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 (كرم ذياب)  د.صالح املضحي مكرما احدى املشاركات  حتى الصغار شاركوا في حملة تنظيف جال الزور 

 د.صالح املضحي والسفير فرانك بيكر ود.محمد الصرعاوي خالل احلملة 

 جال الزور.. نظيفة بسواعد ٦٠٠ مشارك
 حملة من تنظيم «الثقافي البريطاني» بالتعاون مع «البيئة» والسفارة البريطانية

 الصرعـاوي: هـدف الحملـة توعيـة الطـالب بأهميـة الحفاظ
  على البيئة وتعريفهم بـ «جال الزور» التي يبلغ عمرها ٣٠ مليون سـنة

 المضحــي: 
مـــع  التعــاون 
المـدني  المجتمع 
البيئي  النشاط  في 
رفع  فـي  يسـاهم 
الوعــي  مسـتوى 

:  بيكـــــر
منطقة  الـزور    جال 
بتنوعهـا  جميلـة 
وعلينا  الجيولوجي 
بدورنـا  نقـوم  أن 
حمايتها أجـل  من 

 المطيري: غرامات على عدم الملتزمين باشتراطات البر 

 األحمدي منطقة بحث لفريق عمل من جامعة الكويت
 دارين العلي

  أعلن املدير العام السابق للهيئة العامة للبيئة 
واالستاذ في جامعة الكويت د.محمد الصرعاوي 
عن تشــــكيل فريق من اجلامعة سيقوم اليوم 
(األحد) بجولة ميدانية على منطقة األحمدي 

لالطالع على كامل جوانب مشكلة تسرب الغاز 
وأبعادها في محاولة للمساهمة بخبرات اجلامعة 
في هــــذا األمر، ولفت الى ان الفريق ســــيقوم 
بتجميع أكبر كم مــــن البيانات املتوافرة لدى 

اجلهات العاملة على املوضوع. 

 التغير المناخي.. أحد اهتمامات الشباب 

 شاركت بلدية الكويت في احلملة التنظيفية 
عبر توزيع أكياس قمامة وفرز سيارات لنقل 
النفايات حيث حضر مدير إدارة النظافة نواف 
املطيري مؤكدا في تصريح لـ «األنباء» ان البلدية 
منعت التخييــــم العام احلالي في منطقة جال 
الزور بعد إعالنها منطقة عســــكرية الفتا الى 
انه مت اســــتبدالها باملنطقــــة املوجودة خلف 
محمية صبــــاح األحمد.  وأوضح ان اجلوالت 
الرقابية تشمل ايضا التفتيش على االبتعاد عن 
املنشآت العسكرية ومنع وضع السواتر والتواير 
والتفتيش على االلتزام بكافة االشتراطات باألمن 

والســــالمة الفتا الى جزاءات وغرامات تفرض 
على املخالفني. وأكد ان العام املقبل سيتم بدء 
تنفيذ قرار دفع التأمني بقيمة ٥٠٠ دينار على 
كل خيمة سيتم إعادتها الى صاحبها بعد تسليم 
موقع التخييم كما اســــتلمه عدا الـ ٥٠ دينارا 
ملنح الترخيص الفتا الى ان التخييم سيدخل 
ضمن نظام حتديد املواقع بهدف االطالع الدائم 
على االلتزام باملوقع من قبل املخيمني.  وحول 
موضــــوع مصانع تدوير النفايات لفت إلى ان 
البلدية على أبواب إنشاء ٣ مصانع لهذه الغاية 

جلعل النفايات ثروة وليست هما. 

 دارين العلي
  أتت حملة تنظيف البر في منطقة جال الزور أمس وإحلاقها 
بزيارة للمشاركني حملمية صباح األحمد القريبة من املوقع، 
خير مناسبة للمقارنة بني وضع املنطقتني وللتدليل على 
ما حتتاجه البيئــــة البرية من حماية ورعاية إلعادتها الى 

وضعها الطبيعي وإعادة احلياة الفطرية اليها.
  احلملة التي شــــارك فيها أكثر من ٦٠٠ مشــــارك حملت 
شعار «العمل من اجل كويت أكثر نظافة واخضرارا.. البيئة 
ال تقدر بثمن» كانت من تنظيم املجلس الثقافي البريطاني 
بالتعاون مع الهيئة العامة للبيئة والســــفارة البريطانية 
مبشاركة عدد من الشــــركات في القطاع اخلاص واملدارس 

البريطانية. 
  وحضر احلملة إضافة الى مدير عام الهيئة العامة للبيئة 
د.صالح املضحي والسفير البريطاني فرانك بيكر ود.محمد 
الصرعاوي املشرف العام للجولة، عدد كبير من قياديي الهيئة 

وأعضاء املجلس البريطاني والسفارة البريطانية.

