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»الزراعة«: انخفاض مستوى المياه الجوفية بمعدل 3 – 5 أمتار

افاد نائب املدير العام لشؤون الثروة النباتية 
بالهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية 
م.فيصل الصديقي انه وبعد ردم 424 بئرا فوارة 
من اصل 600 بئر ف����ي منطقة الوفرة الزراعية 
بنسبة تصل الى اكثر من 70% انخفض مستوى 
املياه اجلوفية مبعدل 3 – 5 امتار حتت س����طح 
االرض في معظم املواقع وان املياه الس����طحية 

املتجمعة على سطح التربة نتيجة لتشبع وغرق 
التربة باملياه قد اختفت في معظم املواقع التي مت 
تصوريها ومالحظتها خالل املشروع القائم بني 
الهيئة ومعهد الكويت لالبحاث العلمية لدراسة 
االس����باب واآلثار الناجتة عن مش����كلة ارتفاع 
مناسيب املياه اجلوفية في الوفرة الزراعية. واشار 
الى ان منسوب املياه السطحية هذا الصيف في 

املواقع االخرى انخفض بشكل كبير عن الصيف 
املاضي حيث كان مستوى عمق املياه السطحية 
قد وصل الى قرابة متر واحد، اما في هذا الصيف 
فقد انخفض الى 3 س����نتمترات في نفس املكان 
الذي كان عمق املاء فيه قرابة املتر وذلك حسبما 
اشار اليه تقرير معهد الكويت لالبحاث العلمية 

عن سير العمل في هذا الشأن.

د.معصومة املبارك خالل تنظيف جزيرة كبر د.معصومة املبارك والشيخة أمثال األحمد مع فريق تنظيف كبر

عبدالرسول سلمان متوسطا مجموعة من الفنانني املشاركني في املعرض

مربط »معصومة يا كويت«

أمثال األحمد: مشاكل متعددة في كبر تعوق الحركة الطبيعية وتؤثر على الكائنات

نظمت عضوة جلنة البيئة في مجلس 
األمة د.معصومة املبارك بالتعاون مع 
فريق »سنيار« حملة تطوعية لتنظيف 
الس����بت املاضي بحضور  جزيرة كبر 
رئيسة مركز العمل التطوعي الشيخة 
أمثال األحمد ونائبها حسني القالف ومدير 
عام الهيئة العامة للبيئة د.صالح املضحي 
واملستشار يوس����ف زكريا وفريق من 
خفر الس����واحل بقيادة املقدم عطا اهلل 
الديحاني وامل����الزم اول خليل ابراهيم 
حيث مت االنطالق من قاعدة صباح األحمد 
عند الساعة السابعة والنصف صباحا 

مبشاركة 50 فردا من املتطوعني.
وكان����ت الرحلة ال����ى كبر على منت 
زورق تابع خلفر الس����واحل، وحتدثت 
الشيخة أمثال األحمد ود.معصومة املبارك 
ع����ن القضايا البيئية وتضمن احلديث 
توضيحا عن املشاكل البيئية )البحرية( 
ومن ثم تناولت الشيخة أمثال األحمد 

تعريفا عن جزيرة كبر واملشاكل املتعددة 
التي تعاني منها اجلزيرة وتعوق احلركة 
الطبيعية للصيادين )احلداقة( وتؤثر 
الكائنات البحرية ومس����ار  كذلك على 
طيور النورس املتواجدة بش����كل كبير 
في اجلزيرة الت����ي تعتبر من النوعية 

نادرة الوجود.
وبدوره عبر مدير عام الهيئة العامة 
للبيئة د.ص����الح املضحي عن رأيه في 
املتع����ددة بوضوح  البيئية  املش����اكل 
وتفصي����ل فيما ش����رح رئي����س فريق 
»سنيار« حسني القالف املشاكل املتواجدة 
في جزيرة كبر التي تعوقهم وتؤثر في 

عملهم وفي مرتادي اجلزيرة.
وكان الوصول جلزيرة كبر في الساعة 
التاسعة صباحا وقد قام اجلميع بجولة 
استطالعية شاملة باجلزيرة للوقوف 
على اهم املشاكل واملعوقات التي تعاني 
منها اجلزيرة، ثم بدأت احلملة التطوعية 

تنظيف اجلزيرة واستمرت ساعتني ومن 
ثم وضعت لوحات ارش����ادية توعوية 
خاصة مبرتادي اجلزيرة للمحافظة على 

نظافتها.
وبعد فترة الغداء الذي اقامته الشيخة 
أمثال األحمد على ش����رف د.معصومة 
املبارك على منت الزورق قامت الشيخة 
أمث����ال األحمد بتركي����ب مرابط بحرية 
مقدمة من بعض املتبرعني للحفاظ على 
البيئة البحرية وسمي أول مربط باسم 

»معصومة يا كويت«.
وفي ختام احلملة شكرت د.معصومة 
املبارك الشيخة أمثال األحمد على هذه 
اجله����ود الكبيرة واملثم����رة من قبلها 
وثمنت تس����مية احد املرابط البحرية 
باسمها وتوجهت بالشكر لرجال خفر 
السواحل على ما قدموه من جهد وعمل 
واضح وجلي وباملثل شكرت فريق العمل 

التطوعي »سنيار«.

