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٣٦ نوعًا من الطيور واألسماك والثدييات مهددة في البيئة الكويتية

دارين العلي

أورد تقرير تقييم االنتاج 
واالســتهالك املستدامني في 
الكويت لعــام ٢٠٢١، والذي 
اطلقته الهيئة العامة للبيئة 
مؤخرا عــددا مــن احلقائق 
والبيانات البيئية التي يجب 
التنبه لها عند اعداد اخلطط 

واالستراتيجيات العامة.
وجــاء فــي التقريــر ان 
حصــة الزراعة مــن الناجت 
احمللي تبلغ ٠٫٤٪، ما وصفته 
مصادر معنية بالضئيل جدا، 
ويتطلب تفكيرا جديا بإيجاد 
حلول زراعية كفيلة بتحقيق 
االمن الغذائي في ظل وجود 
امكانيــات وتقنيــات كفيلة 
بتحقيــق ذلــك، مؤكــدة ان 
هناك عددا من احللول التي 
ميكن تطبيقها وجترى عليها 

التــي تخفف العبء البيئي، 
وفي الوقت نفسه تخفف من 
استهالك النفط كطاقة ناضبة.

وتضمن التقرير ان هناك 
عددا ال يستهان به من الطيور 
واالسماك والثدييات املهددة 
في البيئــة الكويتية بواقع 
١١ نوعــا مــن الطيــور و١٨ 
مــن االســماك و٧ انواع من 

الثدييات.
وفي ظل انخفاض حجم 
املصيــد من االســماك، لفت 
التقريــر الــى التوجه نحو 
الــذي  اســتزراع االســماك 
وصفته املصادر بأنه مازال 
خجــوال، حيــث بلــغ انتاج 
االســتزراع املائــي ١٩٧ طنا 
متري للعام ٢٠١٨ بينما بلغ 
انتاج مصائد االسماك ٢٫٨١٧ 
طن متري في العام نفســه 
وفــق احصائيــات منطمــة 

االغذيــة والزراعــة ضمــن 
برنامــج املالمــح القطريــة 
ملصايــد االســماك واالحياء 

املائية في الكويت.
التقريــر: يبلغ  وتابــع 
املناطــق احملميــة  حجــم 
ســواء البحريــة او البرية 
في البالد ١١٫٦ من املساحة 
االجماليــة للبالد في العام 
٢٠٢٠ وفق نظام معلومات 
الرقابة الكويتية وهي نسبة 
تراها املصادر قليلة نسبيا، 
حيث هناك خطة لدى الهيئة 
العامة للبيئة لرفع نســبة 
املناطق احملمية في البالد الى 
٢٠٪، مفصال حجم املناطق 
البريــة بنســبة  احملميــة 
٨٫٦٨٪ من مجمل االراضي، 
بينما تبلغ املناطق البحرية 
احملمية ما نسبته ٢٫٩٥٪ من 

املساحة االجمالية.

تقرير «تقييم اإلنتاج واالستهالك املستدامني» الصادر عن «البيئة» للعام ٢٠٢١ أكد أن حصة الزراعة في الناجت احمللي ٠٫٤٪

٣٦ نوعا من الطيور والثدييات مهددة في الكويت

دراسات كاملزارع النموذجية 
واســتخدام تقنيات البيوت 
احملمية اال انها ال تزال خجولة 
جدا ويجــب دعمها بشــكل 
يجعل منها مشاريع ضخمة 

يسمح باالكتفاء الذاتي.
وذكر التقرير ان اجمالي 
القــدرة الكهربائيــة املركبة 
البــالد وفــق تقاريــر  فــي 
وزارة الكهرباء واملاء للعام 
٢٠١٦ يبلغ ١٨٫٨٥٠ ميغاواط، 
فيما يبلغ نصيب الفرد من 
الطاقة الكهربائية ١٤ كيلواط 
ساعة في اشارة الى ارتفاع 

االستهالك.
وفي هذا الشــأن، شددت 
املصادر على ضرورة ترشيد 
االســتهالك ووضــع خطط 
إلدارة الطاقة للمحافظة على 
موارد الدولة واالسراع بتنفيذ 
مشــاريع الطاقات املتجددة 

مصادر معنية طالبت بالتفكير في إيجاد حلول زراعية كفيلة بتحقيق األمن الغذائي١١٫٦٪ مساحة املناطق احملمية البحرية والبرية.. وخطة لزيادتها إلى ٢٠٪
املزارع النموذجية وتقنيات البيوت احملمية ال تزال خجولة جدًا ويجب دعمها١٩٧ طنًا إنتاج االستزراع السمكي.. وحاجة ملحة للمحافظة على موارد الدولة

 تقرير الهيئة العامة البيئة لعام 2021
٤٧٫٠٥٦ (٢٠٠٠)انبعاثات غازات دفيئة مكافئ ثاني أكسيد الكربون

١٨٫٨٥٠ ميغاواط (٢٠١٦)إجمالي القدرة الكهربائية املركبة
١٤٫٠٢٢ كيلوواط/ ساعة في عام (٢٠١٩)نصيب الفرد من الطاقة الكهربائية

٠٫٤٤٪ (٢٠١٩)حصة الزراعة في الناجت احمللي اإلجمالي
١١ (٢٠١٨)أنواع الطيور املهددة
١٨ (٢٠١٨)أنواع األسماك املهددة
٧ (٢٠١٨)أنواع الثدييات املهددة

١٩٧ (٢٠١٨)إنتاج االستزراع املائي (طن متري)
٢٫٨١٧ (٢٠١٨)إنتاج مصايد األسماك (طن متري)

