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مشاركة طالبية

«األبحاث» ينجح في استزراع روبيان الڤانامي باستخدام مياه قليلة امللوحة

دارين العلي

جنح باحثون مختصون في 
تربية األحياء املائية من معهد 
الكويت لألبحاث العلمية في 
استزراع روبيان الڤانامي (ذي 
األرجل البيضاء) على مستوى 
شــبه جتــاري فــي املزرعة 
الروبيان  النموذجية لتربية 
مبوقــع كبد التابــع للمعهد، 
وذلك باســتخدام مياه قليلة 
امللوحة بعد أن مت اســتقدام 
اليرقات من مملكة تايلند، في 
جتربة هي األولى من نوعها 
في الكويت، وأسفرت النتائج 
األولية للمشــروع عن إنتاج 
الروبيان مبتوسط ٢كيلوغرام/ 

متر مربع.
يأتي ذلك في الوقت الذي 
يهيمن فيه استزراع الروبيان 
ـ خصوصا روبيان الڤاناميـ  
على مجال استزراع األحياء 
املائية على الصعيد العاملي، 
نظرا لســرعة منوه وتوجه 

الكويــت للتقــدم  مؤسســة 
العلمي، ومشــروع «املزرعة 
املســتدامة  االقتصاديــة 
باستخدام التقنيات احلديثة» 
بتمويل مــن األمانــة العامة 
للمجلس األعلــى للتخطيط 
والتنمية، في تطوير استزراع 
الڤانامــي املعروف  روبيــان 
مبقاومتــه العالية لألمراض 
وقدرته املمتازة على التكيف 
مع درجات ملوحة متفاوتة، 
مــع إمكانية زراعته بكثافات 
عاليــة ممــا يعــزز جــدواه 

االقتصادية.
من جانبه، أفاد د.ســمير 
الزنكي القائــم بأعمال املدير 
أبحــاث  ملركــز  التنفيــذي 
البيئــة والعلــوم احلياتيــة 
بــأن هــذه الدراســات تركز 
علــى تعزيــز اإلنتاج شــبه 
التجاري باســتخدام تقنيات 
صديقة للبيئة وباالستعانة 
بنوعني من األنظمة (األحواض 
والبحيــرات  الداخليــة، 

وخطة التنمية د.عفاف الناصر 
أن هذا النجاح يرجع إلى العمل 
واالجتهاد املتواصل من قبل 
الكوادر الوطنية في املركز، إذ 
استمر عطاؤهم ألكثر من سبع 
ســنوات بغية تطوير تقنية 
اســتزراع الروبيان في بيئة 
صحراوية شــديدة القســوة 
وباستخدام مياه شحيحة تندر 
فيها األيونات األساسية لنمو 

الروبيان بشكل منتظم.

بأنه نظام مغلق ال يحتاج إلى 
تبديل املياه، إذ تضبط جودة 
املياه فيه عن طريق األحياء 
الدقيقة التي تقوم بالتخلص 
من املركبــات النيتروجينية 
الســامة الناجتة عن فضالت 
الروبيــان واألعالف الزائدة، 
موضحــة أنه من خــالل هذا 
النظام تغدو زراعة الروبيان 
بكثافــات عالية تفــوق ٢٠٠ 
روبيانة في املتر املربع ممكنة، 
مما يســهم في رفع اجلدوى 

االقتصادية لإلنتاج.
الباحثة ماجدة  ووصفت 
خليــل مدير برنامــج النظم 
البيئيــة الصحراويــة فــي 
مركز أبحاث البيئة والعلوم 
احلياتيــة ورئيس مشــروع 
«املزرعة االقتصادية املستدامة 
باستخدام التقنيات احلديثة» 
الوصول إلــى التحكم األمثل 
في تقنيات استزراع الروبيان 
املستدامة بأنه هدف أساسي، 
ال ســيما مع األخذ باالعتبار 

اخلارجية)، للمقارنة بينهما 
من حيث اإلنتاج، ال سيما أن 
نتائج تلك املشــاريع سوف 
تســهم بشكل فعال في جذب 
املســتثمرين والنهوض بهذا 

القطاع الناشئ.
في غضــون ذلــك، بينت 
مديرة إدارة العمليات مبركز 
والعلــوم  البيئــة  أبحــاث 
احلياتيــة ورئيســة جلنــة 
متابعة برنامج عمل احلكومة 

وفي ســياق متصــل، أكد 
مدير برنامج الزراعة املائية 
بالوكالة مبركز أبحاث البيئة 
والعلوم احلياتية د. محسن 
احلسيني أن االستزراع املائي 
في املياه قليلة امللوحة يعتبر 
مــن أصعــب أنــواع الزراعة 
املائيــة، نظرا لعــدم انتظام 
التركيبة األيونية للعناصر 
املهمة جدا لنمو الروبيان مثل: 
املاغنيســيوم، والكالسيوم، 
والصوديوم، والبوتاسيوم.

