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خالل االحتفال بمناسبة اليوم العالمي لمنع استخدام البيئة في الحروب بتنظيم »البيئة« و»الصداقة اليابانية«

أكدت استمرار التواصل مع الجمعية لتحقيق اهدافها 

المضحي: مشاركة المجتمع المدني بالنشاط البيئي 
تساهم في رفع الكويت لمصاف الدول المتحضرة

»العالقات العامة« منحت شهادة العضوية الشرفية
 لدالل الغانم تقديراً لجهودها ودورها الفعال في الجمعية

منح مجلس ادارة جمعية العالقات العامة 
الكويتية العضوية الشرفية لدالل عبداهلل 
الغان���م وصرح رئي���س جمعية العالقات 
العامة بدر المديرس بأن هذه العضوية قد 
منحت لدالل عبداهلل ثنيان الغانم تقديرا 
لمسيرتها الطيبة في جمعية العالقات العامة 
الكويتية ودورها الفعال الملموس كمؤسسة 
في جمعية العالقات العامة وتقلدها منصب 
أمين الس���ر وأمين الصندوق في مجالس 
االدارات الس���ابقة طوال مسيرة الجمعية 
وعرفانا لجهودها المخلصة والمميزة في 
مجال العالقات العامة وكونها ش���خصية 
جديرة بالتكريم والتقدير فهي تس���تحق 
العضوية الشرفية لجمعية العالقات العامة، 
وقد التقى رئيس واعضاء مجلس االدارة 
دالل عبداهلل ثنيان الغانم، وقدم لها رئيس 
االدارة شهادة العضوية الشرفية  مجلس 
ودرعا تذكارية وقدم لها الش���كر باس���مه 
وباس���م اعضاء مجلس االدارة وتمنى لها 
دوام التوفي���ق والنجاح في عملها آمال ان 
يستمر التواصل مع الجمعية والمساهمة 
في مختلف انشطتها وقد شكرت دالل الغانم 
رئيس واعضاء مجلس االدارة على منحهم 
العضوية الشرفية والتي هي محل تقديرها 
التواصل  واعتزازها مؤكدة على استمرار 
الدائم مع الجمعية والعمل يدا واحدة لتقدم 

ورقي الجمعية.

 دارين العلي
احتفال رم����زي نظمته أمس 
الهيئة العامة للبيئة بالتعاون مع 
جمعية الصداقة اليابانية مبناسبة 
اليوم العاملي ملنع استخدام البيئة 
في احلروب بحملة لتنظيف شاطئ 
الشويخ بحضور مدير عام الهيئة 
د.صالح املضحي والسفير الياباني 
ياسويوشي كوميزو ونائب مدير 
الهيئة الكابنت علي حيدر ومدير 
العنزي  البيئة الصناعية محمد 
وعدد من أفراد اجلالية اليابانية 
وموظفي السفارة والهيئة وعدد 
من املواطنني.ولفت املضحي الى 
ان احلمل����ة تعتبر احتفاال رمزيا 
لليوم العاملي ملنع استخدام البيئة 
في احلروب، مش����يرا الى جهود 
صاحب السمو األمير الشيخ صباح 
األحمد عندما كان وزيرا للخارجية 
في اعتماد تاريخ 6 نوفمبر لهذه 
املناسبة في األمم املتحدة.وأعرب 
عن سعادته باملشاركة الكبيرة من 
املواطنني وأبناء اجلالية اليابانية 
في حملة تنظيف شاطئ الشويخ، 
مش����يرا الى ان مشاركة املجتمع 
املدني بأنشطة مماثلة من شأنه 
ان يرتق����ي بالكويت الى مصاف 
الدول املتحضرة ويثبت حرصها 

على احملافظة على البيئة وتفعيل 
االتفاقيات البيئية واالحتفال بااليام 

العاملية اخلاصة بها.
ولفت الى ان هدف النش����اط 
توعوي كما انه تذكيري بتاريخ 
اطفاء آخر آبار النفط، معربا عن 
افتخاره باملشاركة الكثيفة التي تنم 

عن وعي كبير لدى املشاركني.
وش����كر املضحي سمو رئيس 
الش����يخ ناص����ر احملمد  الوزراء 
ومدي����ر مكتب وزي����ر اخلارجية 
السفير الش����يخ د.أحمد الناصر 

على اهتمامهما بنش����اط احلملة، 
مما يعد تعبيرا كبيرا عن اهتمام 
املسؤولني الكويتيني باحملافظة على 
البيئة وتشجيع نشاطات القطاع 

