
3 alwasat.com.kwمحليات

»2035 اجل��دي��دة  »ال��ك��وي��ت  رؤي��ة  وف��ق  اخل��اص  وال��ق��ط��اع  امل��دن��ي  واملجتمع  احلكومية  امل��ؤس��س��ات  م��ع  الشباب  ش��راك��ة  تعزيز  على  سيعمل  املجلس 

ريا�ض عواد

   أكد مدير عام الهيئة العامة للشباب عبد 
الرحمن املطيري أن املجلس الشبابي الذي 
ستطلقه الهيئة في الفترة املقبلة سيفتح 
آفاق واسعة للشباب الكويتي  للتعبير عن 
قضاياهم وتطلعاتهم وجعلهم شريكا أساسيا 
في وضع حلول ناجعة ملواجهة أي أمر يحول 

دون حتقيق آمالهم ومتيزهم.
     وقال املطيري خالل املؤمتر الصحافي 
ال��ذي عقدته الهيئة  أمس الثالثاء في فندق 
)الفور بويتس شيراتون الكويت( مبناسبة 
ب��دء إط��الق إج���راءات املجلس إن���ه    سيعمل 
على تعزيز شراكة الشباب  مع املؤسسات 
احلكومية واملجتمع املدني والقطاع اخلاص 

وفق رؤية )الكويت اجلديدة 2035(.
    وأض��اف أن املجلس ال��ذي سيتألف من  
ال��ش��ب��اب ب��ن عمر 18 ع��ام��ا وح��ت��ى ال 34  
سيلعب دورا مهما في تقييم استراتيجيات 
وخطط الدولة للتنمية الشبابية، كما أنه 
سينسق ويتعاون مع املنظمات واملجالس 
الشبابية الدولية املتخصصة لتبادل اخلبرات 
لتحقيق ت��ط��ل��ع��ات وط��م��وح��ات ال��ش��ب��اب 

الكويتي.
    ولفت إل��ى أن ه��ذا املجلس يأتي تنفيذا 

لتوجيهات سمو األمير الشيخ صباح األحمد 
مبنح الشباب مساحات شبابية للتفوق 
واإلب����داع، موضحا أن الهيئة ستعمل في 
الفترة املقبلة لتعريف وتوعية الشباب بفكرة 
وأهداف املجلس وأهمية دوره بتنمية وتطوير 

العمل الشبابي في البالد.
    وأش���ار املطيري إل��ى أن آل��ي��ة اختيار 
الشباب لشغل عضوية املجلس “ستكون 
شفافة “ إذ ستقوم جلنة االختيار بترشيح 
األس��م��اء املطابقة ل��ش��روط العضوية من 

كل محافظة، ومن ثم ستقام قرعة الختيار 
االعضاء مضيفا ان الهيئة ستقيم  برنامجا 
تدريبيا مكثفا ألعضاء املجلس لتوعيتهم 
ب��دوره��م املهم في تطوير العمل الشبابي.      
ودع���ا جميع الشباب الكويتي لالنضمام 
إلى هذه املنصة الشبابية من خالل حضور 
األنشطة والفعاليات التي ستقيمها الهيئة 
بهذا الصدد معربا عن ثقته الكبيرة بقدرة 
الشباب الكويتي على إجن��اح مجلسهم ملا 
ميتلكونه من جتربة غنية في العمل الشبابي 

مثل التطوع واألعمال اإلنسانية واالجتماعية 
وريادة األعمال وغيرها.     من جانبه قال أمن 
سر مجلس إدارة الهيئة العامة للشباب فيصل 
الدويهيس إن املجلس سيضم 37 عضوا 
بواقع 6 أعضاء من كل محافظة من محافظات 
البالد الست نصفهم من ال��ذك��ور والنصف 
اآلخر من اإلن��اث كما سيضم شباب من ذوي 
اإلعاقة على يكون العضو ال 37 هو أمن سر 

املجلس وسيرتبط مع مجلس إدارة الهيئة.
    وذك��ر  الدويهيس أن الهيئة ستركز في 

الفترة املقبلة على تعريف الشباب في فكرة 
وأهداف  املجلس من خالل عقد حلقات نقاشية 
و ورش عمل م��ع ال��ش��ب��اب ف��ي احملافظات 
الست و في اماكن جتمعاتهم في اجلامعات 
والكليات فضال عن الترويج عن املجلس في 
وسائل االعالم و مواقع التواصل االجتماعي 

للوصول ألكبر شريحة منهم.
    وب��ن أن تسجيل الشباب الراغبن في 
االنضمام للمجلس ستكون عبر تقدميهم 
استمارة عبر موقع الهيئة اإللكتروني، مشيرا 
إلى أن املوقع سيضم صفحة خاصة للتعريف 
ب��اه��داف و اختصاصات املجلس واألسئلة 
الشائعة لتعريف الشباب بدور مجلسهم في 

تنمية وتطوير وطنهم .