بدورها ذكرت د. شيرين 
السبيعي باحث علمي مشارك 
مبركز أبحاث البيئة والعلوم 
احلياتيــة ورئيس مشــروع 
«استزراع الروبيان ذي األرجل 
البيضــاء (L.vannamei) في 
املناطــق الصحراويــة فــي 
الكويــت باســتخدام تقنيــة 
التكتل احليــوي»، أنه خالل 
املشــروع مت تطويــر نظــام 
التكتــل احليــوي املعــروف 
بالـ «بيوفلوك» الذي يصنف 

اجلــدوى  علــى  احلفــاظ 
االقتصادية لإلنتاج، مشيرة 
إلــى أنه متت االســتفادة من 
املشــاريع البحثية الســابقة 
للمعهــد فــي حتســني ورفع 
مســتوى اإلنتاج في املزرعة 
بشــكل متكامل مــع مكونات 
املشروع األخرى للوصول إلى 
االستدامة االقتصادية املثلى.

هــذا، وكان القائم بأعمال 
املديــر العام ملعهــد الكويت 
لألبحــاث العلميــة د. مانــع 
الســديراوي قــد أعلــن أنــه 
ســوف يتم رفع التوصيات 
واملقترحــات للجهــات ذات 
الصلــة، آمال في االســتعانة 
املشــاريع  تلــك  بنتائــج 
للنهــوض بقطــاع الزراعــة 
املائية فــي الكويت وحتديد 
احلــزم املناســبة للمزارعني 
أصحاب املشــاريع الصغيرة 
واملتوسطة، والتي ميكن لها 
أن تلبي جانبا من احتياجات 

السوق احمللي.

 في جتربة هي األولى من نوعها بالكويت.. والنتائج األولية للمشروع تكشف عن إنتاج متوسط ٢ كيلوغرام لكل متر مربع

د. محسن احلسيني د. مانع السديراوي

الدول املنتجة للروبيان نحو 
املقاومــة  الفصائــل  تنميــة 

لألمراض الڤيروسية.
وتعقيبا على ذلك، صرح 
القائــم بأعمال املديــر العام 
ملعهد الكويت لألبحاث العلمية 
د.مانع السديراوي بأن نتائج 
هذا املشــروع تنــدرج حتت 
إطار تنفيذ اخلطة التنموية 
٢٠٣٥ للكويــت وتوجيهــات 
مجلس الوزراء اخلاصة بدعم 
وتطويــر تقنيات اســتزراع 
األحياء البحرية، مما له بالغ 
األثر في دعــم األمن الغذائي 
الوطني، مشيرا إلى أن املعهد 
قام بتنفيذ العديد من املشاريع 
البحثية واملبادرات احلكومية 
لتطوير تقنيات االســتزراع 
املائي، وجنح من خالل مشروع 
«استزراع الروبيان ذي األرجل 
البيضــاء (L.vannamei) في 
املناطــق الصحراويــة فــي 
الكويــت باســتخدام تقنيــة 
التكتل احليوي» الذي مولته 

نتائج استزراع روبيان الڤانامي مرشحة للتطورجانب من املزرعة النموذجية لتربية الروبيان في موقع كبد التابع للمعهد جانب من جتارب االستزراع

«الڤانامي» معروف مبقاومته العالية لألمراض وقدرته على التكيف مع درجات ملوحة متفاوتةالسديراوي: مشروع «استزراع الروبيان» سيكون له أثر بالغ في دعم األمن الغذائي الوطني

السبيعي: عبر «بيوفلوك» تغدو زراعة الروبيان بكثافات عالية تفوق ٢٠٠ روبيانة في املتر ممكنةالزنكي: نركز على تعزيز اإلنتاج شبه التجاري بتقنيات صديقة للبيئة وعبر نوعني من األنظمة

خطباء احلسينيات استذكروا
مناقب علي بن احلسني عليهما السالم

عبداهللا الراكان

 واصلــت املجالــس احلســينية إقامة 
شعائرها في الليلة التاسعة من شهر احملرم، 
واستذكر اخلطباء فاجعة استشهاد «علي 
األكبر» ابن اإلمام احلسني عليهما السالم.
وفي حســينية آل بوحمد ارتقى املنبر 
الشيخ حسني الشمالي وحتدث عن مناقب 
علــي األكبر بن احلســني وعن شــجاعته 
وإميانه، مشــيرا إلى أنــه أول من قتل من 

بني هاشم في واقعة الطف.
وأضاف الشمالي أن استشهاد علي األكبر 
ترك في نفس اإلمام احلسني گ أثرا كبيرا 
مــن احلزن واألســى على فقــده، ألن عليا 
األكبر كان أشبه الناس بجده األكبر الرسول 
األكرم سيدنا محمد ژ، وأنه كان من األبرار 
والشباب املتمسك بالشريعة والدفاع عن 

