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 جانب من حملة تنظيف شواطئ الشويخ وفي اإلطار السفيرة األميركية ديبورا جونز جتمع النفايات

 همة ونشاط من جميع املشاركني في احلملة (قاسم باشا)  مجموعة من الزهرات يرفعن لوحة تدعو للتعاون في احلفاظ على البيئة

 السفيرة جونز تطلع على منوذج ألحد أجهزة شركة النفط

 مشاركة من جميع األعمار إحدى الفقرات على هامش احلملة

 عساك عالقوة سامي الرشيد مكرما السفيرة ديبورا جونز ومكرما إحدى املشاركات في احلملة

 خالل حملة نظمتها شركة نفط الكويت بالتعاون مع األمم المتحدة للبرامج البيئية والمجلس الثقافي البريطاني

 الرشـيد: الشـركة ال تسـتخدم ثانـي أكسـيد الكربون فـي تعزيز اإلنتـاج.. وعازمـون على حقـن الحقـول بالغاز لرفـع ضغطها
 دارين العلي

  اكـــد رئيس مجلـــس االدارة 
املنتدب لشـــركة نفط  والعضو 
الكويت سامي الرشيد ان الشركة ال 
تستخدم غاز ثاني أوكسيد الكربون 
في تعزيز االنتاج، اذ تستخدم هذه 
التقنية فـــي بعض احلقول التي 
حتتاج لرفع ضغطها، مشيرا الى 
ان حقولنا ليست بحاجة الى هذه 
العملية حلد اآلن لتحسني االنتاج، 
كاشـــفا عن عزم الشركة الجراء 
جتارب حلقن احلقول بالغاز لرفع 
ضغطها، حيث من املمكن احتياج 
هذه التقنية في املستقبل، موضحا 
ان محطة االنتاج املبكر التزال في 
طور التجربة، رافضا االعالن عن 

رقم محدد حول انتاجها.
الرشيد في تصريح    واضاف 
جاء على هامـــش حملة تنظيف 
التي نظمتها  شـــاطئ أبوحليفة 
شركة نفط الكويت امس بالتعاون 
مع األمم املتحدة للبرامج البيئية 
واملجلـــس الثقافـــي البريطاني 
وبحضور السفيرة االميركية لدى 
الكويت ديبورا جونز ومشاركة 
عدد من اجلهات االخرى حتت شعار 
«احلملة اخلليجية لتنظيف البيئة 
البحرية»، اضاف ان هذه احلملة في 
الواقع لها هدفان رئيسيان اولهما 
الشـــواطئ والثاني هو  تنظيف 
نشر التوعوية خاصة عند اطفال 
املدارس، موضحا ان الشركة هي 
جزء من الفريق احلكومي ملعاجلة 
تسرب غاز االحمدي والشركة تقدم 

النفايات  اعادة تدوير  مبشاريع 
الهيدروكربونيـــة،  للمنتجـــات 
مطالبـــة باســـتخدام االكيـــاس 
القابلة للتدوير، عوضا عن تلك 
التـــي حتتاج الى فتـــرة طويلة 
لتحللها، واســـتخدام املنتجات 
املـــدورة في صناعـــة الوقود او 

الطاقة الكهربائية.
  واشارت الى انها خالل فترة 
وجودها في البالد الحظت اهتماما 
باحلفاظ على البيئة السيما من 
فئة الشباب الذين يشكلون نحو 

االحمدي، اضافة الى حملة للتوعية 
للمحافظة على البيئة البرية خالل 

موسم التخييم.
  واشار بورسلي الى ضرورة 
احلفاظ على التوازن البيئي وذلك 
للحفاظ علـــى حياتنا، لذا تعمل 
الشركة جاهدة في احلفاظ على 
البيئة عمومـــا، وذلك من خالل 
البيئية  العديد مـــن املشـــاريع 
التي ساهمت في ذلك، منها انشاء 
احملميات البحرية واملرابط البحرية 
واملشاركة في العديد من املنظمات 

الدعم الفني والتقني له.
  بدورها قالت السفيرة جونز ان 
التحدي احلقيقي ليس في انتقاد 
السلطات وامنا في كيفية احلفاظ 
على البيئة من قبل اجلميع، مؤكدة 
على ضرورة اســـتخدام الوقود 
االحفوري بشكل اكبر مسؤولية، 
خاصة ان هذه الثروات تعد املصدر 
الرئيسي القتصاد البالد وهي التي 
اتاحت لنا الكثير من الفرص التي 

حصلنا عليها االن.
  ولفتـــت الى ضـــرورة البدء 

٦٠٪ من سكان الكويت وباعمار 
تقـــل عن ٣٥ عامـــا وما مييزهم 
الداخلية  القضايا  اطالعهم على 