هيئة الشباب تستعد إلطالقه خالل الفترة املقبلة

  املطيري: املجلس الشبابي سيفتح آفاقًا واسعة للشباب  للتعبير عن قضاياهم

»تصوير محمد صابر« جانب من احلضور   
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جانب من املؤمتر الصحافي  مدير عام هيئة الشباب عبد الرحمن املطيري متحدثاً

ال���������دوي���������ه���������ي���������س: س�������ن�������رك�������ز ع�������ل�������ى ت�������ع�������ري�������ف ال��������ش��������ب��������اب ب�������ف�������ك�������رة وأه���������������������������داف  امل�����ج�����ل�����س

بالتعاون مع اجلمعية اليابانية في الكويت 

»حماية البيئة« ستشارك في حملة تنظيف شاطئ 
الشويخ ضمن »عملية السالحف البحرية«

ريا�ض عواد 

أع��ل��ن��ت اجل��م��ع��ي��ة الكويتية 
حلماية البيئة عن مشاركتها في 
حملة تنظيف ش��اط��ئ الشويخ 
ي���وم ال��س��ب��ت ال��ع��اش��ر م��ن شهر 
نوفمبر املقبل حتت عنوان )عملية 
السالحف البحرية( بالتعاون 
مع اجلمعية اليابانية في الكويت 
والعديد م��ن اجل��ه��ات احلكومية 

والفرق واملجاميع التطوعية.
وق����ال ي��وس��ف ال���ك���وس أم��ن 
ص��ن��دوق اجلمعية إن “حماية 
البيئة” استقبلت وفدا من اجلمعية 
اليابانية في دولة الكويت للتنسيق 
للفعالية السنوية والتي اصبحت 
ملتقى سنويا رمزيا للتفاعل مع 
مكانة البيئة ف��ي خطط التنمية 

املستدامة.
وأفاد الكوس أن جمعية البيئة 
مشارك رئيسي في حملة السالحف 
البحرية منذ العام 2000 كونها 
ع��م��ال بيئيا مجتمعيا مشموال 
بأنشطة رم��زي��ة ت��ع��زز التوعية 
البيئية ميدانيا من خالل توجيه 
األن��ظ��ار ن��ح��و اه��م��ي��ة ال��س��واح��ل 
وبيئاتها وك��ائ��ن��ات��ه��ا البحرية 

وموائلها.
وأوض����ح أن اجلمعية أع��دت 
ملشاركة فاعلة من خالل برنامجها 
التخصصي التربوي )امل��دارس 
اخلضراء( في موسمه الثامن على 
التوالي للعام الدراسي احلالي، 
باالضافة الى برنامجها املجتمعي 
ال��ت��وع��وي )س��ف��اري الشواطئ( 
وف��ري��ق اص��دق��اء البيئة وإدارة 
ال��ب��رام��ج واالن��ش��ط��ة واالن��دي��ة 
البيئية وبرنامج متكن النشء، 
ف��ض��ال ع��ن مجموعة مم��ي��زة من 

اعضاء اللجان والفرق التطوعية 
باجلمعية.

مشيدا بانضمام ال��ع��دي��د من 
امل����دارس املشمولة ف��ي برنامج 
امل����دارس اخل��ض��راء، واملجاميع 
التطوعية، الى جانب اعالن جهات 
حكومية ع��دي��دة للمشاركة في 
عملية السالحف البحرية، مؤكدا 
أن ش��رك��ة رس��ام��ي��ل لالستثمار 
وال��ت��ي انضمت لرعاية برنامج 
“سفاري الشواطئ” تشارك بدور 
م��ي��دان��ي ودع���م ت��وع��وي خ��اص 
بالشواطئ وكائناتها البحرية 
في هذا البرنامج متعدد املراحل 