املدني املهتم بهذا األمر.
بدوره، أعرب السفير الياباني 
ياسويوشي كوميزو عن سعادته 
بهذا التعاون املشترك مع الهيئة 
العامة للبيئة، مشيرا الى ان جمعية 
الصداقة اليابانية تنظم هذا النشاط 
منذ عام 2000 الفت����ا الى ان هذا 
التعاون والعمل املشترك سيستمر 

مبا فيه خير البلدين.
ولفت الى ان الهدف الرئيسي 
م����ن حمالت تنظيف الش����واطئ 
واحلم����الت البيئية التي ينظمها 
اجلانب الياباني تهدف باالضافة 
الى املس����اهمة عل����ى البيئة الى 
توطيد أواصر التعاون مع الشعب 
الكويتي وشكر املجتمع الكويتي 
على عالقة الصداقة التي يتعامل 
بها م����ع اليابانيني.ولفت الى ان 
العام املقبل سيشهد الذكرى ال� 50 
للعالقات الديبلوماسية الكويتية 

� اليابانية، متمنيا ان تستمر هذه 
العالقات في تطور مستمر، الفتا 
ال����ى ان اجلالية اليابانية حتظى 

بحياة مريحة في الكويت.
وأكد كوميزو ان اليابان وكذلك 
الكويت تعمالن معا للمحافظة على 
هذه العالق����ات الطيبة واجليدة، 
مش����يرا ال����ى ان املج����ال البيئي 
لي����س املجال الوحي����د للتعاون 
بني البلدين، بل هناك العديد من 
التي  املهمة  االنش����طة واالحداث 

تتسم بالشراكة الناجحة.

كومي�زو: الحملة عبارة عن ش�كر للش�عب الكويت�ي لتعامله الراق�ي مع الجالي�ة اليابانية

متطوعون خالل حملة التنظيف

جانب من املشاركني في احلملة 

دالل الغامن تتسلم شهادة العضوية الشرفية من بدر املديرس

)سعود سالم( د.صالح املضحي محاوال سحب إحدى املخلفات    السفير الياباني مشاركا في احلملة 

د.صالح املضحي متحدثا للزميلة دارين العلي

خالل جولة تفتيشية لمديرها العام على سوق الطيور في الري 

»البيئة« تصادر 20 قفصًا تحتوي على 100 
من الطيور وكائنات حية  محظور االتجار بها 

دارين العلي 
بهدف تفعيل اتفاقية »سايتس« 
التي تعتب����ر الكويت عضوا فيها 
والتي حتظر االجت����ار في بعض 
الطيور وتختص باحملافظة على 
احلياة الفطرية نظمت الهيئة العامة 
للبيئة مساء أول من أمس حملة 
تفتيش����ية على سوق الطيور في 
منطقة »الري« برئاسة مديرها العام 
د.صالح املضحي ومشاركة عدد من 
ضب����اط القضائيني حيث رصدت 
العديد من الطيور والكائنات احلية 
املهددة باالنق����راض والتي يحظر 
االجتار بها حسب االتفاقية.  ومت 
خالل احلملة حترير ومصادرة أكثر 
من 100 طير وكائن حي وش����ملت 
املخالفات املتاجرين من أصحاب 
احملالت والهواة حيث سيتم اتخاذ 

إجراءات قانونية بحقهم. 
وفي تصريح للصحافيني على 
هامش اجلولة التفتيشية أفاد مدير 
عام الهيئة العامة للبيئة د.صالح 
املضحي بأن »احلملة أسفرت عن 
مصادرة ما يزي����د على 20 قفصا 
حتتوي عل����ى الطي����ور وبعض 
الكائنات احلية التي يحظر االجتار 
بها«، مؤكدا أن »الطيور والكائنات 
احلية احمللية ستحول إلى حديقة 
احليوان أما غير احمللية فستخضع 
للفحوصات وم����ن ثم حتول إلى 
مصدره����ا الرئيس����ي«، مطالب����ا 
»أصحاب احملالت مبعرفة القوانني 
قبل املتاجرة بتلك الطيور والكائنات 
احلية حت����ى تصب����ح جتارتهم 
سليمة«.وأكد قائال »احلملة على 
سوق الطيور رصدت الكائنات التي 
يتم املتاجرة بها ومتنعها اتفاقية 
)سايتس( التي يندرج منها عدة 
أب����واب، واملادتان 80 و81 متنعان 
الصيد واالجتار بالكائنات الفطرية 
وهي اتفاقية عاملية متنع االجتار 
بالكائن����ات املعرضة لالنقراض«، 
موضح����ا أن »الكوي����ت ملزم����ة 
بتطبيق هذا االتفاقية«.ولفت الى 
أن »احلملة كان لها مساران األول 
القان����ون وأيضا توعية  تطبيق 
املتاجرين بهذه الكائنات«، متمنيا 
أن »يعي املواطنون أهمية تطبيق 
القانون من خالل قناعتهم الذاتية 
أس����وة بالقوانني األخرى ونشهد 
التزاما من قبل املتاجرين في عملية 

