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القريفة: نتائج مبهرة الستزراع السيباس والبلطي

محمد راتب 

وصف مدير عام الهيئة 
العامــة لشــؤون الزراعــة 
والثروة السمكية م.مشعل 
القريفــة ما حققتــه مزارع 
االســتزراع الســمكي مــن 
إنتاج باملبهر، وخصوصا في 
السيباس التركي والبلطي 
والسبيطي، ما يشجع على 
املزيد مــن الدعم احلكومي 
ملــا يعــده هذا اإلجنــاز من 
انعكاسات حقيقية على األمن 
الغذائي واالكتفاء احمللي. 

جــاء ذلك خــالل جولة 
قــام بها القريفة في مزرعة 
الطيبــات لصاحبهــا فهــد 
إلــى  إضافــة  الشــالحي، 
بعض املــزارع املتخصصة 
باالستزراع السمكي، حيث 
شاهد كيفية استزراع سمك 
السيباس التركي والبلطي 
والســبيطي  والهامــور 
وغيرها من األصناف بنجاح 
وكميات كبيــرة، مؤكدا أن 
النتائــج احلاليــة تبشــر 
بفتــرة ذهبية مــن اإلنتاج 
احمللي واالستزراع الناجح 
الــذي يوفر الســمك محليا 
دون احلاجة إلى االستيراد 
وحتميــل املســتهلك كلفة 

إضافية.
وشــدد علــى أن جنــاح 
اســتزراع بعــض األنــواع 
يشــجع على التوجه نحو 

الســمكي، كما قدمنا بعض 
الدعوم واالعالف للمزارع، 
ونســعى مســتقبال لرفــع 
الدعوم لالستمرار في اإلنتاج 

وزيادته.
وذكر أن الهيئة تشــجع 
جميع األعمال الناجحة سواء 
علــى الصعيــد الزراعي أو 
السمكي أو احليواني، وتدعم 
استقدام اخلبرات اخلارجية 
واكتســابها وتطبيقها على 
مؤكــدا  الكويــت،  أرض 
متابعــة إجراءات مشــروع 
استزراع الروبيان بالصبية، 

وتخصيص موقعه مع جهاز 
مدينة احلرير، على الرغم من 
صعوبة استزراع الروبيان، 
الفتــا الــى ان الهــدف مــن 
مشاريع االستزراع السمكي 
توفير مخزون استراتيجي 
يكــون مبنزلــة حائط صد 
ملواجهــة حــاالت االنقطاع 
املؤقتة فــي االســتيراد أو 
اإلنتــاج، وللتأمــني ضــد 
األزمات على املدى الطويل، 
ما يقلص الفجوة بني اإلنتاج 
الطبيعي واالستهالك ويحقق 

االكتفاء الذاتي.

ه حقيقي نحو االكتفاء احمللي بّشر خالل جولة مبزارع االستزراع السمكي بفترة ذهبية من اإلنتاج وتوجُّ

م.مشعل القريفة خالل جولة في مزرعة الطيبات

مختلف األصناف املستوردة 
والتــي تصل إلــى الكويت 
بأسعار مرتفعة، وهذا ضمن 
خطة الهيئة العامة لشؤون 
الزراعة والثروة الســمكية 
املستقبلية، مبينا ان مفرخ 
الوفرة التابع للهيئة والذي 
يعد ضمــن منظومة األمن 
الغذائــي بتوجيهــات مــن 
القيادة السياسية ومجلس 
الــوزراء يقــوم بتوزيــع 
نوع من الزريعة السمكية 
لتشــجيعهم  للمزارعــني 
علــى اإلنتاج واالســتزراع 

االستزراع السمكي ملجموعة من األصناف االستزراع السمكي يسهم في خفض التكلفة على املستهلك

