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سفير كازاخستان: ترحيب آسيوي بانضمام 
الكويت إلى مؤمتر التفاعل وتدابير بناء الثقة

أسامة دياب

أكــد ســفير جمهوريــة 
البــالد  لــدى  كازاخســتان 
عظمات بيرديباي أن مؤمتر 
الثقة  التفاعل وتدابير بناء 
في آسيا «سيكا» إحدى أهم 
مبادرات السياسة اخلارجية 
لكازاخســتان، موضحــا أن 
القمــة السادســة للمؤمتــر 
صوتــت باإلجمــاع علــى 
انضمام الكويت إلى «سيكا» 
ومنحها العضوية من قادة 

الدول املشاركة في القمة.
وأعرب بيرديباي خالل احلفل الذي أقامه 
مبناسبة الذكرى الـ ٣٠ ملؤمتر التفاعل وتدابير 
بناء الثقة في آســيا عن ثقته في أن انضمام 
الكويت إلى «سيكا» سيسهم في تعزيز األمن 

واالستقرار.
وأضاف: على مدار العقود الثالثة املاضية 
استمر نشاط مؤمتر التفاعل وتدابير بناء الثقة 
في آسيا كمنتدى فعال للديبلوماسية املتعددة 
األطراف مبشاركة ٢٨ دولة والتي حتتل أكثر 
من ٩٠٪ من أراضي القارة اآلسيوية وتضم 
أكثر من نصف ســكان العالم، املؤمتر اليوم 
بحاجة إلى مزيد مــن تكييف أدواته لتنفيذ 
مهامه النبيلة والتي تتمثل في تعزيز احلوار 
والتعاون الهادف بــني الدول ملصلحة األمن 
والتنمية لكل الشعوب التي تعيش بأكبر قارة 
فــي العالم. ولفت إلى أنه بعد مرور ٣ عقود 
أضحى املؤمتر منتدى فعاال للديبلوماســية 
املتعددة األطراف في آسيا، من منطلق مفهوم 
مشترك بأن السالم واألمن في آسيا ال ميكن 
حتقيقهما إال من خالل احلوار، وهذا هو األساس 
للتنفيذ الناجح للمهمة الرئيسية لـ «سيكا» 
لتكون منصة للحوار السياسي والتفاعل من 

أجل بناء الثقة.
بدوره، قال عميد الســلك الديبلوماســي 
ســفير طاجيكستان د.زبيد اهللا زبيدوف ان 
انضمام الكويت الى «ســيكا» سيســاهم في 
تعزيز التعاون بني الدول األعضاء، وهذا العام 
نحتفل بالذكرى الثالثني لتأسيس املؤمتر، الفتا 

الى انه آليــة مهمة في دعم 
احلوار وتعزيز التشاور حول 
القضايا األمنية والتحديات 
املشتركة وساهم بشكل فاعل 
في تعزيز الثقة املتبادلة بني 

الدول.
وذكــر ان كازاخســتان 
بذلت جهودا كبيرة وحققت 
إجنــازات عظيمــة من أجل 
املنظمــة،  هــذه  تطويــر 
موضحا أن بالده تدعم دائما 
كازاخستان في كل مبادراتها 

اإلقليمية والدولية.
من جانبه، كشف سفير جمهورية الصني 
الشــعبية لدى البالد عن موعد انعقاد القمة 
العربية - الصينية التي ســتقام بالرياض 
٩ اجلاري، معربا عن سعادته للمشاركة في 
الذكرى الـ ٣٠ إلنشاء «سيكا»، مشيدا باجلهود 
الكبيرة على مدار ٣٠ في استقرار دول آسيا 
وتعزيز التعاون بينهــا، موضحا أن العالم 
يشهد تغيرات كبيرة واملنظمة تسعى الى لعب 
دور بارز في احلفاظ على أمن واستقرار املنطقة 
من خالل التعاون البناء بني الدول األعضاء. 
وبني ان الكويت انضمت إلى العائلة الكبيرة 
لتكــون العضو ٢٨ ممــا أعطى دفعة قوية لـ 
«سيكا»، مشيرا إلى أن بالده ستبقى الرابط 
والوسيط في التبادل الزراعي والتطور البيئي 
واملالي وستعمل مع جميع الشركاء لتطوير 
املنظمة. من جهتها، قالت الســفيرة التركية 
لدى البالد طوبى نور سومنز ان املؤمتر ظل 
منبرا مهما للحوار والتعاون على مدى ثالثة 
عقود بخصائصه املميزة: «توافق اآلراء» و«قيم 
التطوع» خصوصا أن الدول األعضاء تشكل 
ما يقرب من نصف ســكان العالم، الفتة إلى 
أن بالدها من األعضاء املؤسسني وواحدة من 
األكثر نشاطا في املنظمة. وذكرت سومنز أن 
العالم مير بفترة تتغير فيها موازين القوى 
وتتعطل فيها سالسل التوريد وتظهر حتديات 
خطيرة في العديد من املجاالت من االقتصاد 
واألمن الغذائي إلى الطاقة والعالقات الدولية 
وينبغي على البلدان اآلسيوية أن تعزز الترابط 

بينها وتنشئ ممرات نقل فعالة.

