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بمناسبة أسبوع المرور الخليجي السادس والعشرين

»اإلعالم الديني« تهدي »الداخلية« 
وأبناء الكويت رائعتها »تصور!«

ليلى الشافعي
صرح الوكيل املساعد للقطاع 
الثقافي بوزارة األوقاف والشؤون 
االسالمية ابراهيم الصالح بأن 
ادارة اإلع���الم الديني بالوزارة 
انتهت من األعمال الفنية والتقنية 
املتعلقة بإنتاجها الفني اجلديد 
ڤيديو كليب »تصور!« والذي 
يأتي مشاركة لوزارة الداخلية 
في اس���بوع امل���رور اخلليجي 
الكويت  الذي تستضيفه  ال�26 
خ���الل الفترة من 14 وحتى 20 
اجلاري حتت شعار »احذر أخطاء 
اآلخرين«، الفتا الى ان الكليب 

يلخص املآسي التي تترتب على اختراق قوانني وآداب املرور، السيما 
ما يتعلق منها بتجاوز اإلشارة احلمراء وآثارها املدمرة على الفرد 
واملجتمع. وأوضح الصالح في بيان للصحافيني ان الكليب يتوافق 
متاما مع اس���تراتيجية األوقاف الرامية الى تطبيق مبدأ التعاون 
والشراكة مع كل مؤسسات ووزارات الدولة، مشيرا الى ان الكليب 
يعالج بطريقة مشوقة وجذابة أخطر الظواهر املرورية التي تفشت 
في اآلونة األخيرة كتجاوز اإلش���ارة احلمراء والسرعة اجلنونية 
التي حلقت ببعض شبابنا من املستهترين وكانت وراء الكثير من 
االصابات والعاهات ورمبا ضي���اع الكثيرين منهم، وذلك بطريقة 
تتوافق مع التقنيات الفنية احلديثة وتندرج في ذات الوقت حتت 
مظلة قيمنا ومبادئنا الكويتية. وأكد الصالح ان السرعة اجلنونية 
وغيرها من الظواهر والسلوكيات اخلاطئة األخرى ينبغي ان تعالج 
وان توضع على مائدة الدراسة وحتت مجهر البحث والتحليل، وذلك 
لتشخيص األسباب والتوصل الى عالج قبل ان تزهق أرواح أبنائنا 
ونحن ال ندري، مش���يرا الى ابرز العوامل التي تؤثر في سلوكيات 
ابنائنا وذكر منها »األس���رة، املدرسة، املسجد، اإلعالم«. كما أشار 
الى ان الكليب من كلمات مصعب الرويشد وأحلان مشاري العرادة 
ومن إخراج س���عد القحطاني، مختتما باإلعراب عن شكره لوزارة 

الداخلية، مثمنا دورها على جميع املستويات واألصعدة.

إبراهيم الصالح

المضحي: افتتاح أول مركز للتوعية البيئية بالتعاون مع »التربية« واليونسكو
دارين العلي

قال مدير عام الهيئة العامة للبيئة د.صالح املضحي 
امس انه سيتم افتتاح اول مركز للتوعية البيئية في 

الكويت بالتعاون مع وزارة التربية واليونسكو.
واضاف املضحي عل���ى هامش محاضرة اقيمت 
في مدرسة خولة املشتركة بنات حتت عنوان »بيئة 
نظيفة« ان املركز الذي سيفتتح قريبا سيخصص 
الثانوية واالبتدائية  لرياض االطفال واملرحلت���ني 

وسيستقبل يوميا طلبة املدارس.
وأوضح ان املركز يهدف الى نشر التوعية البيئية 
التي تعطي ثمارها لو بدأت مع اجليل الناشئ وسيتم 
االنتهاء منه خالل الصيف ليصبح جاهزا الستقبال 

الطالب خالل السنة الدراسية املقبلة، واشار الى ان 
املركز خطوة على طريق االجتاه الصحيح في احلفاظ 
على البيئة، مؤكدا ان امل���دارس هي مركز انطالقة 
توعية الطلبة في هذا اجلانب يليها املنزل ومن ثم 
املنطقة الس���كنية الى ان جتد ان الكويت اصبحت 

بيئة نظيفة من جميع اجلوانب.
وافاد بان الدولة املتقدمة وضعت خططا تشتمل 
على جميع اجلوانب املتعلقة باحلفاظ على البيئة 
الس���يما انها تؤثر على االنسان ويتأثر بها معتبرا 
املرك���ز اجنازا بحد ذاته ومحل فخ���ر واعتزاز لكل 
من ساهم وشارك في انشائه. وأشاد بجهود وزارة 
التربية لرفع الوع���ي واالدراك البيئي لدى الطلبة 

والطالبات بأهمية حماية البيئة واحلفاظ عليها من 
التلوث واحلد من االستنزاف والتدهور الناجت عن 

االستخدام غير الرشيد للموارد الطبيعية.
وقال ان استراتيجية هيئة البيئة تهدف الى نشر 
التوعية البيئية جلميع فئات املجتمع، مش���يرا الى 
ان التوعية هي الوسيلة الفعالة للحد من االضرار 
البيئية، كما انها تس���اهم في احلفاظ على الرونق 

احلضاري واجلمالي للدولة.
واش���ار الى اهمية احملافظة على البيئة بشكل 
عام، مشيرا الى انه هدف استراتيجي للهيئة تسعى 
لتحقيقه وقام���ت الهيئة باطالق مبادرات وحمالت 
ترمي الى حماية البيئة من كل التأثيرات الس���لبية 

لالنشطة البشرية وتوجيه افراد املجتمع الى اتباع 
ممارسات سليمة تسهم في استدامة املوارد البيئية. 
من جانبها قالت مديرة مدرسة خولة سميرة الشطي 
ان املدرسة شكلت فريقا من طالبات املدرسة لنشر 
الوعي بأهمية البيئة واحلفاظ عليها حتت ش���عار 

»بيئة نظيفة«. 
واضافت الشطي ان مسألة حتقيق الوعي البيئي 
عند االنس���ان ليست امرا فطريا في جميع االحوال 
ولكنها تكتسب وتنمي وحتتاج الى بذل الكثير من 
اجلهود املش���تركة ملختلف املؤسسات التي عليها 
ان تعنى بهذا الش���أن وان تولي���ه جانبا كبيرا من 

د.صالح املضحي محاضرا بحضور سميرة الشطي مديرة مدرسة خولةعنايتها.