  تفاعل حكومي ـ خاص

  وأوضح مديــــر عام الهيئة د.صالح املضحي ان احلملة 
تأتي ضمن سلســــلة من األنشطة التي بدأت بها الهيئة من 
فترة بالتفاعل مع املجتمع املدنــــي والتي تهدف ليس الى 
التنظيف فقط بل إلى احلث على التفكير في أهمية احلفاظ 
على البيئــــة وحمايتها وتوعية الناس وخاصة رواد البر. 
وأشاد باالعداد املشاركة والتي تخطت الـ ٦٠٠ مشارك، وهو 
دليل على مــــدى الوعي املوجود لدى األجيال الصاعدة في 
حماية بيئة البالد، معبرا عن شكره للجهات املشاركة التي 

تســــاعد اجلهات احلكومية في تأدية العمل العام لالرتقاء 
به الى أعلى املستويات، شاكرا وسائل اإلعالم التي حترص 

على إيصال الرسالة البيئية الى الرأي العام.
  من جانبه قال السفير البريطاني فرانك بيكر ان كل فرد 
يستطيع ان يحدث فرقا عندما يتطوع من خالل توفير عدة 
ساعات من وقته من اجل مشروع كهذا مشيرا الى ان جال 
الزور تعتبر منطقة جميلة ومشاهدها طبيعية وهي معروفة 
مبناظرهــــا اخلالبة والوعورة والتنــــوع البيولوجي وهي 
من أوائل احملميات لعدد من الكائنات ولذلك فقد احتاجت 
الطبيعة ملئات السنني لتشكل هذه املنطقة وانه من الواجب 

علينا ان نقوم بدورنا من اجل حمايتها. 
  ولفت الى ان اجلميع يسعى الى تعزيز الفهم الصحيح 
وترسيخ مبدأ التعاون من اجل احملافظة على بيئة نظيفة 
صاحلة للعيش، مبينا ان في احلملة رســــالة الى اجلميع 

لزيادة االهتمام بالبيئة.

  عمر المنطقة ٣٠ مليون سنة

  وأوضح مشــــرف احلملة د.محمد الصرعاوي ان هدف 
احلملة يكمن في تعريف الطالب املشاركني وتوعيتهم بأهمية 
احلفــــاظ على البيئة البرية من خالل عــــدم رمي النفايات 
عشوائيا، مشيدا باجلهات املشاركة وبالتعاون بني القطاعني 

العام واخلاص في اجناز هذه احلملة.
  ولفت الى ان احلملة تضمنت تعريف املشاركني بخصائص 
منطقة جال الزور اجليولوجية، في طريقة السيول والوديان 
وعيون املياه وعمر االرض البالغ ٣٠ مليون سنة، باإلضافة 
الى تعريف الطالب على مخلفات الغزو العراقي واألشياء 

اخلطــــرة التي يجب عدم االقتراب منها في حمالت تنظيف 
البر. وأعرب الصرعاوي عن شــــكره لرئيسة مركز العمل 
التطوعي الشيخة أمثال األحمد على السماح للحملة بزيارة 
محمية صباح األحمد الطالع الطلبة على ٤٠٠ كيلومتر من 
املساحات احملمية ومواقع تربية احليوانات ومنو النباتات 
في منطقة مينع داخلها أي نشــــاطات بشرية او مخيمات، 
باإلضافة إلى االطالع على التطورات التي حدثت في احملمية 

خالل الـ ٥ سنوات املاضية.
  من جانبه رئيس مجلس إدارة شركة رساميل للهيكلة 
املالية عصام الطواري اوضح ان جميع املشاركني واملساهمني 
في هذا العمل يقدمون خدمة للمجتمع بطريقة جميلة تنم 
عــــن حس راق جتاه البيئة ووجــــوب احملافظة عليها وان 
التطوع مبثل هذا العمل هو احد جوانب االرتباط املشترك 
بني اإلنسان واألرض. وأضاف ان ما جعل هذا الصباح مميزا 
هو عدد املشاركني الكبيرة في هذه احلملة التي تهدف الى 
تنظيف منطقة جال الزور التي تطل على الساحل الشمالي 
خلليج الكويت مبينا ان الفرق املدرسية التي تقودها الهيئات 
التدريسية ســــوف تعكس الصورة احلضارية واجلميلة 

الرتباط اإلنسان باألرض.
  اما رئيس مجلس ادارة الرابطة الكويتية خلريجي بريطانيا 
احمد الكندري فقال ان العلماء اتفقوا على ان افضل الطرق 
حلماية التنــــوع البيولوجي هو تهيئــــة وحماية املواطن 
الطبيعية مبا يكفي ليتسع لنظام بيئي صحي مؤكدا ان هذا 
املشروع قد جنح في جمع نحو ٣٠٠ متطوع وذلك لتحسني 
صورة الصحراء كوسيلة تستخدم الترفيه والتعلم والعلم 

والبحث وايضا االستمتاع املجرد. 