إعداد: بداح العنزي b-alenzi@hotmail.comاملجلس البلدي

االستزراع يوفر السمك محليًا دون احلاجة إلى االستيراد وحتميل املستهلك كلفة إضافية

«البلدية»: تزيني املباني والطرق بأعالم الكويت

«البلدي» يبحث تخصيص مشروع
سكني «غرب اجلليب» اإلثنني املقبل

بداح العنزي

يستأنف املجلس البلدي أعماله االثنني 
املقبل برئاســة عبداهللا احملري، وذلك بعد 
انتهاء عطلته الربيعية، حيث ينظر في اقتراح  
من ٦ أعضاء بشأن تخصيص مشروع سكني 
غرب البيــوت احلكومية في منطقة جليب 
الشيوخ واملقدم من كل من رئيس املجلس 
عبداهللا احملري ونائبه خالد املطيري، فهد 
العبداجلادر، ناصر اجلدعان، عبداهللا العنزي، 

نصار العازمي.
ويتضمــن جدول األعمال التالي: الطلب 
املقدم مــن األعضاء خالد املطيري، عبداهللا 
العنزي، فهد العبداجلادر، م.منيرة األمير، 
م.فرح الرومي، بشــأن طلب مناقشــة دور 
البلدية واســتعدادها وتصوراتها بالتعامل 

مع برنامج عمل احلكومة.
ســؤال العضو م.شريفة الشلفان بشأن 
االتفاقية املوقعة بني بلدية الكويت والبنك 
الدولي في ٢٠١٨ للدعم الفني إلدارة النفايات.

طلب الهيئة العامة للطرق والنقل البري 
استحداث مدخل ومخرج ملوقع حلبة (جابر 
األحمد) مبنطقة الضجيج من طريق الدائري 

.٦٫٥
االقتراح املقدم من رئيس املجلس البلدي 
عبداهللا احملري بشــأن السماح باالعالنات 

التجهيــزات واالســتعدادات  إطــار  فــي 
لالحتفاالت باألعياد الوطنية، أعدت مراقبة 
رفع األعالم وأعمال الزينة في إدارة العالقات 
العامة خطة متكاملة لتزيني املباني الرسمية 
والطرق الرئيسية بأعالم الدولة بهذه املناسبة 

خالل شهر فبراير.
وشكلت املراقبة ثالثة فرق ميدانية للقيام 
برفع أعالم الدولة في عدد من املرافق الرسمية 
والطرق الرئيسية، حيث بدأت أمس في قصر 
بيان ومطار الكويت الدولي ثم اليوم اجلمعة 
على طريق املطــار والدائري اخلامس وغدا 
الســبت على الدائريني االول والثاني ودوار 

اجلهراء وساحة الصفاة واملباركية.
وستتواصل عملية رفع االعالم يوم االحد 
املقبــل في نادي ســباق الهجن، واالثنني في 
مباني احملافظات الســت وشــارع الغزالي، 
والثالثاء بشــارع تونــس وبيروت، ويومي 

التجارية بوسائل النقل املتنقلة.
االقتراح املشــترك واملقــدم من االعضاء 
عبــداهللا احملــري، خالــد املطيــري، فهــد 
العبداجلادر، عبداهللا العنزي، ناصر مرضي 
اجلدعان، نصــار رجعان العازمي، بشــأن 
تخصيص مشــروع ســكني غــرب البيوت 

احلكومية في منطقة جليب الشيوخ.
االقتراحني املقدمني مــن خالد املطيري، 
األول بشأن إنشاء مخرج من شارع املدارس 
رقم ٢٠٠ مبنطقة جليب الشيوخ الى الطريق 
الدائري ٥ .٦ وآخر بشــأن تخصيص موقع 

(حراج) لبيع السيارات املستعملة.
االقتراح املقدم من العضو د.م.حسن علي 
كمال بشــأن إنشاء حديقة عامة مع مضمار 

للمشي في منطقة الدعية السكنية.
االقتراحــني املقدمني مــن العضو ناصر 
اجلدعان، األول بشــأن إنشــاء جسر مشاة 
على شــارع التعاون بني منطقتي ســلوى 
وشــاطئ أجنفة، وآخر بشــأن جسر مشاة 
على شــارع املســجد األقصى بني منطقتي 

سلوى والرميثية.
االقتراحني املقدمني من العضوة م.علياء 
الفارســي بشأن ضم الهيئة العامة لشؤون 
ذوي اإلعاقة الى عضويــة اللجنة الفرعية 
للمرافق واخلدمات، وآخر بشــأن االختناق 

املروري في منطقتي اجلابرية والسرة.

