
اليوم  الجهراء  تعاود محمية 
لاستمتاع  الــجــمــهــور  اســتــقــبــال 
بـــمـــنـــاظـــرهـــا الـــــخـــــّابـــــة، ورؤيـــــــة 
ــتـــع  ــمـ ــتـ طــــيــــورهــــا الــــــــنــــــــادرة، والـ
بــالــتــنــوع ااحــيــائــي الــــذي تزخر 
به، وذلك عبر الحجز اإلكتروني 
مـــن خـــال مــوقــع الــهــيــئــة الــعــامــة 

للبيئة. 
واســـتـــقـــبـــلـــت امـــحـــمـــيـــة أمــــس 
ــلــــومــــاســــيــــن  ــبــ حـــــشـــــدً مــــــن الــــديــ
والطلبة واإعامين، حيث بدت 

في أبهى حللها. 
وأكــد مدير عام الهيئة العامة 
لــلــبــيــئــة رئـــيـــس مــجــلــس إدارتـــهـــا 
أن »هذه  الشيخ عبدالله اأحمد، 
ــيــــات الـــطـــبـــيـــعـــيـــة وجـــــدت  امــــحــــمــ
تجربة  ونــجــاح  امجتمع،  لخدمة 
ــة الـــــجـــــهـــــراء ســيــجــعــلــنــا  ــيـ ــمـ مـــحـ
للدولة  أخــرى  أماكن  نطبقها في 
لــنــتــيــح لــلــمــواطــنــن ااســتــمــتــاع 
»الـــــدخـــــول  أن  مــــوضــــحــــا  بـــــهـــــا«، 
الحجز  خـــال  مــن  يــتــم  للمحمية 
عــبــر امــوقــع اإلــكــتــرونــي للهيئة 
الــعــامــة لــلــبــيــئــة، عـــن طـــريـــق دفــع 
10 دنـــانـــيـــر لــخــمــســة أشـــخـــاص، 
حــيــث ســيــتــم اســتــقــبــال أصــحــاب 
الحجوزات إدخالهم إلى امرصد 
ــارات  ــ ــيــ ــ ــر ســ ــ ــبـ ــ ــم عـ ــ ــهـ ــ الـــــــخـــــــاص بـ

خاصة«. 
»امـــحـــمـــيـــة  أن  ــــد  ــمـ ــ وبـــــــّن اأحـ
شاسعة، وتمت العناية بها منذ 
تقارب  ومساحتها   ،1987 الــعــام 
امفتوحة  وامــســاحــة  م2،  ألـــف   18
م2   4000 إلــــى   2000 مـــن  لــــلــــزوار 
التجّول  خالها  من  يستطيعون 
باموقع، لرؤية الكائنات الفطرية، 
كما يوجد أكثر من 300 طائر من 
الطيور العابرة وامستوطنة، يتم 

رصدها من خال امحمية«. 
»امــــحــــمــــيــــة  أن  إلـــــــــى  وأشـــــــــــــار 
مختلفة،  بيئات   5 على  تحتوي 
منها البيئة الطينية والساحلية 
ــتـــى مــــا تــمــت  والــــصــــحــــراويــــة، ومـ
ــئـــة وعـــــدم  ــيـ ــبـ امـــحـــافـــظـــة عـــلـــى الـ
الــســلــبــي فــيــهــا ستحيا  الــتــدخــل 
»الجهود  بشكل أفضل«، منوها بـ
الـــــــتـــــــي وقـــــــفـــــــت خـــــلـــــف تـــجـــهـــيـــز 

امحمية«. 
ودعـــــــا اأحــــمــــد الـــجـــمـــيـــع إلـــى 
»عدم إلقاء امهمات أو التعّرض 
للكائنات الفطرية وعدم تلويثها، 
ــا نـــســـعـــى لــــغــــرس امــفــاهــيــم  ــنــ أنــ
الــبــيــئــيــة لـــدى امــجــتــمــع«، مشيرً 