واألنشطة واملشتمل على فعاليات 
خ��ارج��ي��ة وم��ي��دان��ي��ة للكثير من 
الشواطئ والسواحل، مضيفا أن 
انضمام الشركة للشركاء البيئين 
ف���ي اجل��م��ع��ي��ة ي��دخ��ل ف���ي إط���ار 
أدواره��ا املجتمعية ومساهماتها 
باجتاه تعزيز البعد البيئي بنمط 
ونهج مؤسسي ينعكس ايجابا من 
مشاركتها في فعاليات البرنامج 
التوعوية والعملية واحلقلية 
واملتضمنة مجموعة من الندوات 
واحمل����اض����رات وورش العمل 

التنفيذية والتطبيقية.
وذك���ر أم��ن ص��ن��دوق جمعية 

البيئة أن اإلع��داد ملشروع عملية 
السالحف اخلضراء مت بالتنسيق 
ووض����ع ب��رن��ام��ج ال��ف��ع��ال��ي��ات 
وتوزيع األدوار ما بن اجلمعية 
واجلمعية اليابانية في الكويت مع 
ممثلن من السفارة اليابانية، الفتا 
الى ان حملة تنظيف الشواطيء 
تلقى حضورا واهتماما واسعا من 

مختلف املهتمن بالبيئة.
ولفت الى أن اجلمعية الكويتية 
حلماية البيئة تشارك هذا العام 
في عملية )السالحف البحرية( 
بالتعاون مع اجلالية اليابانية 
اتساقا مع مبادرتها )جون الكويت 

- حياة(، مؤكداً أن اجلمعية تبذل 
ج��ه��وداً مشتركة م��ع العديد من 
وزارات الدولة واجلهات املعنية 
جتاه اجل��ون من خالل عضويتها 
في “اللجنة الوطنية إلدارة وتقييم 
الوضع البيئي في جون الكويت” 
وال��ت��ي ت��ض��م ك��ل اجل��ه��ات ذات 
العالقة، ومشيراً إلى أنه “ألهمية 
اجل���ون ف��ق��د ش��ارك��ت اجلمعية 
بنخبها وك��وادره��ا العلمية في 
وضع وتخصيص الباب اخلامس 
“التنوع البيولوجي” بالفصل 
ال��ث��ال��ث امل���واد )108 - 109 - 
110( من قانون حماية البيئة 
رق���م 42 ل��س��ن��ة 2014 جل��ون 
الكويت”، مبيناً أن جهود اجلمعية 
في مجال مبادرتها )جون الكويت 
- حياة( تتوافق مع اختصاصات 
اللجنة الوطنية للجون وتتسق 

مع وضعه البيئي.
وأضاف: “نظراً ملا ميثله اجلون 
كحاضنة طبيعية لألسماك وله 
أهمية اقتصادية وبيئية وطبيعية 
وأيكولوجية وجغرافية فقد جاءت 
م��ب��ادرة اجلمعية جتاهه حلشد 
جهود فرقها وجلانها وكل األطراف 
املعنية للتصدي للتحديات التي 
تواجهه”، مؤكداً أن “من أهداف 
حملة )جون الكويت - حياة( هو 
التفاعل بإيجابية بن املواطنن 
واملقيمن واجل��ه��ات احلكومية 
واخل��اص��ة املعنية ب��اجل��ون، مع 
ال��دع��وة للحفاظ عليه وحماية 
له وملكوناته وموائله الطبيعية 
والبيئية وكونه مورداً كبيراً ملياه 
الشرب ومحطات التحلية فضالً 
عن أهميته الساحلية والشاطئية 

والترفيهية والتجارية”.

أفراد جمعية حماية البيئة مع أعضاء اجلمعية اليابانية 

السفير األميركي يزور مشروع 
»أمنية« البيئي بهدف دعم املشاريع 

ذات االستدامة العاملية

 ثمن فريق “أمنية” البيئي الزيارة التي قام 
بها سفير الواليات املتحدة األمريكية لدى دولة 
الكويت لورانس سيلفرمان إلى مشروع “أُمنية” 
إلعادة تدوير البالستيك في املنطقة الصناعية في 
مدينة اجلهراء، حيث استقبل السفير مؤسسي 

املشروع سناء الغمالس وفرح شعبان.
وقالت سناء الغمالس في تصريح صحفي أن 
السفير األمريكي قام بجولة في أرجاء املشروع، 
حيث أطلع على كافة األعمال التي تتم خاللها 
إعادة تدوير املواد البالستيكية، واملادة التي يتم 
انتاجها، وأب��دى إعجابه في ما وصله إليه من 
مراحل متقدمة ملنتج ذو جودة عاملية بتصديره 
الى اوربا كمادة خام معاد تدويرها، مبديا إعجابه 
بالوقت نفسه ف��ي تطلعات ال��ك��وادر الكويتية 

الطموحة.