األربعاء واخلميس في شارع اخلليج وشارع 
التعاون.

وسيكون االول من فبراير املقبل االحتفال 
الرســمي برفع علم الدولة في ساحة العلم، 
وستنتهي الفرق من رفع االعالم يوم اجلمعة 

٣ فبراير على جسور الدائري الرابع.

يناقش اقتراحاً إلقامة حراج لبيع السيارات املستعملة

تزيني املباني بأعالم الكويت

مراجعة تقارير املخطط الهيكلي إلصداره بأفضل صورة
بداح العنزي

أوصــت جلنــة املخطط 
الهيكلي فــي اجتماعها امس 
بحضــور رئيــس املجلــس 
البلــدي عبــداهللا احملــري 
ومدير عــام البلدية م.أحمد 
التقرير  املنفوحي مبراجعة 
الهيكلي  اخلاص باملخطــط 
مــن قبــل اجلهاز إلصــداره 
بأفضل صورة بعد التوافق 

بني اجلهات املختلفة.
اللجنة  وقالــت رئيســة 
م.شــريفة الشلفان انه متت 
مناقشــة عدد مــن التقارير 
املتعلقة باملخطــط، وأهمها 
التقريــر القانوني املتضمن 
التشريعات واحلوكمة ولوائح 
التخطيط والبناء، إضافة إلى 
بحث التوصيات التشريعية 
واملؤسسية اخلاصة بإقرار 
وتنفيــذ املخطــط الهيكلــي 
العام الرابع للدولة واخلطط 
وامليزانيــات املرصودة بهذا 
الشــأن، موضحة ان اللجنة 
تطرقت إلــى املــدد الزمنية 
الالزمــة إلصــدار املخطــط 
الزمنيــة  مبرســوم واملــدد 
الالزمة لتنفيذه من اجلوانب 

مــن جانبهــا، أوضحــت 
مقررة اللجنة م.منيرة األمير 
أنه تتم حاليا مراجعة مسودة 
الرابــع  الهيكلــي  املخطــط 
الفنيــة ضمن  وتفصيالتــه 
أعمــال اللجنــة املخصصــة 
وانه ســيتم عقد اجتماعات 
دوريــة بفريق عمل املخطط 
واالستشــاريني  الهيكلــي 
املعنيني لإلجابــة عما يدور 
من أســئلة ضرورية لبنود 
وأقســام املخطــط الفنيــة، 
ورغم عمق املجهود الذي نراه 
التي تتم  وكثافة املعلومات 

الوطني ســتحدد من خالله 
العمرانية  التنميــة  مالمــح 
في الكويت للسنوات املقبلة 
حتى ٢٠٤٠، هذا يجعلنا امام 
مســؤولية كبيرة تســتلزم 
التدقيق واملراجعة احلثيثة 
لوضــع خطــوات عمليــة 
وتنفيذيــة وتصحيحية من 
مناح عدة فنيــة وتنظيمية 

وقانونية.
وأشارت الى انه ال بد ان 
يتــم تطوير النقــاش خالل 
االجتماعات القادمة حول مدى 
تغطية املخطط الهيكلي لكل 
بنود وخطط الدولة وأهدافها 
ودرجة املرونة التي تسمح 
بتطور املخطط الهيكلي وفق 
املعطيــات فنحن ال نريد أن 
نخلق آلية بيروقراطية تعوق 
التطور بل نريد اســتغاللها 
على أقصى ما ميكن ودعمها 
لتحقيق أغراضها التي نشأت 
من أجلها، وســنقوم بتذليل 
العقبات نحــو حتقيق هذه 
األهــداف مــن طرفنــا، فهذه 
مصلحة عامة يجب تدعيمها 
وتطويرها لتحقيق أهدافها 
الهيكلي  خلــروج املخطــط 

الرابع على اعلى مستوى.