أكد خالل االحتفال بالذكرى الـ ٣٠ ملؤمتر «سيكا» أنه من مبادرات بالده

السفير عظمات بيرديباي

صورة جماعية للسفراء املشاركني في االحتفال
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القريفة: مشاريع مستقبلية لرفع نسبة
 اللحوم البيضاء إلى ٦٠٪ من االستهالك

محمد راتب

أكد املدير العام لشؤون 
الســمكية  الزراعة والثروة 
باإلنابة م.مشعل القريفة أن 
الكويت لديهــا اكتفاء ذاتي 
من البيض، وتسعى للعودة 
إلى سابق عهدها بالتصدير، 
مشيرا إلى أن توافر الدعوم 
ساهم في عودة البيض إلى 
السوق بقوة وبكميات كبيرة.
وبــني أن الهيئة تســعى 
الغذائــي  لتحقيــق األمــن 

استجابة لتوجيهات مجلس الوزراء والقيادة 
العليــا، وهناك العديد من املشــروعات التي 
ينفذها قطاع الثروة احليوانية في الصليبية 
والوفرة والعبدلي، ويتم العمل على مشاريع 
الدواجن ضمن اخلطة املستقبلية لرفع نسبة 
اللحوم البيضاء إلى ٦٠٪ من االستهالك، حيث 
تبلغ نســبة اللحوم احلمراء ٢١٪، واحلليب 

٢٠٪، والدجاج الالحم ٤٠٪.
وتابع م.القريفة بأنه مت رفع تكلفة الدعوم 
للحليب من ٤ ماليني إلى ٥ ماليني لـ ٥٠ مزرعة 
لألبقار في الصليبيــة، وزيادة الدعم من ١٠

ماليني إلى ٢٠ مليونا للمربني، مطالبا باملزيد 

من الدعم خالل الفترة املقبلة.
وفيمــا يتعلــق بقطــاع 
الثروة السمكية، أوضح أن 
نسبة االكتفاء الذاتي بلغت 
٢٥٪، ومــن الروبيان ٥٠٪، 
مشــيرا إلى وجود مشاريع 
مســتقبلية مثــل األقفاص 
العائمة وزراعــة الروبيان، 
مع االستمرار في منع الصيد 
في جون الكويت الذي يعد 
احلاضنة األساسية لألسماك 

بالتعاون مع البيئة.
مطالــب  وبخصــوص 
املزارعني وأبرز املشكالت التي يعانون منها 
ذكر م. القريفة أن املزارعني يطالبون مبنافذ 
تسويقية وهناك اهتمام كبير من وزير البلدية 
بهذا اجلانب، وقد قامت وزارة الشؤون بفتح 
باب الشــراء املباشــر للجمعيات إلى جانب 
سوق الفرضة (وافر). وكشف عن عزم الهيئة 
توزيع الدعوم احليوانية عبر تطبيق «سهل» 
بالتعاون مع املطاحن، مشيرا إلى أن الربط 
ســيكون خالل األيام املقبلــة لتمكني املزارع 
مــن احلصول على ما يريد بعد الدخول إلى 
املوقــع وصرف نوع العلف واحلصول على 

الباركود وصرفه من املطاحن.

أشار إلى حتقيق اكتفاء ذاتي من البيض.. والسعي للعودة إلى التصدير

م.مشعل القريفة

زراعة ٢٠٠ شتلة «قرم» في محمية اجلهراء
دارين العلي

أكــد نائــب املديــر العام 
للشــؤون الفنية فــي الهيئة 
العامــة للبيئــة د.عبــداهللا 
الزيدان حــرص الهيئة على 
جميع أشــكال التعــاون مع 
اجلهات اإلقليمية والدولية مبا 
يساهم في اإليفاء بااللتزامات 
الدوليــة للبــالد في الشــأن 

البيئي.
وخالل حضــوره احلملة 
التي نظمتهــا الهيئة صباح 
أمــس مببــادرة من ســفارة 
العربيــة  اإلمــارات  دولــة 
املتحــدة لزراعة ٢٠٠ شــتلة 
من نبات املانغروف (القرم) 
في محمية اجلهراء والتي تعد 
األولى من نوعها مبشاركة ٣٠
ســفارة ومنظمة دولية، قال 
الزيدان إن ســفارة اإلمارات 
أهــدت الهيئــة مجموعة من 
الشتالت لزراعتها في احملمية 
وإعادة تأهيل هذه النبتة على 
السواحل الكويتية مبا يخدم 
توجه الهيئة لرفع مســتوى 
التخضير في البالد، مبينا أن 
التعاون بني البلدين في هذا 
الشأن ليس األول من نوعه.

