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»كوت« تطلق »نحبها نظيفة« في سوق شرق

 دارين العلي
امتدادا حلملة »احتفل وخلها 
التي أطلقتها اجلمعية  نظيفة« 
الكويتي���ة الوطني���ة التنموية 
)ك���وت( قبل االعي���اد لوطنية 
املاضية، نظمت اجلمعية مساء 
أمس االول على املسرح الروماني 
في س���وق شرق مهرجانا حتت 
عنوان »نحبها نظيفة« س���جل 
حضورا عاليا لالطفال والشباب 

ومن الرواد.
وقال����ت عضو مجل����س ادارة 
اجلمعية اميان االربش في تصريح 
ل� »األنباء« ان اجلمعية تس����عى 
املواطنة كس����لوك  لتعزيز قيمة 
يومي عملي في حياة املواطن، ال ان 
نقول اننا نحب الكويت وفي املقابل 

يكون سلوكنا مغايرا لذلك.
ولفتت الى ان كل االنش���طة 
التي تق���وم بها اجلمعية تهدف 
الى ايصال هذه املعلومة للجيل 
الناشئ والشباب واالطفال بطريقة 
مبس���طة قريبة الس���تيعابهم 
ومحببة لهم عبر عدة وس���ائل 
به���دف زرع القي���م بداخله���م، 
مش���يرة ال���ى ان القيم���ة التي 

االخرى التي تهدف الى تعزيز قيم 
مختلفة كاحترام الكبير واالدخار 
والترابط االسري وتعزيز الثقافة 
والتطوع، مش���يرة الى خدمات 
وبرامج اخ���رى تقوم بها جلان 
اجلمعي���ة املختلفة ف���ي مجال 
الصحة والتعليم وتنمية الشباب 
والبرامج االجتماعية، باالضافة 
الى عمل اللجنة االعالمية التي 
تس���عى الى ايصال االفكار الى 
الرأي العام واجلمهور باستخدام 
الوس���ائل االعالمية  مختل���ف 
س���واء املرئية أو املق���روءة أو 

املسموعة.
وقد تخلل املهرجان عدد كبير 
من الفقرات املتنوعة املخصصة 
لالطفال والش���باب ومنها شعر 
الهولو أرض احلمبزان«  »ديرة 
وفقرة غنائية على طريق الراب 
والتي حتم���ل كلماتها عبارات 
حتث على احملافظة على النظافة 
وباالضافة الى عروض رياضية 
العرائس ومسرحية  ومس���رح 
عن النظافة والرقصات الشعبية 
والشبابية واملسابقات واملواهب 

الشابة واالنشطة املختلفة.

يهدفون الى ايصالها من نشاط 
»نحبها نظيفة« هي العمل على 
احملافظة على النظافة واالمالك 
العامة على اعتبار ان اي بقعة 
من هذا الوطن هي كبيتي الذي 

أحافظ على نظافته دائما.
وقالت ان اس���لوب زرع هذه 
الفئات  القيم���ة يختلف وف���ق 
العمرية، حيث توجهت اجلمعية 
لالطفال عبر مسابقات  الرسوم 

قبل االعياد الوطنية، مشيرة الى 
ان الوقت ض���روري جدا لزرع 
أي قيمة ف���ي نفوس املواطنني، 
وبالتالي فإن احلملة مس���تمرة 
ملدة س���نة كاملة يتخللها عدد 
التي  من االنشطة واالحتفاالت 
تصب جميعها في خدمة هدف 
احلملة وبطرق محدثة ومجددة 

في مختلف االمكنة العامة.
وحتدثت عن انشطة اجلمعية 

وأغان���ي االطف���ال والرس���وم 
العرائس،  واملسابقات ومسرح 
أما للشباب فإن االستعراضات 
الرياضية واملسرحيات الترفيهية 
وغيرها من الوسائل البسيطة هي 
االساليب املعتمدة إليصال الفكرة 

لهم بدون أوامر وتوجيهات.
واكدت ان هذا النش���اط هو 
امتداد حلمل���ة »احتفل وخلها 
الت���ي بدأتها اجلمعية  نظيفة« 

امتداداً لحملة »احتفل وخلها نظيفة« السرحان: السماح بصيد األسماك المفرخة بالقرب
من جزيرة بوبيان سيؤدي إلى تدمير بيئة الطيور

