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فريق الغوص أصدر 8 أفالم وثائقية عن البيئة البحرية

إعالمية، وستوزع مجانا في مقر 
اجلمعية الكويتية حلماية البيئة 
بداية من األس����بوع املقبل، وهي 
املجموع����ة الثالثة التي يصدرها 

الفريق.

كبر، وفيلم يستعرض مجموعة 
مش����اريع الفريق البيئية. وذكر 
أن هذه االف����الم معروضة حاليا 
في أشهر مواقع االفالم باالنترنت 
وفي مواقع الفريق ضمن 500 مادة 

املخلفات العسكرية العراقية في 
جزيرة أم املرادم، وفيلم عن رفع 
شباك جزيرة قاروة، وفيلم عن 
انقاذ قرش جزيرة كبر، وفيلم عن 
احلبار )اخلثاق( في شعاب جزيرة 

أسامة دياب
أصدر فريق الغوص باجلمعية 
الكويتية حلماية البيئة مجموعة 
أفالم وثائقية جديدة حول أنشطته 
البحرية واملتعلقة  ومش����اريعه 
بحماية البيئ����ة البحرية باللغة 

االجنليزية.
وأعلن م.فيصل الناقة مسؤول 
مشروع كويت تيوب بالفريق ان 
هذا العمل يأتي ضمن استراتيجية 
الفريق في نشر الوعي البيئي لدى 
فئات املجتم����ع املختلفة وتبيان 
أهمية احملافظة على البيئة البحرية 
التطوعي  العمل  وتعزيز مفهوم 
وفائدته للمجتم����ع، كما يحوي 
نبذة عن توجهات الفريق ورؤيته 

ورسالته.
الناق����ة ان االصدار  وأوضح 
يحتوي على 8 اف����الم من انتاج 
الفريق وهي عملية انتشال سفينة 
موناليزا في مضيق هرمز، وفيلم 
عن مشروع املرابط البحرية بأماكن 
الشعاب املرجانية، وفيلم عن رفع 

غالف اإلصدار

صفحة املوقع على اإلنترنت

»سنيار« أطلق موقعًا على اإلنترنت لمتابعة السالحف البحرية
خطة توعوية للحفاظ على 
السالحف من خطر االنقراض 
من خالل تقدمي محاضرات 
املراحل  ل���كل  املدارس  في 

التعليمية.
وطال���ب الق���الف ببذل 
جهود اجله���ات املختصة 
بحماية البيئة البحرية من 
خالل وضع برنامج ونشاط 
توع���وي ترب���وي إعالمي 
يستهدف الصيادين ورواد 
البحر وامل���دارس واألندية 
البحري���ة إلع���ادة حماية 
وتأهيل السالحف البحرية، 
خاصة خالل فترة تكاثرها 
الكويتية. وأفاد  في اجلزر 
بأن الكثير من السالحف تفقد 
حياتها قبل س���ن النضوج 
وبعضها يواجه عوائق أخرى 
مثل اإلمساك بها من قبل رواد 
البحر للتسلية، ونتيجة لذلك 
تنفق نسبة كبيرة من هذه 

الكائنات املساملة.

املعلومات ومتابعة كل ما هو 
جديد عن السالحف البحرية. 
وأشار الى ان الفريق وضع 

وصور نادرة للس���الحف 
البحرية، مما يس���هل على 
الباحث���ن احلص���ول على 

أطل���ق فري���ق س���نيار 
للغوص التابع ملركز العمل 
التطوع���ي موقع���ا عل���ى 
االنترنت ملتابعة السالحف 

البحرية.
ع���ام  منس���ق  وق���ال 
الدراسة البحرية الكويتية 
القالف  في املركز حس���ن 
ل�»كون���ا« ان اطالق املوقع 
يأتي استكماال للجهود التي 
يبذلها الفريق في احملافظة 
على السالحف البحرية من 

خطر االنقراض.
وأضاف القالف انه يأتي 
ايضا نتيجة لتعاون مركز 
التطوعي مع شركة  العمل 
»توتال« الفرنسية واملركز 
العام���ة  العلم���ي واالدارة 
خلف���ر الس���واحل من أجل 
دراسة ومتابعة السالحف 

البحرية.
وأوضح ان املوقع يتميز 
باحتوائه ع ل���ى معلومات 


