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شراكة بني جمعية البيئة و«احلياة البرية» 
الفلسطينية لفتح بوابات لبيانات الرصد البيئي

أكدت مديرة البرامج واألنشــطة وعضو 
مجلس إدارة اجلمعية الكويتية حلماية البيئة 
جنان بهزاد أن «ورشة اخلبراء الثانية» البوابة 
اإللكترونية لقاعدة املعلومات البيئية للتنوع 
احليوي «املشتركة بني جمعية البيئة الكويتية 
وجمعية احلياة البرية في فلســطني» هدفت 
للتدريب على برنامج وتطبيق أوبزرفيشــن 
العربيــة  القــدرات  Observation.org لبنــاء 
وفتح بوابات عربية لتسجيل بيانات الرصد 
البيئي اخلاص بالطيور والنباتات واحلشرات 
والكائنــات احليــة البحريــة (الالفقاريــات 
واألسماك). وبينت بهزاد أن التطبيق واملوقع 
يساعدان على الدراسات البيئية لدعم اتخاذ 
القرار للحفــاظ على املواقــع املهمة للطيور 
ومواقــع الهجــرة خاصة لتخطيــط املناطق 
احلضرية واملشــاريع التنموية. من جانبه، 
قدم فريق التدريب املكون من املدير التنفيذي 
جلمعيــة احليــاة البرية بفلســطني ورئيس 
شــركاء البيرد اليف للشــرق األوسط عماد 

األطــرش، وخبيــر التطبيقــات اإللكترونية 
سماح احلساسنة، خالصة قراءات وإحصاءات 
للبيانات املســجلة للطيور منذ عام ١٩٦٩ في 
الكويت والتــي مت رصدها غالبا من اخلبراء 
األجانــب. وأضافت بهــزاد: يعتبر الباحثون 
والسائحون أكثر املسجلني للطيور في الدول 
العربية ما يدل على أهمية الدول العربية في 
الســياحة البيئية والتي حتتاج إلى االهتمام 
وتسهيل دخول السائحني وتوفير اإلمكانات 
اإلدارية واللوجســتية للدخــول للمحميات 
الطبيعية والوصول للمناطق املهمة للطيور.
وأوضحت «عــرض البرنامــج التدريبي 
املناطــق املهمة للطيــور «IBA» في الكويت، 
والتي مت اختيارها سابقا وفقا ملعايير متفق 
عليهــا دوليا من قبل مؤسســة البيرد اليف 
انترناشيونال ومقرها في كامبردج - بريطانيا، 
ولكي يتم اختيار هذه املناطق يجب أن تكون 
لها أهمية حقيقية بالنسبة حلفظ الطيور على 

الصعيد الدولي.

املنصور لـ «األنباء»: ال مانع قانونيًا أو صحيًا 
لعدم حتديد موعد انتخابات تعاونية اخلالدية

محمد راتب

دعا مرشح جمعية اخلالدية 
التعاونية أسامة املنصور وزارة 
الشؤون االجتماعية والتنمية 
املجتمعيــة إلى حتديــد موعد 
لالنتخابات واختيار املساهمني 
من ميثلهم في جمعيتهم، وتنفيذ 
رأي الفتــوى والتشــريع بعدم 
وجود أي مانع قانوني أو صحي 
من إجراء االنتخابات، موضحا 
أنه ليس هناك مبرر الستمرار 
تعيني مديرين فــي اجلمعيات 

التعاونيــة بعــد زوال املوانــع الصحية وعودة 
احلياة إلى طبيعتها، الســيما فــي ظل مطالبات 
املســاهمني باحلصول على ارباحهم املســتحقة. 
وفي تصريح خاص لـ«األنباء»، تساءل املنصور: 
ملاذا يتم تفضيل التعيني على االنتخابات دون أي 
مسوغ، ورغم انتهاء املدة القانونية ملجلس إدارة 
جمعيــة اخلالدية بتاريخ ٩ مايو املاضي، ودون 
توزيع أرباح أو حتديد موعد لالنتخابات؟، مشيرا 
إلى أن اجلمعيات التعاونية ملك للمساهمني وهم 
من يختارون ممثليهم لإلدارة، وليس أن تفرض 
عليهم شــخصية معينة إلدارة أموالهم وتسيير 
أمور جمعيتهم، مادام ليســت هنــاك ظروف أو 

حالة خاصة تستدعي ذلك.

