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تنظيف البيئة البحرية من اإلطارات امللقاة في األعماق

 فريق الغوص الكويتي: إنجازات بيئية
وتطوعية محلية وعالمية في 2009

اصدر فريق الغوص الكويتي باجلمعية الكويتية 
حلماية البيئة تقريره السنوي لعام 2009 متضمنا 
اجنازات����ه وأعمال����ه البيئي����ة التطوعي����ة احمللية 

والعاملية.
واستعرض رئيس الفريق وليد الفاضل في تصريح 
ل� »كونا« التقرير موضحا انه قام في املجال البيئي 
خالل العام املنصرم بانتش����ال ثالثة قوارب احدها 
سفينة »موناليزا« في بحر عمان مبضيق هرمز ضمن 
مشروع رفع املخلفات الضارة عن البيئة البحرية.

واضاف الفاضل انه مت رفع شباك للصيد والتي 
بلغت خم����س عمليات بحرية في جزر كبر وقاروه 
وام املرادم بوزن اجمالي عشرة اطنان اضافة الى رفع 
سبعة اطنان من املخلفات الضارة للبيئة البحرية 
بس����احل جزيرة ام املرادم مع اكتشاف مدفع عراقي 

وست قذائف مدفعية.
وأوضح انه مت خالل تلك العمليات انقاذ اس����ماك وكائنات بحرية 
عالقة بالشباك واشهرها انقاذ )قرش كبر( عند احليد املرجاني جلزيرة 
)كبر( واجنز صيانة شاملة للمرابط البحرية بأماكن الشعاب املرجانية 
بجميع اجلزر الكويتية وش����عاب )عريفجان( وش����عاب قطعة البنية 

وعددها 70 مربطا بحريا.
واشار الى ان الفريق حاز على جائزة »افضل فريق عاملي خادم للبيئة 
البحرية« الى جانب مش����اركته في معرض »دميا 2009« في الواليات 
املتحدة االميركية الذي احتوى اكثر من 600 مؤسس����ة وشركة معنية 

بالغوص والعمليات البحرية والبيئية.
وأفاد بأن الفريق اطلق مشروع »كويت تيوب« الذي يحوي عرضا 
ألكثر من 6 آالف وثيقة اعالمية عن اعمال واجنازات الفريق منذ تأسيسه 

عبر أشهر برامج العصر العاملية باالنترنت الى جانب 
تطوير الصفحة بإضافة عدة لغات عاملية.

وقال ان املشاركني في هذا املشروع بلغوا 30 الف 
مش����ارك من مختلف دول العالم كما شارك الفريق 
بامللتقى التطوعي اخلليجي بالشارقة وعرض االعمال 
التي يقوم بها الفريق في املجاالت البحرية والبيئية، 
واضاف ان الفريق استكمل مشروعه بانشاء مكتبة 
وارشيف ملواقع الشعاب املرجانية في الكويت من خالل 
التوثيق الفوتوغرافي والڤيديو لطبيعة املواقع وأنواع 
الش����عاب املرجانية تتضمن عدة ملفات الكترونية 
للشعاب املرجانية في جزر كبر وقاروه وام املرادم 

ومواقع القطع البحرية والساحلية.
واوضح ان الفريق اس����تطاع ان يحوز عضوية 
منظمة مراقبة الش����عاب املرجانية العاملية وينشئ 
ملفا للكويت بهذا الش����أن ومواقع الشعاب املرجانية وصورا لعملية 
رصد حالة املرجان. كما زار مركزا في الواليات املتحدة االميركية وأنتج 
اكثر من 350 مادة تصويرية لعمليات الفريق وسعى الى اقتناء افضل 

الكاميرات التصويرية التحت مائية سواء الڤيديو او الفوتوغرافية.
واشار الى مشاركة الفريق في معارض ومؤمترات وملتقيات داخل 
وخ����ارج الكويت عرض فيه����ا جتاربه واعمال����ه وتواصل مع النشء 
والش����باب إلبراز العمل التطوعي واب����راز اهمية احملافظة على البيئة 

البحرية ومكوناتها.
وخت����م الفاضل تصريحه بالقول إن الفري����ق انهى املرحلة األولى 
الس����تراتيجيته الثالث����ة والتي أف����رزت الرؤية والرس����الة واالهداف 
االستراتيجية والقيم بطبعتها األولى ويتطلع الى ان يستكملها ليكون 

عمل الفريق مؤسسيا ونوعيا.
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