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وّسع حدود
عـــالــــمـــك

شهر العسل يبدأ فوق السحاب
ســافر اليــوم علــى متن الخطــوط الجويــة التركية الى ميامي واحصل على شــهر عســل 

مــن العمر. اشــتِر تذكرة درجة رجال األعمال واحصــل على الثانية بدينار كويتي فقط.

بعض املخلفات في اجلزر الشيخ عبداهلل األحمد خالل رحلة »كاياك« وحملة »تسوى نحميها«

الشيخ عبداهلل األحمد مع املشاركني في احلملة

دارين العلي

أك���د مدير ع���ام الهيئة 
العامة للبيئة الشيخ عبداهلل 
األحمد على أهمية التعاون 
العام  النفع  مع جمعي���ات 
والف���رق التطوعي���ة التي 
تقوم بإسناد وإبالغ الهيئة 
باملخالفات واملشكالت البيئية 
على مستوى الكويت، مشيدا 
بجهودها ف���ي دعم مواقف 
الهيئ���ة، مش���ددا على أن 
الهيئة مستمرة في حمالت 
التوعية للمجتمع الكويتي 
حتى حتقيق الهدف األساسي 
منها وهو احلفاظ على البيئة 
البرية والبحرية  الكويتية 
وإيجاد حلول للمش���كالت 
البيئية ومعاجلتها بالطريقة 

السليمة.
كالم االحم���د ج���اء في 
تصري���ح للصحافيني على 
هامش مشاركته في اختتام 
رحلة فريق كاياك فور كويت 
والذي ق���ام برحلة بحرية 
حول 9 جزر كويتية منها 
الصبية وبوبيان إلى جزيرة 
فيل���كا ومس���كان وعوهة 
والعودة إلى فيلكا ومنها الى 
الكويت في مسار ميتد إلى 
أكثر من 100 كيلومتر، بدأت 
الرحلة يوم اخلميس  هذه 
أيام  املاضي واستغرقت 3 
كاملة منذ انطالقها من شاطئ 

املارينا.
إلقاء  وقال األحم���د إن 
النفاي���ات على الش���واطئ 
والسواحل البحرية بالشكل 
الكبير وامللحوظ سيؤدي إلى 
تدمير البيئة البحرية ويؤثر 
على حياة الثروة السمكية 

في الكويت.
القانون  وعن تطبي���ق 
البيئي على املخالفني، قال 
الهيئة فعلت  ان  احلم���ود 
تطبي���ق القان���ون البيئي 
اجلديد واللوائح التنفيذية 
التي يحتويها، ومت تطبيق 
بعضه���ا واملعنية بش���أن 
البيئة البحرية، مشيرا إلى 
الهيئة قام���ت بتحويل  أن 
عدد من القضايا إلى النيابة 
العامة بشأن املخالفني والذين 
يقومون بإلقاء مياه املجاري 
في البحر، اضافة إلى منع 

الصيد في جون الكويت.
وشكر األحمد قائد الفريق 
بشار الهنيدي على هذا العمل 
التطوعي الهادف والذي يقام 
خصيص���ا من أج���ل إلقاء 
الضوء على احلياة البحرية 
والنشاطات البيئية في هذا 
املجال، معتبرا الرحلة أول 
اخلطوات في سبيل املساهمة 
في مراقبة احلياة البحرية 
ورصد الوضع البيئي للحياة 
البحرية باستمرار تعاونا مع 
الرسمية وأن مثل  اجلهات 
هذه األعمال س���وف ترفع 
من مستوى عملية الرقابة 

وفاعليتها.
وأك���د أيض���ا أن العمل 
للحف���اظ عل���ى البيئة هو 
عمل جماعي في املقام األول 
وللمجتمع دور مهم وكبير 
لتفعيل كل ما يتم اتخاذه من 
إجراءات للحفاظ على البيئة 

بالطريقة األكثر فاعلية.
وأوضح أن رحلة الكاياك 
من األعم���ال املميزة، حيث 
إنها استغرقت وقتا ومجهودا 
وافرا لتحقيقه���ا، وتطوع 
الفريق برصد كافة املخالفات 
البيئية حول اجلزر الكويتية 
وتقدمي تقرير مفصل عنها 
لهو أمر يجب أن نثني عليه 
ونشجعه إلى أقصى مدى كما 
يجب أن نثني ونشكر اجلهود 
الكبيرة والدعم الكبير الذي 
قدمه ويقدمه فريق عمل خفر 
الكويتية والتي  السواحل 
منها مرافقة فريق كاياك فور 
كويت طوال رحلتهم لتقدمي 
الدعم واملساندة لهم طول 

الرحلة.
وقال إن األثار اجلانبية 
التي تترتب على التصرفات 
العشوائية للبعض تترك 
أثرا كبي���را عل���ى احلياة 
البحرية بل ومبرور الوقت 
تغير من طبيعتها وهنا يأتي 
دور الوعي البيئي والتثقيف 
الضروري ح���ول القضايا 
البيئي���ة، حيث نعتبر هذا 
الوعي هو األمر احلاسم في 
مجال تغيير السلوك املرتبط 
البيئة والتي  واملؤثر على 
متثل احلياة البحرية جزءا 

رئيسيا فيها، ومن أجل هذا 
السبب تقوم الهيئة العامة 
للبيئة بعمل حملة توعوية 
شاملة حتت اسم »تسوى 
نحميها« والتي حتت مظلتها 
نقوم بدعم ومساعدة مثل 
هذه املشروعات التي تساعد 
أو بآخر في تطوير  بشكل 
الوعي الع���ام حول احلياة 
البيئية وتفاصيلها، ويشارك 
فريق م���ن احلملة في هذه 
الرحلة ملرافقة فريق كاياك 
فور كويت للمساعدة وتوفير 

الدعم.
انه  الى  ولفت االحم���د 
قد شارك من الهيئة العامة 
للبيئة قوارب حتمل اس���م 
الهيئ���ة العام���ة للبيئ���ة، 
واملش���اركون ه���م: حمزة 
ك���رم � مدي���ر ادارة رصد 
تل���وث املياه، إميان خليفة 
� رئي���س قس���م اخلدمات 
البحرية املس���اندة، فيصل 
العازمي � قائد الزورق، سمير 

منصف �� ميكانيك بحري، 
يعقوب املغربي � بحار، محمد 
� قائد زورق، أحمد  سعود 
الفض���ال � قائد زورق، كما 
شكر مشاركة كل من: عبداهلل 
الشبيب � مدير مكتب املدير 
العام، وأحمد دشتي � باحث 
أول اعالم في إدارة العالقات 

العامة والتوعية البيئية.
م���ن ناحيت���ه، اعتب���ر 
مؤس���س مجموعة كاياك 
الهنيدي، أن  الكويت بشار 
البيئ���ة البحرية الكويتية 
وصلت إلى حد خطير وحرج 
جدا نظرا لقيام الكثير من 
زوار الس���واحل واجل���زر 
بالتعامل سلبيا مع البيئة من 
خالل إلقاء النفايات وبقايا 
األطعمة والبالستيك، األمر 
الذي يساهم في طمس جمال 
الثروة البحرية التي تتمتع 

بها الكويت.
وشكر الهيئة على دعمها 

للفريق.

األحمد اختتم رحلة »كاياك« حول اجلزر الكويتية

مخالفة كل من يلقي املخلفات واملجاري في مياه البحر

اجلولة شملت
9 جزر واستمرت 

ملدة 3 أيام

التصرفات 
العشوائية للبعض 

تترك أثراً كبيراً 
على احلياة 

البحرية