ولفت إلى أن هذه املبادرة 
ستســهم فــي إثــراء التنوع 
األحيائي، حيث تشــكل هذه 
النبتة موئــال طبيعيا لعدد 
كبير مــن الكائنات الفطرية 

على السواحل.
التعــاون  وأكــد أن هــذا 
مســتمر مع دولــة اإلمارات 
وسائر دول اخلليج الستجالب 
نبــات القــرم مــن الفصيلة 
ذاتها التي كانت مســتوطنة 
منــذ ما قبل األربعينيات في 
الكويــت إال أنهــا انقرضــت 
بسبب املمارســات البشرية 
السلبية بهدف إعادة تأهيلها 
واالســتفادة مــن نتائجهــا 
اإليجابيــة علــى البيئــة في 

البالد.
وأشـــــاد مبشــاركة عدد 
من السفراء والديبلوماسيني 
وممثلي األمـــــم املتحدة بهدف 

نظرا ألهمية هذه النبتة على 
السواحل، حيث قامت دولة 
اإلمارات بزراعة ما يقارب ٦٥

كيلومترا من هذه النبتة على 
سواحلها ضمن اهتمام دول 
اخلليج املختلفة إلحياء هذه 
النبتة ملا تشــكله من أهمية 

حلماية البيئة البحرية.
وثمــن جهــود مختلــف 
الســفارات فــي دعــم هــذه 
املبادرات البيئية التي تعكس 
الوعي البيئي، وتأتي ضمن 
احتفاالت سفارة اإلمارات في 
الكويــت بعيد االحتــاد الـ٥١

لدولة اإلمارات.
وأكد التعاون املستمر بني 
البلدين الشقيقني في مختلف 
القضايــا  املجــاالت ومنهــا 
البيئية ألن البيئة واحدة وال 

التي أطلقتها السعودية خالل 
قمة شــرم الشــيخ لتشجير 

الشرق األوسط.
وثمــن جهــود التعــاون 
املستمر بني البلدين الشقيقني، 
الفتــا إلى أن الكويــت دائما 
تعمل فــي تنفيــذ املبادرات 
إليصال رسالة مفادها االلتزام 
مبا عليها ملواجهة التغيرات 
املناخية والتعاون مع اجلهود 
الدوليــة واإلقليمية في هذا 

السياق.
وذكــر أن الكويت أطلقت 
جملة من االلتزامات خالل قمة 
شرم الشيخ األخيرة وأبرزها 
التعــادل الكربونــي في عام 
٢٠٦٠ مؤكدا أن مؤسسات األمم 
املتحدة املختلفة تدعم الكويت 

لتنفيذ هذه االلتزامات.

تعرف حدودا، وأي حتسن في 
البيئة في اإلمارات أو الكويت 
سينعكس إيجابا على الدول 

األخرى.
دعم أممي

من جهته، قال ممثل األمني 
العام لألمم املتحدة املنســق 
املقيم لــدى الكويــت طارق 
الشيخ إن هذه املبادرة تأتي 
في إطار التزام الكويت بتنفيذ 
املطلــوب منها فــي مواجهة 

التغيرات املناخية.
وأشــاد الشــيخ بجهــود 
الهيئة في تعزيز جهود العمل 
البيئي في الكويت بالتعاون 
مع النشاط الديبلوماسي الذي 
يدعــم هذه التوجهــات التي 
تصب في تنفيذ أهداف احلملة 

وصلت كهدية من سفارة اإلمارات ضمن حتالف «القرم من أجل املناخ»

عدد من السفراء والديبلوماسيني املشاركني في الفعالية

تعزيز العمل البيئي املشترك 
بني اجلهات الدولية واحمللية 
مبا يخدم حتقيــق التزامات 
الكويــت جتــاه االتفاقيــات 

الدولية.
تعزيز البيئة

بــدوره، أكد ســفير دولة 
اإلمارات لدى الكويت د.مطر 
املبــادرة  النيــادي أن هــذه 
تخدم التحالف الدولي الذي 
عقدته اإلمارات مع جمهورية 
إندونيســيا فــي قمة شــرم 
الشيخ حتت عنوان «القرم من 
أجل املناخ»، وتأتي أيضا في 
إطار مذكرة تعاون بني هيئتي 
البيئة في الكويت وأبوظبي.

ولفت إلى أن املبادرة تهدف 
إلى تعزيز البيئــة البحرية 

د. عبداهللا الزيدان متحدثا إلى الزميلة دارين العلي  (محمد هاشم) جانب من املساحات التي متت زراعتها بنبات القرم

د. عبداهللا الزيدان: نعمل مع مختلف اجلهات الدولية واإلقليمية لإليفاء بالتزامات الكويت البيئية
املبادرة تثري التنوع األحيائي حيث يشّكل «القرم» موئًال طبيعيًا لكثير من الكائنات الفطرية 
د. مطر النيادي: متت زراعة ٦٥ كيلومترًا من نبتة القرم على سواحل اإلمارات ألهميتها بيئيًا
«القرم» كانت مستوطنة بالكويت قبل األربعينيات لكنها انقرضت بسبب املمارسات السلبية
د.طارق الشيخ: مؤسسات األمم املتحدة تدعم اجلهود الكويتية لتحقيق التعادل الكربوني

ملشاهدة الڤيديو


