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محاضرة عن استخدام 
التكنولوجيا احلديثة 
في معاجلة وتوليد 

املياه لتحسني املنتج 
الزراعي اليوم

»البترول الوطنية« تدعم حماية البيئة البحرية

ال����رواد من ضربات  لوقاية 
الشمس باالضافة الى حقيبة 
االسعافات االولية لكل قارب، 
كما مت توزيع أكياس القمامة 
جلمع مخلفات القوارب منعا 

لتلوث البيئة البحرية.
وقد ق����ام فري����ق االعالم 
الكويتية  البترول  مبؤسسة 
بتصوي����ر وتوثيق فعاليات 
احلملة لنشرها على صفحة 

املؤسسة على »اليوتيوب«.

وذلك بهدف تذكيرهم مبدى 
الق����ارب وعناصر  صالحية 
السالمة الشخصية وسالمة 
التي ينبغي  البحرية  البيئة 

تدقيقها قبل اإلبحار.
كذلك ق����ام رئيس الفريق 
السيد باسل الدبوس مبشاركة 
كل من أحمد ش����هاب ومحمد 
اجلاب����ي من أعض����اء فريق 
الداخلية بالشركة  العالقات 
املظ����الت والقبعات  بتوزيع 

نظ����م فري����ق العالق����ات 
الداخلي����ة بدائ����رة العالقات 
العامة واإلعالم في ش����ركة 
البت����رول الوطنية الكويتية 
يوم اجلمع����ة املاضي حملة 
لنشر الوعي البيئي واحملافظة 
على احلياة البحرية في مسنة 
اخليران. وقد تضمنت فعاليات 
العالقات  احلملة قيام فريق 
الداخلي����ة بتوزي����ع قوائ����م 
البحر،  التدقيق عل����ى رواد 

جانب من احلملة توزيع قوائم التدقيق على رواد البحر

»الزراعة«: »حفارة الطماطم« حتت املراقبة والسيطرة
مكثف م����ع التنوع في املبيدات 
املستخدمة. وأش����ار الصديقي 
الى ان خطورة احلش����رة تكمن 
في سرعة تكاثرها وانتشارها 
وصعوبة مكافحته����ا بالطرق 
التقليدية كونها حتمي نفسها 
داخل أنفاق تصنعها لنفس����ها 
في معظم أجزاء النبات خاصة 
الثمار بجانب ان فراشات احلشرة 
حتتم����ي في التربة وس����ريعة 
االنتقال من مكان آلخر. من جهة 
أخرى، صرح مدير إدارة اإلرشاد 
الزراعي بالهيئة م.غامن السند بأن 
الهيئة ستنظم محاضرة بالتعاون 
والتنسيق مع إحدى الشركات 
الكب����رى بعنوان »اس����تخدام 
التكنولوجيا احلديثة ملعاجلة 
وتوليد املياه لتحس����ني املنتج 
السند  الزراعي احمللي«. ولفت 
الى ان احملاضرة ستعقد اليوم 
الساعة العاشرة صباحا مبسرح 
الهيئة بالرابية وسيحاضر فيها 
كل من اخلبير االميركي فيفيك 
كاريبا واخلبير الهولندي جيرارد 
س����يهوتني واخلبيرة االملانية 

تورال.

الذي يحد من دخول احلش����رة 
الى البيوت احملمية، باالضافة 
الى ذلك ستقوم الهيئة بتنظيم 
عدد م����ن احملاضرات والندوات 
التوعوي����ة للمزارعني وإصدار 
النشرات الثقافية اخلاصة بكل 
املتعلقة باحلش����رة  املعلومات 
والطرق املناسبة في مكافحتها، 
وأضاف أن ما يتم عمله اآلن بني 
اوساط املزارعني هو رش املزارع 
باملبي����دات الكيميائية بش����كل 

أكد نائب املدير العام لشؤون 
العامة  النباتية بالهيئة  الثروة 
لشؤون الزراعة والثروة السمكية 
م.فيصل الصديقي ان حش����رة 
»حفارة الطماطم« حتت املراقبة 
والسيطرة من قبل املختصني في 
ادارتي الوفرة والعبدلي الزراعيتني 
وان الهيئ����ة تتاب����ع ب����كل قلق 
وجدية اصابة محصول الطماطم 
ومحاصيل العائلة الباذجنانية 
االخرى )الباذجنان، الفلفل( في 
عدد من مزارع الوفرة والعبدلي 
بحشرة »حفارة الطماطم«، مؤكدا 
ان هذا االمر حتت سيطرة ومراقبة 
الهيئة، مشيرا الى اتخاذ عدد من 
االج����راءات الفنية واالحترازية 
للسيطرة على احلشرة ومكافحتها 
دون انتش����ارها واتساع رقعة 
االصابة بها حلني البدء في برنامج 
للمكافح����ة املتكاملة للحش����رة 
البيولوجية  واستخدام الطرق 
في مكافحته����ا التي من ضمنها 
استخدام »املصائد الفرمونية« 
بجان����ب اس����تخدام املكافح����ة 
باملبيدات الكيميائية املناس����بة 
واس����تخدام الش����بك االبي����ض 

م.غامن السندم.فيصل الصديقي


