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وفد طالبات ثانوية صباح السالم خالل زيارته جلمعية الهالل األحمرعبدالرحمن العون

محمية اجلهراء نبات احلميض من النباتات النادرة

»الهالل األحمر« تشجع الطلبة والطالبات على األعمال التطوعية
أكد مدير ادارة العالقات العامة في جمعية 
الهالل األحمر عبدالرحمن العون أهمية تشجيع 
الطلبة على التطوع وتدريبهم على االنخراط 
في أعمال االغاثة واإلنقاذ وبيان فوائد ذلك 

على الفرد واملجتمع.
وقال الع���ون في تصريح صحافي أمس 
عقب استقبال اجلمعية طالبات من ثانوية 
صباح السالم ان اجلمعية توفر املناخ املناسب 
للتع���اون اجلماعي املثم���ر وتتيح الفرصة 
للكثيرين من أجل ابراز ابداعاتهم في مختلف 

قنوات العمل التطوعي املؤسسي.
وأضاف ان العمل التطوعي يسهم في ابراز 
مختلف املهارات لدى املتطوع وتعويده على 

تنظيم الوقت والتعامل مع اآلخرين، داعيا 
وس���ائل االعالم كافة الى حث الشباب على 
القيام باألعمال التطوعي���ة وبيان فوائدها 
وتغطية أنش���طة املتطوعني واس���تعراض 
جتاربهم وخبراتهم مبا ميثل حافزا معنويا 

لهم ودافعا لغيرهم للمشاركة.
وأشار الى الدور األساسي ألولياء األمور في 
توعية األبناء بأهمية العمل التطوعي انطالقا 
من مس���ؤولية اجلميع عن دعم وتش���جيع 

العمل التطوعي.
وشدد على أهمية تعريف أجيال املستقبل 
بأهداف العمل التطوعي منذ مرحلة احلياة 
الطالبي���ة حيث تكون ل���دى الطالب قابلية 

اكث���ر في تقب���ل القيم واملفاهي���م اجلديدة 
احلميدة للوصول ال���ى اجيال تعرف قيمة 
العم���ل اجلماعي والتفاني في خدمة الوطن 

واملواطنني.
التربية لتنظيمها  وأشاد بتعاون وزارة 
زيارات طالب وطالبات للجمعية بغية التعرف 
على معاني التطوع مبختلف جوانبه وعلى 

برامج تدريب املتطوعني في اجلمعية.
وذكر ان���ه يتم اثناء تلك الزيارات تقدمي 
موجز عن أعمال اجلمعية االنسانية وعرض 
فيل���م وثائقي عن االجن���ازات التي قام بها 
متطوعو الهالل األحمر الكويتي من مساعدات 

وحمالت اغاثة حول العالم.

استقبلت وفدًا من طالبات ثانوية صباح السالم

تستخدم إلعادة توطين الحيوانات والنباتات المهددة باالنقراض

المحميات الطبيعية ثروة وطنية تحافظ على البيئة

كالسحالي والضبان و»األغاما« 
احلرب����اء والثعاب����ني واجلراد 
والرع����اش واخلنافس وبعض 

أنواع اجلرابيع والفئران.
وع����ن محمي����ة »الدوحة« 
على ساحل خليج الصليبخات 
ذكر الش����هابي انه����ا متتد على 
مساحة 5.4 كيلومترات مربعة، 
وخصصت كمحمية طبيعية عام 
1988 وتصنف ضمن محميات 
الرطب����ة وتتمي����ز  األراض����ي 
الغنية  الطينية  باملس����طحات 
التي تالئم  باملواد العضوي����ة 
أن����واع مختلفة من  حضان����ة 
القشريات واألس����ماك وتوفر 
املأوى والغذاء لكثير من أنواع 

الطيور.
وأوض����ح ان م����ن النباتات 
الش����ائعة في احملمي����ة )ثليث 
وشنان وسويدة والهرم والبوص 
وخريزة( فضال عن أنواع متعددة 
من الطيور الساحلية خصوصا 

شتاء وأثناء هجرة الطيور.
وذكر أن عدد األنواع املسجلة 
ف����ي احملمية يبل����غ حوالي 70 
نوعا من الطيور الساحلية مثل 
الرمادي وبلشون  »البلش����ون 
الصخ����ور والنح����ام الكبي����ر 
النساري  والشهرمان والعقاب 
والنكات والنورس رقيق املنقار 
والزقزاق االسكندري والزقزاق 
املطوق الصغي����ر واحلنكور«، 
وأش����ار ال����ى أن احملمية تضم 
بعض أنواع الزواحف كالسحالي 
والضبان واألغام����ا والثعابني 
واحلشرات كالفراشات واجلراد 
والرعاش، اضافة الى اخلنافس 
وبعض أنواع اجلرابيع والفئران 

والثعالب.