دعا رئيس جمعية الطيور الكويتية م.عبدالرحمن 
السرحان السلطات املختصة الى عدم السماح بصيد 
األسماك بالقرب من جزيرة بوبيان نظرا حلساسية 
وهشاش����ة الوضع البيئي فيها. وقال ان الس����لطات 
املعنية سمحت لصيادي االسماك بالدخول الى اجلزيرة 
وصيد االسماك املفرخة وخصوصا سمك الهامور مما 

سيؤدي الى تدمير بيئة الطيور الطبيعية. 
وأوضح ان مس����احة جزيرة بوبيان شمال غرب 
اخلليج التي حتدها جزيرة وربة بالشمال تبلغ نحو 
890 كيلومترا مربعا وبها ممرات مائية كثيرة وخوارير 
وجزر وفي الصيف تكون شواطئ ممراتها وخواريرها 
خضراء بسبب شجيرات »الهرم« و»الثليت« و»القلمان« 
احيانا لكن يغطي اغلبها املاء في حالة املد العالي جدا 
ولهذا اهميته للتنوع البيولوجي في اجلزيرة فتكثر 
بها الس����رطانات والقشريات االخرى التي تستوطن 

املسطحات الطينية الواسعة. 
وقال م.الس����رحان ان املدير العام للهيئة العامة 
للبيئ����ة د.صالح املضحي دق ناق����وس اخلطر عند 
اعالنه في وقت سابق احتمال اختفاء جزيرة بوبيان 
وبعض اجل����زر الكويتية االخرى من خريطة العالم 
بحلول عام 2020 نتيجة للتغيرات املناخية وارتفاع 

منسوب البحار واحمليطات.
وأضاف ان »انواعا عديدة من الطيور تفرخ حاليا 
بشكل دوري سنويا باجلزيرة اثر خلوها من البشر 
وصيادي االسماك وهذه املسطحات واخلواخير املائية 
هي اماكن لتفريخ اسماك الهامور ايضا وأي عبث بها 

سيقلل من هذه االسماك ومن ثم ارتفاع اسعارها«.
وحول انواع الطيور املفرخة في جزيرة بوبيان 
أشار م.السرحان الى »ابوملعقة« وهو طائر مقيم في 

الكويت خصوصا ف����ي جزيرتي »وربة« و»بوبيان« 
وتبلغ اكبر اعداد مسجلة له 200 طائر، مبينا انه من 
الطيور الكبيرة احلجم ولونه ابيض ويتميز مبنقار 

نهايته على شكل ملعقة.
وأضاف انه يبني عشه في جزيرة »بوبيان« على 
اشجار »األشنان« ذات السيقان الغليظة التي تتحمل 
وزن الطائر اال ان قلتها جعلت الطيور تتنافس للتفريخ 
عليها مع انواع اخرى مشابهة، داعيا الى مساعدة هذه 
الطيور بنشر هذه االشجار على شواطئ اجلزيرتني. 
وقال م.السرحان ان »البلشون الرمادي« هو ايضا من 
الطي����ور املقيمة في الكويت وبعضها مهاجر ويفرخ 
في اجلزيرة احيانا بالقرب من اعشاش »أبوملعقة« 
حيث يضع اعشاشه على شجر االشنان بالقرب من 
الشاطئ ويتواجد هذا الطائر طوال العام على شواطئ 
الصليبخات. وذكر ان الطائر يتميز بلونه الرمادي 
املزرق لذلك يسمى محليا باسم »الزرقي« واكبر اعداد 

سجلت لهذا الطائر في الكويت 650 طائرا.
ولفت م.السرحان الى ان طائر »الغرنوق األسود« 
يأتي بلونني اما ابيض واما اسود ويخرج الفراخ بلون 
داكن ولكنه عندما يكبر يتحول الى لون اسود او ابيض 
ويبني هذا النوع عشه على شجيرات االشنان القريبة 

من الساحل ويتميز عشه عنها بانه اصغر حجما.
وأش����ار الى ان »النورس دقيق املنقار« النورس 
الوحي����د املفرخ في الكوي����ت واملتواجد في الكويت 
طوال العام ويضع اعشاش����ه على االرض ويتركب 
عشه من عيدان غليظة لتحمل البيض والفرخ وتعزله 
عن االرض ويف����رخ حاليا في جزيرة بوبيان باعداد 
تصل الى ثالثة االف طائر واكبر عدد شوهد منه في 

الكويت كان 20 ألف طائر.

طائران يعيشان في جزيرة »بوبيان«
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