تنظيم التجارة من خالل التزامهم 
بالقانون السيما من أصحاب احملالت 
الذين يجب أن يعوا أهمية االلتزام 
باملتاجرة الشرعية بتلك الكائنات 
حسب اللوائح والقوانني املعمول 
بها في اجلهات املعنية الرسمية«، 
داعيا »املواطنني للتأكد من سالمة 
إجراءات شراء الكائنات احلية من 
حيث الشهادات السليمة التي تثبت 
س����المة االجتار بتلك الكائنات«.
وأضاف املضحي أن »كل من يقوم 
بتجارة غير منظمة لتلك الكائنات 
مث����ل الطيور وغيره����ا فعليه أن 
يتحمل املسؤولية«، داعيا »البائعني 
إلى توعية املشترين لتلك الكائنات 
بأنها حتمل أوراقا رسمية ومعتمدة 
من اجلهات املعنية وعليهم تنبيه 
املوطنني بأن الطيور أو الكائنات 
األخرى التي يتم االجتار بها تدخل 
ضمن اتفاقية دولية وال يجوز القيام 
بالتجارة غير املنظمة السيما أن 
هذه التجارة غير الرسمية قد حترج 
الكويت في االتفاقي����ات الدولية 
التي وقعتها ك����ون أن املتاجرين 
حصلوا على تلك الكائنات بطريقة 
غير مشروعة«.وحذر د.املضحي 
من أن »املتاجرة غير املش����روعة 
بتلك الكائن����ات رمبا حتمل معها 
الكثير من األمراض واألوبئة غير 
املعروفة والتي قد تنعكس سلبا 
على الصحة العامة«، مشددا على 
»أن اإلجراءات التي اتخذتها هيئة 
البيئة هذا اليوم شملت البائعني 
والهواة«، مبينا أن »دخول الطيور 
والكائنات غير الشرعية إلى البالد 

هي مسؤولية مشتركة ويجب أن 
يتضامن فيها اجلميع خاصة أنه 
ليس����ت كل تل����ك الكائنات احلية 
دخلت بواسطة املنافذ فمنها التي 
دخلت بصورة غير مشروعة من 
خالل التهريب«.وقال املضحي ان 
»الطيور احملظور االجتار بها هي 
الطيور التي دخلت ضمن اتفاقية 
)سايتس( كونها مهددة باالنقراض« 
، مبينا أن »الطيور التي تأتي عن 
طريق التفريخ ميكن تس����جيلها 
في الهيئة العامة للزراعة ش����رط 
وجود ما يثبت سالمة الساللة التي 
دخلت بصورة شرعية وذلك من 
خالل وجود أوراق رسمية تثبت 
صحتها«.وأش����ار املضحي إلى أن 
»القوان����ني حتظر صي����د الطيور 
والكائنات احلية وبغرض االجتار 
بها«، مؤك����دا أن »هيئة البيئة لن 
تسمح مبثل هذه املمارسات التي 
ترفضها االتفاقيات الدولية«.و بدأت 
احلملة منذ الساعة الثالثة عصرا 
حتى الساعة السادسة مساء وشارك 
بها من الهيئ����ة العامة للبيئة كل 
من املدير العام د.صالح املضحي 
ورئيس فرق التفتيش ومدير ادارة 
البيئ����ة الصناعية محمد العنزي 
ورئيس مركز الرقابة البيئية محمد 
األحمد وعبدالرض����ا، ومن إدارة 
املوارد احلية املهندس����ة شريفة 
الس����الم، ومن مكتب املدير العام 
فه����د العجمي، ومن هيئة الزراعة 
والثروة الس����مكية املهندسة نور 
حس����ني، ورئيس جمعية حماية 

الطيور عبدالرحمن السرحان. 

المضح�ي: م�ن يتاج�ر بالكائن�ات المحظورة
 التي تحمل األوبئة واألمراض يتحمل مسؤوليتها كاملة

د.صالح املضحي خالل اجلولة

جانب من اجلولة
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