الدين واإلمام املنصوص عليه بالطاعة.
وفي حسينية األوحد ارتقى املنبر الشيخ 
جعفر احلداد وحتدث عن مناقب علي األكبر 
وقصة استشهاده في محاضرة بعنوان (وإذا 

سالك عبادي عني فإني قريب).
وقــال احلداد: هذه اآلية املباركة جاءت 
في ســياق آيــات الصوم للداللــة على أن 
للدعاء أهمية كبيرة خصوصا أيام الصوم 
ملا للنفس من طهارة وزكاة وهي الستجابة 
الدعــاء أفضــل، مضيفا أن قومــا أتوا إلى 
رســول اهللا صلى اهللا عليه وآله وســلم، 
وســألوا «هل اهللا قريب فنناجيه أم بعيد 
فنناديه؟»، وفي رواية قيل له كيف فأوضح 
لهــم أن اهللا قريب ال يحده مكان وال زمان 
وهو أقرب لنا من حبل الوريد وهو خارج 

عن حد الزمان واملكان واإلمكان.
وتابــع: ان اهللا قريب مــن الكل بنفس 
املســافة مجــازا ألنه تعالــى إن كان أقرب 
ملــكان عن آخر فســيخلو منــه مكان دون 
آخر، وهــذا ال يكون للباري عز وجل فهو 
في كل مكان وفــي كل زمان، وإذا قلنا إنه 
قريب مسافة فقد حددناه في صفة، وهذا ال 
يليق بصفات اهللا، ويجب أن يجل وتكون 

صفاته جاللية.
وأضاف احلداد: الروايــات الواردة في 
أهمية الدعاء كثيرة، حيث يقول النبي ژ 
«أعجــز الناس من عجز عن الدعاء وأبخل 
الناس من بخل بالســالم»، واإلمام الرضا 
گ يقــول: عليكم بســالح األنبياء، قيل 
وما سالح األنبياء؟ قال الدعاء. وعن اإلمام 
جعفر الصادق قال: إن الدعاء يرد القضاء، 
فأكثــروا من الدعاء فإنه مفتاح كل حاجة، 
ولفت إلى أن للدعاء أهمية في حياة اإلنسان.

وتابع: الدعاء يبعث الطمأنينة في قلوب 
البشــر ويبــث روح األمل عند اإلنســان، 
مستذكرا قول املولى عز وجل (قل ما يعبأ 
بكم ربي لوال دعاؤكم)، وهو مالذ اإلنسان 
في الشــدائد والنوائب، قال تعالى (أم من 
يجيب املضطر إذا دعاه ويكشف السوء). 
ويقال إن الدعاء يثبت في نفس اإلنســان 
الشــجاعة إلحساســه باملدد والعون ممن 
يدعوه وال يخيبه، وعندما يصل اإلنسان 
لهــذا االطمئنان يكون طاردا لثالث حاالت 
عند اإلنسان كاخلوف والقلق واالضطراب 
وهي أمور تعتبر سببا في كثير من األمراض 
العضوية بجســد اإلنســان، بحسب قول 

علماء النفس.

أكدوا أهمية اإلكثار من الدعاء باعتباره مفتاح كل حاجة

حضور كبير في حسينية آل بوحمد  (أحمد علي)

«حماية البيئة»: «سفاري» يوثق احلياة الفطرية الساحلية

أعربت اجلمعية الكويتية 
حلماية البيئة عن أهمية تعزيز 
البرامــج الثقافيــة والعلمية 
لزيــادة الوعــي البيئــي لدى 
الناشــئة والشــباب ودفعهم 
لالهتمــام بالقضايــا البيئية 
البيئــة  علــى  واحملافظــة 

وحمايتها.
جــاء ذلــك فــي تصريــح 
ملنســق البرامــج التدريبيــة 
مبركز صباح األحمد للتدريب 
البيئي باجلمعية نواف املويل 
مبناسبة مشاركتها في أنشطة 
برنامج املخيم الصيفي لألندية 
الصيفيــة الذي ينظمه املركز 

العلمي.
وقــال املويــل إن برنامج 
«ســفاري الشــواطئ» الــذي 
أطلقته اجلمعية قبل سنوات 
أخذ الطلبة واملتدربني في رحلة 
ميدانية توثق املكونات احلية 

إلــى أن مديــرة  وأشــار 
البرامج واألنشطة باجلمعية 
جنان بهــزاد قدمت محاضرة 
حــول دور قانــون حمايــة 
البيئــة ٤٢ لســنة ٢٠١٤ فــي 
حماية الشواطئ بالكويت من 
االنتهاك البشري، باإلضافة الى 
احملافظة على الكائنات احلية 
التــي تعيش على الســواحل 
والبحــار الكويتية من خالل 
حظر صيد أو قتل أو إمســاك 

واســع من درجــات احلرارة 
وامللوحة واجلفاف ومستويات 
األكســجني املختلفــة وتدعم 
مختلــف بيئات املــد واجلزر 
(الرملية، الطينية، الصخرية 
أو املختلطــة) مجموعات من 
الدقيقة والكبيرة  احليوانات 
املختلفة التي يتغير توزيعها 
في الرواسب، وكذلك تختلف 
في الكثافة والتنوع حسب نوع 

املنطقة املستضيفة.