نظمت حملة تطوعية لتنظيف الجزيرة تمت خاللها تسمية أحد المرابط البحرية الجديدة باسم »معصومة يا كويت«

وفد »كوت« والمضحي بحثا مشروع التقليل
من حدة الغبار والعواصف الرملية بزراعة األشجار

ق����ام وفد من اجلمعية الكويتية الوطنية للتنمية )ك����وت( بزيارة الهيئة العامة للبيئة، 
حيث التقوا مبدير عام الهيئة العامة للبيئة د.صالح املضحي.

وتناولت الزيارة مناقش����ة سبل التعاون بني اجلمعية والهيئة وذلك للعمل على حتقيق 
االه����داف البيئية وتكريس مبدأ تعزيز املواطنية واملش����اركة في حماية البيئة والعمل على 

االرتقاء مبستوى الوعي البيئي لدى كل فئات املجتمع.
كما متت مناقش����ة مش����روع التقليل من حدة الغبار والعواصف الرملية بواسطة القيام 
بزراعة االشجار كمصدات طبيعية تعمل على تثبيت التربة والتقليل من كم االتربة والغبار، 

وذلك في املناطق احلدودية والطرق الرئيسية في الشمال واجلنوب.
وقد رحب د.املضحي باملقترح املقدم من جمعية كوت وأعرب عن سعادته باهتمام جمعيات 
النفع العام بالبيئة، مش����يرا الى ان الهيئة العامة للبيئة على استعداد تام لدعم اجلمعيات 
باخلبرات واالجهزة الفنية والبش����رية الالزمة في حالة رغبتها في عمل اي مشروع تطوعي 
بيئي يهدف الى حماية البيئ����ة وصيانتها. وافاد د.املضحي بأن ابواب الهيئة العامة للبيئة 
مفتوحة ل����كل اجلهات الراغبة في تقدمي اقتراحات في س����بيل تطوير العمل البيئي وابراز 

الوجه احلضاري البيئي للكويت على كل االصعدة.

افتتاح معرض الفن الكويتي المعاصر في روسيا االتحادية

افتتح مع����رض الفن الكويتي 
املعاصر ف����ي متحف ارميتاج في 
كرملن قازان ف����ي قاعة اخلزينة 
مبنطقة تتارس����تان في روس����يا 
االحتادية مساء االثنني املاضي حتت 
رعاية زي����ال والييفا نائب رئيس 
الوزراء ووزيرة االعالم بروسيا 
االحتادية في مدينة قازان والوفد 
الكويتي برئاسة الفنان عبدالرسول 
سلمان رئيس اجلمعية وفنانني من 
اعضاء اجلمعية وهم كل من خالد 
الشطي، مي النوري، سليمان حيدر، 
احمد جوهر، فريدة البقصمي، اسعد 
بوناشي، احمد دشتي، هاشم الشماع 
وعبداهلل العتيبي وبحضور عدد 
كبير من الديبلوماسيني واملسؤولني 
في مدينة قازان في روسيا االحتادية 
الى جانب الفنانني والزوار وجمهور 
غفير من محبي الفن ووكاالت االنباء 
احمللية والدولية والصحافة وان هذا 
املعرض في اطار التبادل السياسي 
والثقافي والفني بني البلدين بهدف 
دعم وتعزيز التواصل بني الفنان 
الكويتي والفنان الروسي مبشاركة 
فنانني اعضاء في اجلمعية ب� 51 
لوحة فنية لتمثيل الكويت، ويعتبر 
هذا املعرض الكويتي اول معرض 

عربي في هذه املنطقة.
وبهذه املناس����بة، قال رئيس 
اجلمعي����ة الكويتي����ة للفن����ون 
التشكيلية ورئيس احتاد جمعيات 
الفن����ون التش����كيلية اخلليجية 
الدولية للفنون  الرابطة  ورئيس 
الفنان عبدالرس����ول س����لمان في 
كلمة افتتاح املعرض عن االعمال 
املشاركة: انها تشكل املرحلة احلديثة 
في تاريخ الفن التشكيلي الكويتي 

وهي بداية اخل����روج من النزهة 
في البيئة بتأمالتها السكونية في 
املكان املجرد في الوقت الذي شرع 
فيه الفنان يحدد انحيازه باجتاه 
»الهم العام« كبديل موضوعي من 

النزعة الذاتي����ة احملضة واختتم 
عبدالرسول بأن اقامة هذا املعرض 
تأت����ي تدعيما الواص����ر التعاون 
الثقافي املثمر والبناء مع الفنانني 
في روسيا االحتادية ليؤكد حرص 

اجلمعية باعتبار الفن التشكيلي 
اح����د اهم روافد الثقافة ملا يحمله 
من اشعاع لالحس����اس اجلمالي 
والتعبير عن القيم االصيلة ذات 

االبعاد االنسانية.

عبدالرسول: المعرض تدعيم ألواصر التعاون الثقافي مع الفنانين