ثــمــة »3 مــحــمــيــات تابعة  أن  إلـــى 
للهيئة، فضًا عن 12 أخرى تتبع 

جهات مختلفة«. 
ــــدت مـــديـــرة إدارة  ــا، أكـ بــــدورهــ

ااحيائي  التنوع  على  امحافظة 
فــــي الــهــيــئــة لــيــنــا الـــعـــوضـــي، أن 
ــــى حـــمـــايـــة  ــلـ ــ ــلــــت عـ ــمــ ـــئــــة عــ الــــهــــيـ
العام  فــي  إنشائها  منذ  امحمية 

1987 مــن الــعــبــث والــحــفــاظ على 
طــبــيــعــتــهــا، بـــاعـــتـــبـــارهـــا مــعــبــرً 

رئيسيا للطيور.
الـــهـــيـــئـــة عــمــلــت  ــــت ان  ــافـ ــ وأضـ

بــشــكــل مــتــواصــل عــلــى اســـتـــزراع 
الـــنـــبـــاتـــات فــــي امـــحـــمـــيـــة، بــهــدف 
زيادة امساحة الخضراء وتنويع 

الحياة الفطرية فيها.

قــــرر مــجــلــس أمـــنـــاء جــائــزة 
ــلـــقـــصـــة الـــقـــصـــيـــرة  امـــلـــتـــقـــى لـ
ــر مـــواعـــيـــد  ــيـ ــيـ ــغـ الــــعــــربــــيــــة، تـ
الثقافي  ااحــتــفــالــيــة  بــرنــامــج 
واإعان عن الفائز بالجائزة، 
ليصبح فــي شــهــر فــبــرايــر من 
كل عام، بغية مشاركة الجائزة 
باأعياد  الــكــويــت  باحتفاات 

الوطنية.
ــائــــزة،  ــة الــــجــ ــحــ ــــت ائــ ــانـ ــ وكـ
ــا عـــام  ــهـ ــنـــذ انـــطـــاقـ حــــــــّددت مـ
النحو  على  مواعيدها   ،2015

اآتي:
- فتح باب الترشح في أول 

يناير حتى 31 مارس.
- إعــــان الــقــائــمــة الــطــويــلــة: 

اأول من أكتوبر.
القصيرة:  القائمة  إعـــان   -

اأول من نوفمبر. 
- احتفالية الجائزة وإعان 
مــن  اأول  ــوع  ــ ــبـ ــ اأسـ ــز:  ــائــ ــفــ الــ

ديسمبر.

ــاء  ــ ــنــ ــ ــــس أمــ ــلـ ــ ــجـ ــ واتــــــــفــــــــق مـ
جديدة  مواعيد  على  الجائزة 

وثابتة على النحو اآتي:
ــرشـــح: أول  ــتـ ــــاب الـ - فـــتـــح بـ

مارس حتى 31 مايو.
- إعــــان الــقــائــمــة الــطــويــلــة: 

اأول من ديسمبر.
القصيرة:  القائمة  إعـــان   -

اأول من يناير .
الــجــائــزة  احتفالية  إقــامــة   -
الفائز: اأسبوع اأول  وإعان 
إعان  فــإن  فبراير. وعليه،  من 
الـــقـــائـــمـــة الـــقـــصـــيـــرة لــــلــــدورة 
 -  2021 )الـــخـــامـــســـة  الـــحـــالـــيـــة 
من  اأول  فــي  ســيــكــون   )2022

يناير 2023. 
الــــجــــائــــزة  إدارة  وكــــــانــــــت 
أعــلــنــت عـــن الــقــائــمــة الــطــويــلــة 
مــن  اأول  فــــي  الـــــــــدورة  لــــهــــذه 

أكتوبر. 
ــال لــجــنــة  ــمــ وبـــالـــنـــســـبـــة أعــ
الــتــحــكــيــم، فــتــســيــر عــلــى أكــمــل 

وجه ومن دون أي تأخير. 
والــجــديــر ذكــــره، أن جامعة 
الــــشــــرق اأوســــــــط اأمـــريـــكـــيـــة 
الـــرســـمـــي  الـــــــراعـــــــي   )AUM(
ــائـــزة، حـــيـــث تــســتــضــيــف  ــلـــجـ لـ
كل عام، احتفالية الجائزة في 