٨٫٦٨٪ (٢٠٢٠)املناطق البرية احملمية (٪ من املساحة اإلجمالية لألراضي)
٢٫٩٥٪ (٢٠٢٠)املناطق البحرية احملمية (٪ من املساحة اإلجمالية)

١١٫٦٤٪ (٢٠٢٠)املناطق البرية والبحرية احملمية (٪ من املساحة اإلجمالية)

مصادر لـ «األنباء»: فض عطاءات مناقصة 
احلزمة ٣ ملواقف الطائرات مببنى الركاب

عاطف رمضان

علمــت «األنبــاء» أن اجلهــاز املركزي 
للمناقصــات العامة قــام االربعاء املاضي 
بفض عطــاءات مظاريف مناقصة انشــاء 
واجنــاز وتأثيث وصيانــة احلزمة رقم ٣ 
ملواقف وممرات الطائرات واملباني اخلدمية 
ملبنى الركاب اجلديد مبطار الكويت الدولي 
مبنى ٢. واضافت املصادر ان املناقصة مت 
اقفالها يوم ٢٩ نوفمبر املاضي، و٩ شركات 

تقدمت لها.
ولفتــت املصادر الــى ان هذه املناقصة 
هي حزمة اإلنشــاء الثالثــة والتي ترتبط 

مباشرة مببنى الركاب اجلديد وتغطي العديد 
من املكونات، إذ تشمل بناء طريق تدريج 
الطائــرات ومواقف الطائــرات واألرصفة 
واألنفاق واضــاءة الطرف اجلوي للمطار 
واألنظمــة اخلاصــة ومركز الدعــم الفني 
الغذائية  التجهيــزات  واإلســناد ومبنــى 
واخلدمات املتعلقة باملطار وأعمال جتهيزات 

املوقع.
وكانت وزارة االشغال العامة قد حصلت 
على موافقات اجلهات املعنية مؤخرا للملحق 
رقــم ٢ اخلاص بهذه املناقصة التي حتمل 
رقم أ/٢٠١٨/٢٣ والوزارة أرسلت امللحق رقم 
٢ إلى اجلهاز املركزي للمناقصات العامة.

مت إقفالها في ٢٩ نوفمبر املاضي

اللنقاوي: «األشغال» تراقب شبكات األمطار لضمان جودتها
عاطف رمضان

تقــوم وزارة االشــغال 
بالكشف عن شبكات االمطار 
لضمان نظافتها وسالسة 
حركة امليــاه بداخلها قبل 

هطول االمطار.
ومن هــذا املنطلق، قام 
فريق من وزارة االشــغال 
والهيئــة العامــة للبيئــة 
بعمل فحوصات والكشف 
على مجرور بشــاطئ ابو 

احلصانية.
وبهذه املناســبة، قالت 
رئيس قسم برامج الصيانة 
وزارة  فــي  والتشــغيل 
اللنقاوي  االشغال م.هدى 
فــي تصريح لـــ «األنباء» 
ان الوزارة تقوم بالكشف 
عن شبكات االمطار لضمان 

نظافتها وجودتها.
وأضافــت اللنقاوي ان 
شــبكات االمطــار تخــدم 
العديــد مــن املناطق منها 
والتجاريــة  الســكنية 
والطبية، مشــيرة الى ان 
املجرور الكائن على شاطيء 

وأضــاف جــواد: نظــرا 
لوجود بعض االستخدامات 
اخلاطئة لهذه الشبكات تقوم 
الــوزارة بعمــل الفحوصات 
املخبريــة الدائمة لشــبكات 
االمطار للتأكد من مدى سالمة 

مخرجاتها.
لدينــا  جــواد:  وتابــع 
فــي «االشــغال» نوعان من 
املختبــرات، مختبــر ثابــت 
موجود في املبنى الرئيسي، 
ومختبــر متنقــل للطوارئ 
للفحص املخبري او فحص 
املوقــع، وفــي حــال ارتفاع 

نســبة امللوثات في شبكات 
االمطار يقوم فريق مختص 
من الوزارة بالكشف على كامل 
الشبكة لتحديد مصدر التلوث 
ويتم اخطــار «البيئة» النها 
جهة مختصة ولديها القدرة 
على محاسبة املتسبب فيها.

وبني انه لتحديد مصدر 
امللوثــات يتم الكشــف عن 
كان  واذا  امليــاه،  نوعيــة 
امللوث صناعيا يتم التوجه 
للمنشأة الصناعية لتحليل 
مخرجاته، لتطبيق القوانني 

في هذا الشأن.

أكدت لـ «األنباء» تشكيل فريق من الوزارة و«البيئة» ملراقبة مجرور شاطيء أبو احلصانية

م.هدى اللنقاوي

ابــو احلصانيــة يخــدم 
مناطق ســكنية وجتارية 
واستثمارية، موضحة ان 
هناك مراقبة دائمة على هذه 
الشبكات من قبل العديد من 

اجلهات املعنية.
وأشارت الى ان «الهندسة 
القطاعات  الصحية» مــن 
املهمــة فــي الــوزارة وله 
أهداف استراتيجية واضحة 
منها بيئة صحية امنة من 
خالل حماية البيئة البرية 
والبحرية، حيث مت التعاون 
مــع «البيئة» عــن طريق 
جلنة مشتركة للكشف عن 
التعديات واملخالفات على 

مجارير االمطار.
مــن جانبه، قال رئيس 
محطات االمطار والطوارئ 
الفريــق  ونائــب رئيــس 
لــدى  البيئــي املشــترك 
«االشغال» م.أحمد جواد، 
ان الوزارة تقوم بالكشف 
الــدوري علــى شــبكات 
االمطار ملطابقة الفحوصات 
املخبريــة ملعاييــر الهيئة 

العامة للبيئة.