 اعتبرت أمني سر احلملة التوعوية للتغير املناخي 
حنان احلسني ان املشاركة في احلملة هدفها تسليط 
ــة متاما كحماية  ــى أهمية حماية البري الضوء عل
ــة إلى ان نظافة  ــواطئ والبيئة البحرية، الفت الش
البر تعد من األمور املهمة خاصة في الوقت احلالي 

خالل موسم التخييم.
ــارت الى أهمية توعية الشباب بضرورة    وأش

ــة وعدم رمي املخلفات بطرق  احملافظة على البيئ
عشوائية، موضحة ان مثل هذه احلمالت تساهم في 
جمع النفايات متهيدا إلعادة تدويرها مما يساهم 
ــبة االنبعاثات املساهمة في التغيير  في تقليل نس
ــيرة الى مشاركة احلملة في املؤمتر  املناخي، مش
واملعرض الذي سيقيمه معهد األبحاث حول التغيير 

املناخي الثالثاء املقبل. 

جوائز: منحــــت الهيئة العامة   
للبيئة ١٠ جوائز للمشــــاركني في 
احلملة عن اكبر كمية من النفايات 
مت جمعها باإلضافة إلى ١٠ جوائز 
أخرى للفائزين مبســــابقة البيئة 

التي منحتها الهيئة للمشاركني.
إشادة:  في تصريح جانبي خالل    
باالهتمام  ــي  ــاد املضح اجلولة أش
احلكومي بالقضايا البيئية الفتا إلى 
ان الهيئة العامة للبيئة هي اجلهة األكثر 
ــاريع بيئية امام  تقدميا لعروض مش
احلكومة مشيرا إلى ان كل ما تطلبه 
الهيئة من احلكومة بشأن االحتياجات 
البيئية يتم تقدميها دون خضوعها 
ــني اإلداري وذلك ألهمية  ــى الروت ال

القضايا البيئية بنظر احلكومة.
مخلفات االحتالل: قبل بدء اجلولة    
قام مختصــــون من الهيئة العامة 
للبيئة بتنبيه الطالب املشاركني 
انتشال بعض املخلفات  الى عدم 
جــــراء االحتالل العراقــــي والتي 
تتضمن متفجرات وألغاما فارغة 
وقنابل ضوئية ورصاصا وغيرها 
نظرا خلطورتها وبالفعل مت خالل 
احلملة رصد بعض هذه املخلفات 

التي ابتعد عنها الطلبة.
اهتمام ديبلوماسي: لوحظ اهتمام    
السفير البريطاني وأعضاء السفارة 
باملشاركة في أعمال التنظيف باإلضافة 
الى أعضاء املجلس الثقافي البريطاني 

املنظم األساسي للحملة.
   اجلهات املشاركة: شارك أكثر 
من ٦٠٠ مشارك في أنشطة حملة 
التنظيف من مختلف اجلهات وهي 
الهيئة العامة للبيئة والســــفارة 
البريطانيــــة واملجلــــس الثقافي 
الكويتية  البريطانــــي، والرابطة 
خلريجي بريطانيا، وشركة رساميل 
للهيكلة املالية وفنادق كراون بالزا 
وهوليدي ان الساملية والشيراتون 
والشيراتون فوربونتس موڤنبيك 
البدع وراديســــون بلو وجامعة 
الكويــــت واملدرســــة البريطانية 
واألكادميية االجنليزية ومدرسة 
الكويت االجنليزية ومدرسة اخلليج 
االجنليزية واملدرسة االجنليزية 
كشافة الساملية في كشافة الكويت 
األوائــــل والفصيلــــة ٩٣٨ مــــن 

الكشافة.
   محمية صباح األحمد: بعد االنتهاء 
من احلملة توجه املشاركون الى محمية 
صباح األحمد حيث اطلع الطلبة على 
ــع تربية  ــاحات احملمية ومواق املس
ــى احلياة  ــات واحلفاظ عل احليوان
الفطرية ومواقع منو النباتات البرية 
ــا احملمية ومت اطالع  التي تتميز به
الطلبة على انه في حال احملافظة على 
ــة البرية وحمايتها من التدمير  البيئ
ــه من املمكن حتويلها إلى أراض  فان

شبيهة باحملميات الطبيعية. 

 لقطات 