وأض���اف ان م���ن الثدييات 
البحرية التي تشاهد قرب جزيرة 
الدالفني، السيما صيفا  بوبيان 
وأثناء فترة اجلزر ميكن مشاهدة 
البحرية  الكائن���ات  الكثير من 
بأشكالها وأنواعها السيما نطاط 

الوحل )بوشلميو(.
وبالنسبة حملمية »اجلهراء« 
وسط البالد قال الشهابي انها من 
أهم املواقع في الشرق االوسط 
من نوعه���ا وأهم مناطق جتمع 
الكوي���ت لوقوعها  الطيور في 
على خط هجرة كثير من الطيور 
العابرة من الش���رق الى الغرب 

ومن الشمال الى اجلنوب.
وأوضح ان الطيور املهاجرة 
واملقيمة والبحرية والبرية ترد 
الى احملمية وتضم نبات البوص 
)القصب( بكثافة وبدورها جتتذب 
العديد من الطيور التي اتخذت 

من املوقع ملجأ لها.
وذك���ر ان نبات���ات احملمية 
النباتات املعمرة  الى  تنقس���م 
الب���وص والصفصاف  وبينها 
واألثل والطرفة واملوسمية ومنها 
احلميض والنوير والقلمان بينما 
أهم الطيور التي تزور احملمية 
الكبير  الرم���ادي  طائر الصرد 
)حمامي حس���اوي( والبلشون 
الرمادي )بواخلصيف( والزقزاق 
)الرم���ادي اإلجنلي���زي( م���ن 
مجموعة الرهي���ز والقنبر ذي 
الع���رف )قوبع���ة( اخلضيراء 
)اخلضيري الزياني والشياني( 

والكثير من بط البرك.
وقال ان احملمية تضم أنواعا 
متعددة من الطيور الس���احلية 
خصوصا ش���تاء أثناء الهجرة 
الى جانب بعض أنواع الزواحف 

)رهي���ز( طلبا للغذاء والطقس 
املعتدل واملكان اآلمن.

الطيور  وأوضح ان من بني 
املعششة في اجلزيرة البلشون 
الرم���ادي وبلش���ون الصخ���ر 
وأبومعلق���ة وهي عادة ما ترى 
مجتمعة في مكان واحد كما يفرخ 
في اجلزيرة النورس )مسندق 

املنقار( بأعداد كبيرة.
وأض���اف ان ه���ذه البيئ���ة 
البحرية جتذب العديد من الطيور 
البحرية املهاجرة، السيما صيفا 
كالطيور املعششة ومنها طائر 
احلنكور وهو احد أندر الطيور 

في العالم.
وقال الش���هابي ان النباتات 
امللحية تنتشر في بعض املناطق 
الهرم  الرملية باجلزيرة ومنها 
والس���ويدة وفي الربيع تظهر 
نبات���ات حولي���ة كالزمل���وق 
)احلميض( القطنية ومن أشهر 
النبات���ات امللحي���ة فيها نبات 
السبت املقاوم للملوحة بدرجة 

عالية وان غمرته املياه.
وذكر ان اجلانب الش���مالي 
املمرات  للجزي���رة تكثر في���ه 
واخللجان الضحلة ذات القيعان 
الطينية والرملية وتزداد فيها 
التي���ارات املائية مع حركة املد 
واجلزر لتكون بيئة بحرية غنية 
بالكائنات البحرية كاالس���ماك 

والقشريات والرخويات.
وبني أن شواطئ جزيرة بوبيان 
تشتهر بأسماك الزبيدي والشيم 
والسبيطي والشعم والروبيان، 
وهي من االماكن املفضلة لالسماك 
للتكاثر بوض���ع بيضها ضمن 
املائية واملس���طحات  املم���رات 

الطينية لوفرة الغذاء فيها.