أو جمع أو إيذاء أو حيازة أو 
نقل الكائنات الفطرية البرية 
والبحرية وتنظيم اســتخدام 

املناطق الساحلية.
وأضــاف: بينــت بهــزاد 
للمشاركني أن املنطقة الساحلية 
وتعيــش  باحليــاة،  غنيــة 
ضمنهــا كائنــات حيوانيــة 
تعرف بقابليتها الكبيرة على 
التكيــف مع الظروف البيئية 
القاسية، ألنها تتعرض ملدى 

اجلمعية شاركت في برنامج املخيم الصيفي باملركز العلمي

جنان بهزاد متوسطة طالب املخيم الصيفي باملركز العلمي

وغير احلية للشواطئ الكويتية 
من خالل التمارين التطبيقية 
للتعرف على احلياة الفطرية 
والطبيعية لشواطئ الكويت، 
مضيفا: شــارك املتدربون في 
التعرف عن أنــواع الصخور 
والرمال الساحلية والشاطئية 
وتصنيــف األحيــاء البحرية 
والنباتات في محيط السواحل 
والشواطئ وأنواعها واملخاطر 

التي تتهددها.

نواف املويل

قاعدة عدم جواز االعتذار بجهل القانون
لقد ثار الشك في وقت من األوقات 
حول اعتبار الغلط في القانون سببا 
إلبطــال العقد، ومرد هذا الشــك هو 
وجود القاعدة الشهيرة التي تقضي 
بعــدم جواز االعتذار بجهل القانون. 
وفي محاولة للتوفيق بني جواز إبطال 
العقد للغلط في القانون وقاعدة عدم 
جواز االعتذار بجهــل القانون ذهب 
البعض إلى القول ان قاعدة عدم جواز 
االعتذار بجهل القانون تنطبق فقط في 
مجال القوانني املتعلقة بالنظام العام، 
ومن ثم فال يجوز التمســك بالغلط 
في القانون في هذا املجال أيضا. أما 

إذا كان الغلط متعلقا بقاعدة مكملة 
ال تتصل بالنظــام العام فإنه يجوز 
التمسك به كسبب لإلبطال، على أن 
هذا الرأي لم يجد قبوال في الفقه، ذلك 
أن قاعدة عدم جــواز االعتذار بجهل 
القانــون متنع على أي شــخص أن 
يحتج بجهله قانونا معينا لكي مينع 

تطبيق هذا القانون عليه. 
ولكــن ليس في هــذه القاعدة ما 
مينــع املتعاقد من طلب إبطال العقد 
لغلط في القانون مادام هذا الغلط كان 
جوهريا ومن ثم دافعا للتعاقد، ألن 
هذا املتعاقد ال يطلب استبعاد تطبيق 

القاعدة القانونية، وإمنا على العكس 
هو يطلب تطبيقها التطبيق السليم 
ولذلــك فإن جواز إبطال العقد لغلط 
في القانون هو حكــم مأخوذ به في 
فرنسا رغم عدم وجود نص يقرره.

ومــن األمثلــة على ذلــك: «قصة 
طبيبة أجنبية غير مسلمة، وصلت إلى 
الكويت للمرة األولى في شهر رمضان، 
ملباشرة عملها في أحد املستشفيات 
احلكومية، وعند خروجها من املطار، 
كانــت تتناول وجبة طعام ســريعة 
بسبب إحساسها باجلوع بعد رحلة 
طويلة، فاستوقفها رجل أمن وأحالها 

إلى التحقيق بسبب مجاهرتها باإلفطار 
في رمضان، وحبست على ذمة القضية 
ملدة يوم كامل في أحد مخافر الشرطة، 
وبعد تدخل وزارة الصحة واإلفراج 
عنها، قررت الطبيبة مغادرة الكويت 
لتفاجئهــا باإلجــراءات التي اتخذت 
بحقها، وهذه القصة تتعلق بطبيبة 
لها وضع مرموق في الدولة بســبب 
أهمية وظيفتها، فمــا بالكم بالعمال 
الذين تعد وظائفهم هامشية ويعتقلون 

بسبب هذا القانون؟».
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