مناقشتها في كل اجتماع اال 
أنني بشكل شخصي وبصفتي 
الرسمية مقررة للجنة أرى 
ان هناك انحرافا في التوجه 
لدى اإلدارة املعدة للمخطط 
الهيكلــي من حيــث رغبتها 
في توســيع اختصاصاتها، 
وذلك دون التقليل من حجم 
املبــذول والتصور  املجهود 
املتكامــل املعــد، مســتدركة 
انه وقبل احلكم بشكل كامل 
على األمر أود ان أوضح انه 
لدينــا مهمة ابــداء الرأي في 
نظام تخطيطي على املستوى 

الشلفان أكدت أنه يعكس السياسة العمرانية والتطور احلضري

رئيس املجلس عبداهللا احملري ونائبه خالد املطيري وم.شريفة الشلفان وم. فرح الرومي خالل اجتماع جلنة املخطط الهيكلي

اإلدارية. وتابعت الشــلفان: 
الهيكلــي  يعتبــر املخطــط 
مــن اهم خطــط الدولة على 
املســتوى البعيــد ويعكس 
السياسة العمرانية والتطور 
احلضري مبا يتناســب مع 
خطة التنمية ويشكل توجها 
جديــدا للتخطيط العمراني 
بالكويت مبنيا على أســس 
رفع جودة احليــاة وتوفير 
للســكن  مختلفــة  حلــول 
بكثافات مختلفة وحتســني 
النقل العام مبا يتماشى مع 
مفاهيم التخطيط العصرية.

إعداد دراسة باألنشطة املسموح بها في املباني التاريخية
بداح العنزي

أكــد مديــر عــام البلدية 
م.أحمد املنفوحي انه سيتم 
إعــداد تقريــر باألنشــطة 
املســموح بها ضمن املباني 
التاريخية التابعة للمجلس 
الوطنــي للثقافــة والفنون 
واآلداب لعرضه على املجلس 

البلدي.
وقــال م.املنفوحــي فــي 
رده على الســؤال املقدم من 
العضوة م.شريفة الشلفان، 
بشأن الطابع العمراني ملدينة 
الكويت انــه مت االنتهاء من 
دراسة مشروع تطوير مدينة 

وحتديد طريقة التعامل مع 
كل حالة من هذه احلاالت مع 
حتديد املهلة املناسبة لترميم 

قســم احملافظة على املباني 
التاريخية هي:

املباني  - استطالع أوضاع 
التاريخية بالكويت وتوثيقها.
- إجراء ومتابعة الدراسات 
اخلاصة إلعداد أرشيف وطني 
باملباني األثرية والتاريخية.
- مراجعــة تصاميم جميع 
املبانــي املزمــع إنشــاؤها 
واملجــاورة ملناطــق املباني 
التاريخيــة للحفــاظ علــى 

طابعها اخلاص.
- املشاركة في اإلشراف على 
املباني التاريخية والتراثية 
بالكـويــــت مـــــع اجلهــات 

املختصة.

املبنى او إزالته وإنذار املالك 
وشــاغلي املبنى فــي حالة 
اإلخالء، وتوحيد اآللية على 
مختلــف احلــاالت املماثلة، 
ووضع آليــة ملطالبة املالك 
باملصروفــات التــي أنفقتها 
البلدية في حال قيامها بتنفيذ 
أعمال الترميم أو الصيانة او 
الهدم، علما انه جار التنسيق 
مع أفــرع البلدية باحملافظة 
لإلفادة عن العقارات املتهالكة 
او املهجورة او اآليلة للسقوط 
لدراستها من خالل اللجنة.

اختصاصــات  وحــول 
قســم احملافظة على املباني 
التاريخيــة، اختصاصــات 

م.أحمد املنفوحي

الكويت ٢٠٣٠ ورغم اعتمادها 
فإنه لم يتم البدء باملشروع.
التعامــل  آليــة  وحــول 
مــع هدم أو إصــالح املباني 
املتهالكة واآليلة للســقوط، 
أوضح انه مت تشكيل جلنة 
املتهالكة واآليلة  العقــارات 
للسقوط واملهجورة مبوجب 
٢٠٢٢/Aالقرار اإلداري رقم ٩٥

املؤرخ ٢٠٢٢/٧/٢٤ من الكوادر 
الفنية املتخصصة بالبلدية، 
اللجنــة ببيــان  وتختــص 
وحتديد ودراسة احلاالت التي 
تواجه البلديــة من البيوت 
املتهالكة واآليلة للســقوط 
التــي تشــوه املظهــر العام 