حرمها. 
ــم الـــــبـــــرنـــــامـــــج  ــ ــظـ ــ ــنـ ــ ــا تـ ــ ــمــ ــ كــ
الثقافي امصاحب لاحتفالية 
فـــي مــركــزهــا الــثــقــافــي. ويــنــال 
الفائز بالجائزة 20 ألف دوار، 

ودرع وشهادة الجائزة. 
كـــمـــا يـــنـــال ُكــــّتــــاب الــقــائــمــة 
القصيرة 5 آاف دوار، ودرع 

وشهادة الجائزة.

تغيير مواعيدها لتتزامن مع أعياد الكويت الوطنية

أوائل فبراير... إعان الفائز بجائزة 
املتقى للقصة القصيرة العربية

حفل  الــعــثــمــان  دار  أقـــامـــت 
جــــــائــــــزة امـــــــرحـــــــوم عـــبـــدالـــلـــه 
للتفوق  العثمان  عبداللطيف 
العثمان  العلمي، أبناء أســرة 
العربية  وامملكة  الكويت  فــي 
الــســعــوديــة، بــرعــايــة وحضور 
عميد عــائــلــة الــعــثــمــان، نــوري 
عـــبـــدالـــلـــه الـــعـــثـــمـــان، حـــيـــث تــم 
تـــكـــريـــم أكــــثــــر مـــــن 90 طــالــبــا 
الدراسية  امــراحــل  في  وطالبة 
امـــخـــتـــلـــفـــة، وذلــــــــك فـــــي مـــركـــز 
بمجمع  الثقافي  الــبــرومــيــنــاد 

البروميناد.
وبــــــــــــــــــــــارك عــــــــضــــــــو لــــجــــنــــة 
أوصـــــــــــيـــــــــــاء ثــــــلــــــث امــــــــرحــــــــوم 
العثمان،  عبدالله عبداللطيف 
امــــهــــنــــدس عـــــدنـــــان الـــعـــثـــمـــان 

ــقــــن، مــتــمــنــيــا  ــائــ ــفــ لـــلـــطـــلـــبـــة الــ
والتوفيق،  الــنــجــاح  دوام  لهم 
داعـــيـــا بــقــيــة اأســــر الــكــويــتــيــة 
بــرامــج تنموية  يــكــون لها  أن 

تثقيفية تساهم في رفع شأن 
أفــــرادهــــا، لــيــكــونــوا مــواطــنــن 
صــالــحــن وأفـــــرادً فــاعــلــن في 

مجتمعاتهم. 

90 طالبً وطالبة في امراحل الدراسية امختلفة

دار العثمان تكّرم فائقي العائلة
من الكويت والسعودية

عبدالله اأحمد: 
 نجاح التجربة

طّبقها
ُ
سيجعلنا ن

في أماكن أخرى

- 3 محميات
تابعة لـ »البيئة«

و12 لجهات مختلفة

تكريم إحدى الفائقات

)تصوير سعود سالم( القريفة متوسطً رئيس وأعضاء ااتحاد 

القريفة خال جولته في مركز أبحاث اأبقار

عبدالله اأحمد وعدد من السفراء والديبلوماسين بديوانية امحمية

منظر بديع للطيور على شاطئ امحمية  )تصوير نايف العقلة(

امحمية ممتدة على مساحة 18 ألف متر مربع

جانب من جولة الزائرين داخل امحمية
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ــام الــهــيــئــة  طـــمـــأن مـــديـــر عــ
بالتكليف  لـــلـــزراعـــة  الــعــامــة 
ــة، مــنــتــجــي  ــفــ ــريــ ــقــ مـــشـــعـــل الــ
األــــــبــــــان بــــــإزالــــــة الـــعـــراقـــيـــل 
ــم، مــــؤكــــدً  ــ ــهـ ــ ــهـ ــ ــواجـ ــ الـــــتـــــي تـ
ــادة  ــيــ ــقــ ــهــــات الــ ــيــ ــلــــى تــــوجــ عــ
الــســيــاســيــة ومــتــابــعــة وزيـــر 
امعجل،  عبدالعزيز  البلدية 
ــام  ــمــ ــتــ ــــأن ضــــــــــرورة ااهــ ــــشـ بـ
بتوفير اأمن الغذائي ودعم 
ــان الـــطـــازجـــة،  ــبــ مــنــتــجــي األــ
كــاشــفــا عــن مــقــتــرح لتحويل 
58 مزرعة أبقار في العبدلية، 