كما أعربت عن شكرها حلرصه على هذه الزيارة 
التي تعد دليال على اهتمام كبير نحو تقدير 
املشاريع احليوية املمولة من الصندوق الوطني 
لتنمية ورعاية املشاريع الصغيرة واملتوسطة 
على صعيد عالي، وه��ذا يحفزنا أكثر ويزيد من 

ارادتنا نحو التغيير الى األفضل.
ووصفت الغمالس هذه الزيارة بالتاريخية 
واملهمة بالنسبة لنا كمشروع كويتي يهدف الى 
خلق صناعة كويتية واع��دة تتمتع باالستدامة 
تضاهي املشاريع العاملية، وهو أول سفير يزور 
مشروع “أُمنية” من السلك الدبلوماسي بشكل 
رسمي، وداعما للمشروع منذ مدة وحريص على 
تسليمنا نفاياتهم البالستيكية من مقر السفارة، 
ويوما بعد يوم نثبت للجميع أن املشاريع الكويتية 

مميزة وحتقق رؤية كويت جديدة 203٥.

السفير األميركي أثناء اجلولة

الصويان: الصيادون ملتزمون بفترات حظر 
الصيد حرصًا على تنمية الثروة البحرية

أك��د رئ��ي��س االحت���اد الكويتي لصيادي 
األسماك ظاهر الصويان بأن فتح موسم صيد 
أسماك اجلنعد باملياه االقليمية الكويتية 
ب��دءا من ي��وم أم��س الثالثاء  بعد توقف دام 
شهرين، موضحا أن الصيادين في الكويت 
يلتزمون بفترات حظر الصيد لبعض االسماك 
والربيان في فترات تكاثرها بهدف تنمية 

الثروة السمكية واحملافظه علي استدامتها.
وأش��ار الصويان أن الصيادين الكويتين 
حريصون على توفير االم���ن ال��غ��ذائ��ي من 
الربيان واألسماك احملليه ويتم إنزال مصيدهم 

مباشرة إلى االسواق يوميا،
فهذا دور احتاد الصيادين وواجبه الوطني 
ال��ذي كلف ب��ه منذ تاسيسه لتوفير األم��ن 

الغذائي للمستهلكن.
وق���ال ال��ص��وي��ان ف��ي ت��ص��ري��ح صحافي 
إن احت��اد الصيادين يأسف وب��ش��دة  لعدم 

قدرته على توفير الربيان احمللي للمستهلكن 
بالكميات املطلوبة اس��وة باملوسم السابق 
حيث ص��در ق��رار من ال��ث��روه السمكية مينع 
صيد الربيان باملياه اإلقليمية ألول مره رغم 
أن رخص لنجات اجلر اخللفي مرخصه لصيد 

الربيان باملياة االقليميه الكويتية فقط .
وأش��ار إل��ى ان صيد األسماك والروبيان 
لها مواسم وف��ت��رات مكوث محددة مبياهنا 
االقليمية وم��ن بعدها تقوم بهجرة مياهنا 

وتعود في موسمها احملدد من كل عام .
وأشار أيضا إلى أن منع صيد الربيان في 
املياه االقليمية لهذا املوسم لن يساهم في 
تنمية الثروة السمكيه من الربيان الن لها 
فترة تواجد محدده مبياهنا وبعدها تغادر 
خ��ارج مياهنا االقليمية ، وكنا في املواسم 
السابقة نحقق االكتفاء الذاتي من الربيان 

احمللي الكويتي .