وبني أن في جعبة املرشحني 
جلمعيــة اخلالديــة الكثير من 
املشــاريع واألفــكار للنهوض 
بالعمــل التعاونــي واخلدمات 
وتنفيذهــا علــى أرض الواقع، 
إال أن هــذا كلــه يصطدم بواقع 
التعيــني والتأخيــر غير املبرر 
للدعوة الى االنتخابات، ما يضع 
عددا من إشــارات االســتفهام، 
وقد ينعكس ســلبا على األداء 
واخلدمــات املقدمــة، ويعطــل 
ويغيب حقوق املســاهمني في 
اختيار مجلس إدارة منتخب من 
أبنائهم. وأكــد املنصور أن أهالي اخلالدية أدرى 
بشــعابها، واجلميع يقدر الظروف السابقة التي 
حالــت دون إجراء االنتخابات في موعدها، إال أن 
املوانع اليوم زالت، وهناك بعض اجلمعيات أجرت 
انتخاباتها، إال أننا ال نفهم األســباب التي حتول 
دون حتديــد انتخابات جمعيــة اخلالدية، مبينا 
أن العــادة والعرف جريا منذ وقت ليس بقصير 
على ان تكون االنتخابات إما في أبريل أو مايو.

واختتم املنصور بأن دعوتنا للمســارعة في 
حتديد موعد لالنتخابات تهدف إلى متكني مجلس 
اإلدارة املزمع انتخابه من القيام بدوره على أكمل 
وجه واحملافظة على املكتســبات وتنمية املوارد 

وتوفير اخلدمات والسلع بأسعار تنافسية.

أسامة املنصور

بدء موسم صيد أسماك الزبيدي ودالئل على قلة إنتاجه

محمد راتب

أكــد رئيــس االحتاد 
لصيــادي  الكويتــي 
األسماك ظاهر الصويان 
أن موســم صيد أسماك 
الزبيدي بدأ أمس السبت 
بعد توقف حظر صيده 
ملــدة ٤٥ يوما مــن أول 
يونيــو املاضــي، معبرا 
عن طموحات الصيادين 
بأن يكون موسم الصيد 
وفيرا في اإلنتاج، رغم أن 

املؤشــرات تثبت عكس ذلك بسبب 
عدم التزام بعض دول اجلوار بفترة 
حظر صيد الزبيدي بالكويت، والدليل 
دخوله علينا البالد مستوردا طوال 
فترة حظر صيده باملياه اإلقليمية 
الكويتيــة، داعيا الى إعــادة النظر 
في الدعــم املقدم للقطاع الســمكي 
لضمــان األمن الغذائي واســتدامة 
املوارد الســمكية كدعامة قوية من 

دعائم االقتصاد الوطني.
وطالــب املســؤولني عــن قطاع 
الصيد بالعمل على تفعيل االتفاقيات 
من خالل مطالبة بعض دول اجلوار 

منهــا الســماح لألســماك بالتكاثر 
والنمــو حتــى تصــل إلــى احلجم 
املناســب للصيد، الفتا إلى أن عدم 
االلتزام من قبل بعض دول اجلوار 
ميتد تأثيره داخل بحر الكويت، حيث 
تكون األسماك قليلة، ما يؤدي إلى 

اندثارها مع الوقت.
وعن تأخر ورود الزبيدي اجلديد 
إلى السوق، أكد الصويان في تصريح 
لـــ «األنباء» عدم خروج الصيادين 
لصيــد الزبيدي بســبب غرق أحد 
الصيادين مساء أمس االول، مضيفا 
أنه مت انتشــال جثته، وجار إمتام 

إجراءات نقله إلــى بلده مصر بعد 
الصالة عليه، مشيرا إلى أن الطرادات 
ستبدأ عمليات دخول البحر السبت.

وأضاف أنه كان من املفترض أن 
تبدأ الطــرادات بالدخول مع بداية 
يوم أمس االول تطبيقا لقرار الهيئة 
العامة لشــؤون الزراعــة والثروة 
السمكية القاضي ببدء موسم صيد 
الزبيــدي إال أن احلادث املؤلم حال 
دون ذلك، لكون الصيادين يدا واحدة 
وجميعهم يشعرون بأفراح وأحزان 
زمالئهم، متقدما بالتعازي الى أسرة 

الفقيد وأقربائه.

رئيس احتاد الصيادين طالب بتفعيل االتفاقيات واملعاهدات مع دول املنطقة للحفاظ على املخزون السمكي

سمك الزبيدي الكويتي ظاهر الصويان

بتشديد الرقابة وقت احلظر وفي ذات 
الوقت منع استيراد أسماك الزبيدي 
مــن دول اجلوار أثناء فترات حظر 
صيــده، مشــيرا إلى أن مــا يحدث 
جتــاوزات حقيقية إضافة إلى عدم 
االلتزام باالتفاقيات في شأن حماية 
الثروة السمكية خاصة في املخزون 
املشــترك ما بني دول اجلوار، وهذا 
له تأثير ســلبي كبير على الثروة 

السمكية في الكويت.
وأشار الصويان إلى أهمية تضافر 
اجلهود حلماية الثروة الســمكية، 
مؤكدا أن فترات حظر الصيد الهدف 

الصويان لـ «األنباء»: وفاة أحد الصيادين  حالت دون انطالق موسم الزبيدي.. والطرادات تدخل املياه السبت