إلى مزارع لزراعة اأعاف. 
جــولــة  فــــي  الـــقـــريـــفـــة  وزار 
مــيــدانــيــة بــعــد صـــــدور قـــرار 
للهيئة،  عــامــا  مــديــرً  تكليفه 
اتــحــاد منتجي األــبــان  مــقــر 
ــة  ــيــ ــبــ ــيــ ــلــ فـــــــــي مـــــــــــــــــزارع الــــصــ
ــع إلــــى  ــ ــمـ ــ ــتـ ــ الــــــزراعــــــيــــــة، واسـ
مـــطـــالـــبـــهـــم، حـــيـــث يــنــتــجــون 
180 طــنــا يــومــيــا، تــغــطــي 20 
فـــي امــئــة مـــن حــاجــة الــســوق 
أن  الكويت، علما  امحلي في 
الصليبية  اأبقار في  مــزارع 
مــن  طــــــن  ألــــــــف  أنــــتــــجــــت 75 
الــحــلــيــب خــــال الـــعـــام 2021 

فقط.
ــاد  ــ ــــحـ ــيـــــس ااتـ ــ وحـــــــــدد رئـ
مطالب  اأحــمــد  عبدالحكيم 
تركزت حول  التي  امنتجن، 
زيــادة الدعم من 80 الى 200 
ــلـــس لـــلـــتـــر الــــــواحــــــد، حــتــى  فـ
في  ااســتــمــرار  مــن  يتمكنوا 
عــمــلــهــم، وا يـــضـــطـــروا الـــى 
تكاليف  زيـــادة  بعد  التوقف 
اإنتاج واأعاف، خاصة أن 
محددة  الحالي  الــدعــم  قيمة 

منذ العام 1979 ولم تتغير.
وأكـــــد الــقــريــفــة أن الـــدولـــة 
ــم بـــشـــكـــل كـــبـــيـــر فــي  ــاهــ ــســ تــ
ــم اأعــــــاف، حــيــث رفــعــت  دعــ
إلـــى 20 مليون  الــدعــم مــن 8 
فــتــرة بسيطة،  ديـــنـــار خــــال 
بااضافة إلى وجود مقترح 

لتحويل نشاط 58 مزرعة في 
الــعــبــدلــيــة، والــتــي خصصت 
ــار، الــى  ــقــ ــزارع أبــ ــمــ ســابــقــا كــ
ــة  ــزراعــ مـــــــــزارع مـــخـــصـــصـــة لــ
اأعــــــاف، لــضــمــان تــوافــرهــا 
ــــل مــن  ــــت وبـــســـعـــر أقـ ــــأي وقـ بـ

ااستيراد.
وأشــــار إلـــى تــزويــد امــركــز 
ــيــــطــــري فـــــي الــصــلــيــبــيــة  ــبــ الــ
الــزراعــيــة بــعــدد مــن اأطــبــاء، 
الصحية  الــخــدمــات  لــتــوفــيــر 
لــأبــقــار، مــن حــيــث الفحص 
وتقليم  وامعالجة  والــــوادة 
الحوافر وغير ذلك من تأمن 

جو صحي.