واخلارجية.
  من جهته اكـــد مدير عمليات 
التصدير والبحرية في شركة نفط 
الكويت فاضل بورسلي حرص 
الشركة الدائم على احملافظة على 
البيئة، مشـــيرا الى بدء الشركة 
مبثـــل هذه احلمالت منذ شـــهر 
اكتوبر املاضي حيث عملت على 
تنظيف جزر كبر وقاروه وميناء 

البيئية الدورية، اضافة الى االعداد 
لنيل شهادة االيزو ١٤٠٠١ وااليزو 

١٨٠٠١ وااليزو ٩٠٠١.
الوعي  الى ان وسائل    واشار 
البيئي تكتسب وتنمى من خالل 
االســـرة ودعم وســـائل االعالم 

واملدرسة والدعم احلكومي.
  ومن جانبها اكدت مســـؤولة 
برامج األمم املتحدة االمنائي مي 
العيسى ان برامج االمم املتحدة 
تقدم كل الدعم واجلهود من اجل 
حماية البيئة وهي دائما تشجيع 

احلمـــالت البيئيـــة التي تهدف 
لتوعية املجتمع السيما ان البيئة 
باتت من اهم القضايا الرئيسية 
التي يتناولها العالم خاصة انها 
مرتبطة ارتباطا وثيقا بالصحة 
العامة، لذا على اجلميع ان يشارك 

في حماية البيئة.
  ولفتت العيسى الى ان برامج 
األمم املتحدة دائما على استعداد في 
املشاركة حلماية البيئة الكويتية 
من التدهور خاصة ان هذا األمر 

بات يهم اجلميع.

 جونز شاركت في تنظيف شواطئ أبوحليفة:
  يجب البدء بمشاريع إعادة تدوير النفايات 

واستخدام النتائج في صناعة الوقود 

 ٥ جلسات في مؤتمر «التغير المناخي» 
  تناولت الحياة الفطرية في حقول النفط 

 واصل املؤمتر العاملي حول التغير املناخي وأثره على الزراعة والتنوع احليوي 
فــــي الوطن العربي ـ الذي ينظمه معهد الكويت لألبحاث العلمية ـ أنشــــطته لليوم 
الثاني في فندق النخيل، حيث تضمن اليوم الثاني خمس جلسات حاضر فيها عدة 
خبراء وباحثني من مؤسســــات علمية مرموقة من الهند، الواليات املتحدة، أوروبا، 
مصر، دولة اإلمارات العربية املتحدة، ســــورية، األردن، عمان واملغرب، كما شــــارك 
ممثلون من عدة منظمات دولية مثل: األكساد، واملركز الدولي للزراعة احمللية بدبي، 

ومركز التعاون الياباني للبترول.
  تضمنت اجللسة األولىـ  التي كانت بعنوان «التغير املناخي واخليارات املتوافرة 
للوطن العربي»ـ  ست محاضرات تناول فيها احملاضرون عدة قضايا متعلقة مبوضوع 
اجللســــة مثل: تأثير التغير املناخي على أنشطة أنظمة احلصاد، وتأثير املمارسات 

الزراعية على حتسني عوامل التكيف مع التغير املناخي وإيجاد احللول املناسبة.
  وتضمنت اجللسة الثانيةـ  التي كانت بعنوان «تأثير التغير املناخي على صناعة 
النفط والتنوع احليوي»ـ  عدة محاضرات منها «تأثير احتراق آبار النفط في الكويت 
على األعشاب الصحراوية بعد مرور ١٥ سنة عليها»، و«مسح وتقييم احلياة الفطرية 
في حقول النفط في الكويت». وتطرقت بقية احملاضرات لعدة مواضيع ذات أهمية 
كبيرة مثل: االســــتدامة وأنظمة الزراعة الصديقة للبيئة في الوطن العربي، واألمن 
الغذائي واستعادة األنظمة البيئية املتدهورة، والوسائل دعم اتخاذ القرار للتحكم 

في التغير املناخي في الوطن العربي. 

 خريبط: فلتستعن 
الحكومة 

بالخبرات الوطنية

 طالب مدير شركة 
ايكو لالستشــــارات 
د.علــــي  البيئيــــــة 
احلكومة  خريبــــط 
باالستعانة باخلبرات 
املتوافـــرة  احملليــة 
في البالد في مسألـــة 
غاز األحمــــدي بعدما 
تردد عن زيارة خبـير 
املنطقـــة  اميركـــي 
فــــي  للمســــاعــــدة 
البحث كاشفا عــــن 
ان احــــد االحتماالت 
املطروحة حديثا في 
قضيـــة تســـــــرب 
فــــي االحمدي  الغاز 
ان يكـــــــــون ناجتا 
عــــن جيــــوب فــي 
باطن االرض نتجت 
عن الشبكة القدمية، 
مشيرا الى ان اللجنة 
املعنية باملوضـــوع 
قد تكشــــف مصدر 
الغــــاز خــــالل االيام 

القليلة املقبلة.