العبري: »البيئة« اتخذت تدابيرها للمراقبة الدورية 
18 موقعا للتخييم العام احلالي في 

أك��دت الهيئة العامة للبيئة الكويتية أول 
أمس اتخاذها تدابيرا وإج��راءات للمراقبة في 
موسم التخييم احلالي )2018 - 2019( تتمثل 
مبعاينات دوري��ة في 18 موقعا في املنطقتن 

الشمالية واجلنوبية.
وقالت مدير إدارة رصد السواحل والتصحر 
في الهيئة عبير العبري ل� )كونا( على هامش 
اج��ت��م��اع الهيئة م��ع ب��ل��دي��ة ال��ك��وي��ت إلع��الن 
استعداداتها ملوسم التخييم أن ذلك سيتم من قبل 
فرق الهيئة وعدد من الضباط القضائين بهدف 

مخالفة التجاوزات واالماكن غير املرخصة.
وأضافت العبري أنه لم يتم حتديد مواقع 
ج��دي��دة للتخييم ه��ذا ال��ع��ام موضحة أن��ه مت 
تقليص العدد واملساحات في عدة مواقع لقربها 
من املناطق العازلة للمحميات الطبيعية وهي 
محميات )ص��ب��اح األح��م��د واجل��ه��راء وكاظمة 

وسعد ووادي الباطن( مشيرة إلى أنه لم يتم 
البت في تقليص م��دة التخييم ال��ذي سينطلق 
بنوفمبر املقبل مل��دة أربعة شهور.وأوضحت 
 )D ( و)اجل��ه��راءE أن امل��واق��ع ه��ي )اجل��ه��راء
 )B ( و)اجلهراءA ( و)اجلهراءC و)اجلهراء
و)أم الرمم( و)اللياح( و)كاظمة( و)الصبية( 
و)الساملي( و)الشقايا( و)الصليبية( و)شمال 
اجلويهل( و)اجلويهل( و)كبد( و)العبدلية( 
و)الوفرة وعريفجان(  و)جنوب اخليران( متر 
مربع مبينة أن مسطح املخيمات يبلغ إجمالي 

مساحتها حوالي 681 كيلو مترا مربعا.
وذك���رت أن الهيئة ش���ددت على ض��رورة 
االلتزام بعدم اإلخ��الل بأحكام القانون البيئي 
وتطبيق الالئحة التنفيذية للمواد من )40 إلى 
47( اخلاصة بحماية البيئة البرية والزراعية 

من التلوث.

وأف��ادت بأن الهيئة أك��دت أيضا على أهمية 
التنسيق مع اجلهات املعنية بالدولة لتحديد 
اعتماد املواقع واالشتراطات اخلاصة باقامة 
املخيمات ملوسم التخييم احلالي مع االبتعاد 
كيلو متر واحد عن املناطق احلساسة واحملميات 
الطبيعية وخمسة كيلو م��ت��رات ع��ن املناطق 
السكنية فضال عن حتديد وتطبيق آلية ترخيص 
مواقع املخيمات خالل موسم التخييم واالعالم 
عنها. وبينت أن الهيئة ستكلف مراقبن مختصن 
ملراقبة وتنظيم أعمال ومواقع التخييم خالل 
املوسم وإزالة كافة التعديات واملخالفات مع رفع 
بيانات املخالفن للهيئة بتقارير حتتوي نوعية 
املخالفة وبيانات الشخص مع صور املخالفة 
قبل وأثناء وبعد املوسم وحتديد آلية املراقبة 
وإزال���ة املخيمات بعد انتهاء املوسم.وقالت 
العبري إن الهيئة ستقوم بإعداد وتقدمي برامج 

إرش���اد وتوعية ح��ول االش��ت��راط��ات اخلاصة 
بتنظيم أعمال ومواقع املخيمات وإعداد وتقدمي 
تقارير دوري���ة ع��ن أع��م��ال وم��واق��ع املخيمات 
مع التأكيد على االلتزام بحماية البيئة وعدم 
األض��رار بها. وكشفت أن الهيئة بصدد اع��داد 
آلية وخطة جديدة لعملية تنظيم نظام )اإلفراج 
اإللكتروني( اخل��اص ببلدية الكويت ملوسم 
التخييم )2018 - 2019(.وبينت أن هذا النظام 
سيتيح ترخيص املخيمات ودف��ع امل��واط��ن او 
املقيم قيمة االرض وقدرها 50 دينارا كويتيا 
للتخييم )نحو 165 دوالرا أمريكيا( و300 
دينار تأمن )نحو أل��ف دوالر(.وأش����ارت إلى 
أن الهيئة ستقوم بعملية التخليص واإلف��راج 
اإللكتروني عن التأمن بعد املعاينة وتطبيق 
جتميع االشتراطات واملعايير اخلاصة باملادتن 

)40 و41( من القانون من قبل األفراد.