تعد احملميات الطبيعية في 
الكويت ثروة وطنية تهدف إلى 
احملافظة على التوازن والتنوع 
الب���الد ومعاجلة  ف���ي  البيئي 
األضرار التي أحلقتها األنشطة 
الطبيعية  بالبيئ���ة  البش���رية 

بشقيها البحري والبري.
ومن املع���روف ان احملميات 
الطبيعية ه���ي مناطق محددة 
جغرافيا تصنف وتنظم وتدار 
لتحقي���ق عدة أه���داف أبرزها 
احملافظة على البيئة الطبيعية 
عبر إعادة توط���ني احليوانات 
والنباتات امله���ددة باالنقراض 
واحملافظ���ة عل���ى صفاته���ا 
الوراثية في منطقة توسم بأنها 

صحراوية.
وقال رئيس قسم احملميات 
الطبيعية بالهيئة العامة للبيئة 
يحيى اس���ماعيل الش���هابي ل� 
»كونا« ان محمية »مبارك الكبير« 
بجزيرة بوبي���ان متثل اضافة 
مهمة ملجموعة احملميات للحفاظ 
على البيئة البرية واحليوانية 

والنباتية والبحرية.
وأوضح الشهابي ان »بوبيان« 
هي أكبر اجلزر الكويتية بطول 
44 كيلومترا وعرض 25 كيلومترا 
ويفصلها عن األراضي العراقية 
خور عبداهلل وعن جزيرة وربة 
خور بوبيان ومعظم أراضيها 
مس���طحات طيني���ة منخفضة 
تقت���رب من مس���توى س���طح 

البحر.
وذكر ان اجلزيرة تعد محطة 
القادمة  املهاجرة  مهمة للطيور 
من شمال ووسط أوروبا خريفا 
كالفالمنجو )الفنتير( وكروان 
املاء )عويدي( والدريجة الصغيرة 

محميات جديدة سترى النور قريبًا
وبالنسبة حملمية »الصليبية« ومساحتها 
40 كيلومترا مربعا غربي مدينة الكويت قال 
الشهابي انها أنشئت بداية كمحطة لألبحاث 
الزراعية عام 1975 وينتشر فيها نبات العرفج 
والثندي والتمام الى جانب العديد من انواع 
الطيور املهاجرة فضال عن الضب والثعابني 

واجلربوع والثعالب.
 وأض����اف انه في عام 1999 أنش����أ معهد 
الكويت لألبح����اث العلمية مركز احليوانات 
الصحراوي����ة في احملمية حلماية احليوانات 
البرية النادرة واملهددة باالنقراض في الكويت 
كالثعلب األحمر والوشق والنيص والنمس 
الهندس والق����ط البريكما وحقق جناحا في 
مجال احلماية واحملافظة على التنوع النباتي 
كالعرفج الرقروق وعنصيل نصي والثندي 

والتمام.
وعن محمية ام القرين والشقايا جنوبي 
البالد قال الش����هابي انها أنش����ئت عام 1989 
عبر الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة 
السمكية مبساحة مليون متر مربع لكل منها 
وعن محمية الروضتني املش����هورة مبياهها 
اجلوفية العذب����ة وهي إحدى أقدم احملميات 
وتعود لعام 1974 وتتمي����ز بنباتات الرمث 

واحلاد والغردق.
وأشار الى مسيجات املطالع شمالي البالد 
التي متتد على مساحة أقل من كيلومتر مربع 
وتضم أنواعا محدودة من النباتات لضعف 
الغطاء النباتي فيها وأيضا محميات كاملناقيش 
واملق����وع والعبدلي التزيد مس����احتها على 
كيلومتر مربع واهم نباتاتها الثندي والربلة 

واحلاد أهم النباتات املتواجدة فيها.

وذكر ان مسيجات اخليران جنوبي البالد 
تصنف كمنطقة سبخة ماحلة تضم خليجني 
اثنني يسميان محليا خور املفتح وخور العمي 
وفيهما الكثير من احليوانات البرية ونباتات 

نادرة وأخرى مقاومة للملوحة.
وقال الش����هابي ان اخللج����ان في املنطقة 
تتميز بأهميتها في تكاثر بعض أنوع األسماك 
والروبيان في وقت تتميز مس����يجات وادي 
الباطن من الشقايا جنوبا الى ابرق بامتداد 
جزء من وادي الباطن )من اكبر الوديان في 
الب����الد( ويضم أنواعا م����ن النباتات البرية 

واحليوانات النادرة.
وذكر ان هناك محميات مقترحة س����ترى 
النور قريبا مثل محمية اخلويسات وكاظمة 

وأم النقا ومحمية وادي الباطن وأم قدير. 

احلرباء جتد مالذها من االنقراض في احملميات