الدولة رفعت دعم اأعاف من 8 ماين دينار إلى 20 مليونً

| كتب ناصر الفرحان |

القريفة: مقترح لتحويل مزارع اأبقار 
في العبدلية... إلى زراعة اأعاف

| كتب أحمد عبداه |

عاود اليوم استقبال الجمهور عبر الحجز اإلكتروني مقابل 10 دنانير لكل 5 أشخاص
ُ
ت

محمية الجهراء... ما أحلى الرجوع

تزويد امركز البيطري 
بعدد من اأطباء لتوفير 
الخدمات الصحية لأبقار

اتحاد »األبان« يلوح 
بوقف اإنتاج: الدعم 
الحالي لم يتغير منذ 

1979

 مركز أبحاث اأبقار
زار القريفة مركز أبحاث اأبقار في الصليبية التابع 
الــذي يضم 250 رأســً محسنً وراثيً، تتحمل  للهيئة، 
الظروف امناخية للكويت وتقاوم اأمــراض، وتنتج طنً 
وربــع الطن من الحليب يوميً، كما يملك امركز سجًا 
اأبــقــار  مــن  الجيل 12  الــى  فيه حتى وصــل  لكل رأس 

امحسنة وراثيً.

 مطالب منتجي األبان

1 - زيادة الدعم من 80 فلسً الى 200 للتر الواحد.
2 - توفير الكوادر البيطرية والتحصينات.

3 - تخصيص مساحة 30 كلم2 لزراعة اأعاف.
4 - زيادة دعم اأعاف امائية امستوردة.

5 - تخصيص مواقع لاستثمار والخدمات.
6 - إيصال شبكة امجاري وامياه امعالجة.

7 - رصف الطرق وإنارتها وتحسن البنية التحتية. 
8 - إلغاء رسم توثيق النفوق )10 دنانير(.

 منطقة أصحاب
 امشاريع الصغيرة

ذكرالعبدالله أن امنطقة اإدارية في امحمية مفتوحة كذلك 
إدارة  موافقة  بعد  وامتوسطة،  الصغيرة  امشاريع  أصحاب 
العاقات العامة لعرض منتجاتهم وتسويقها بهدف دعمهم 

وامساهمة في نشر الوعي البيئي.
محميات  بافتتاح  التجربة سيسهم  هــذه  نجاح  أن  وأكــد 
أخرى إنعاش السياحة البيئية في الكويت، وتعزيز ديمومة 

الحياة الفطرية وامحافظة على استمرارها في الباد.

 الزيارة من 9 صباحً
 إلى 4:30 عصرً 

البيئة«  »هيئة  فــي  الفنية  للشؤون  الــعــام  امــديــر  نائب  أكــد 
للزوار  فيها  امسموح  »اأوقـــات  أن  الــزيــدان  عبدالله  الدكتور 
بزيارة امحمية بعد الحجز عبر اموقع االكتروني محددة من 
عصرً«،  والنصف  الرابعة  وحتى  صباحً  التاسعة  الساعة 
افتً إلى أنه »تم تخصيص وقت لهواة التصوير من الساعة 
الخامسة فجرً وقبل التاسعة صباحً، كما يمكنهم اانتقال 
من شمال وجنوب امحمية استكمال هوايتهم بعد فتحها 

للزوار«.

 إذن مسبق

أنــه ا يمكن دخـــول امحمية مــن دون إذن  الــزيــدان  أعــلــن 
مسبق، مشيرً إلى أن اأنشطة الحالية في امحمية تقتصر 
على التجول ومتابعة امناظر الطبيعية عبر امراصد اموجودة 

والتي تمتد من شهر نوفمبر وحتى مارس.
وشـــّدد على ضـــرورة احــتــرام قــانــون حماية البيئة وعــدم 
الهيئة  أن  مــؤكــدً  الــقــانــون،  مــخــالــفــة  أو  للمحمية  ــتــعــّرض  ال

ستتخذ اإجراءات القانونية بحق امخالفن.

 سيارات صديقة للبيئة

في إطار سعيها للحفاظ على جودة الهواء وحماية البيئة 
ثــمــانــي ســيــارات  الــعــامــة للبيئة  الهيئة  قـــدر اإمـــكـــان، وّفــــرت 
صديقة للبيئة تعمل على الطاقة الكهربائية لنقل الزوار في 

جوات داخل محمية الجهراء.
أنها  كما  أشــخــاص،  لنقل ستة  الــواحــدة  السيارة  وتكفي 
مصممة لتقليل نسب اانبعاثات املوثة للبيئة وجودة الهواء 

بما يخدم توجه الهيئة في هذا السياق.


