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 د.خالد العنزي خالل االجتماع  (سعود سالم) املركز العلمي منارة كويتية بشهادة اجلميع وفي االطار م.مجبل املطوع ونواف الرديني

 «البيئة» تنّظم معرض «شعارنا أخضر»
  برعاية الفهد على جسر المارينا غدًا

 دارين العلي
  أعلنــــت الهيئة العامة للبيئة 
عن اطالقها للمعرض البيئي االول 
حتت شعار «شــــعارنا أخضر» 
الذي ســــيقام غدا اخلميس حتت 
رعاية نائب رئيس مجلس الوزراء 
للشؤون االقتصادية ووزير الدولة 
لشــــؤون التنمية ووزير الدولة 
لشؤون االسكان الشيخ احمد الفهد 
بالتعاون مــــع احلملة التوعوية 
للتغير املناخي على جسر املارينا 
الساعة العاشرة صباحا. وأوضح 
مديــــر ادارة العالقات العامة في 
الهيئة د.خالد العنزي ان املعرض 
يأتــــي ضمن مســــعى الهيئة في 
نشــــر التوعية البيئية لتوصيل 
رسالة وغرس املفاهيم التوعوية 
للمحافظة على البيئة. ولفت الى 
ان هذا املعرض تشارك فيه عدة 
جهات تطوعية شــــبابية بهدف 
تفعيل التعاون مع املؤسســــات 
الشبابية من خالل العمل املباشر 
معهم، مشيرا الى ان التوجه العام 
حاليا هو خطة لتخضير الكويت 
وهذا املفهوم لم يعد يقاس بهيئة 
أو وزارة، وإمنا عبر قيم تغرس 
في املجتمع بإدماج شبابه في هذا 
العمل بهــــدف العمل على تفعيل 

البيئة اخلضراء السليمة.
  وأشار الى ان الهيئة تتشارك 
للمرة االولى مع جهات تطوعية 
شبابية بهدف اعطاء فرصة لنشر 
أفكارهم التي تهــــدف الى غرس 
املفاهيم البيئية بني أوساط املجتمع، 
الفتا الى مشاركة عدد من اجلهات 

مثل الصندوق الكويتي للتنمية 
االقتصادية العربية واملؤسسات 
العامة للرعاية السكنية ووزارة 
الكهرباء املــــاء وعدد من اجلهات 
احلكومية. وأوضح ان املعرض 
سيتضمن بشــــكله العام مسألة 
اعادة التدوير وكيفية االستفادة 
من املخلفات بشكل يجعلها صديقة 
للبيئة ونشــــر االفــــكار البيئية 
التوعوية عبر برامج وبروشورات 
ستعرض ع لى اجلمهور ووضع 
شاشــــات لعرض أفالم وثائقية 
توعوية تهدف مســــعى املعرض 
بهدف زرع الفكر البيئي احلديث 

ليتواءم مع توجهات الدولة.
  بدورها، أوضحت املنسق العام 
للحملة التوعوية للتغير املناخي 
عالية الشعالن ان املشاركة جاءت 
كتفعيل لدور الشــــباب في نشر 
التوعية البيئية والثقافة البيئية 
إليصال رسالة واضحة الى املجتمع 

بضرورة احلفاظ على البيئة من 
خالل االستفادة من املخلفات بإعادة 

تدويرها بدال من رميها.
  وأعربت الشعالن عن شكرها 
للهيئة العامة للبيئة على دعمها 
للطاقات الشبابية وإتاحة الفرصة 
أمامهم إلظهار قدراتهم في ابتكار 
أســــاليب جديدة للمحافظة على 
بيئة سليمة. وأضافت ان احلملة 
ستقدم خالل املعرض مجموعة من 
املنتجات املعاد تصنيعها بيئيا، 
وســــتكون صاحلة لالســــتخدام 
مجددا حيث متت اعادة تدويرها 
بأيدي شــــباب احلملة عبر أفكار 
وابتــــكارات جديدة على املجتمع 
الكويتــــي، متمنيــــة تعميم هذه 
التجارب واالبتكارات على جميع 
الشباب، داعية اياهم الى املساهمة 
في احلمالت املشابهة التي تهدف 
الى خدمة البلد واحلفاظ على بيئة 

سليمة ومستدامة. 

 بمشاركة الحملة التوعوية للتغير المناخي وعدد من الجهات

 المركز العلمي منارة ترسخ تراث الكويت قديمًا وحديثًا
 ميثـــل املركز العلمي في الكويـــت منارة حتمل على 
عاتقها رسالة تعزيز العلوم وترسيخ التراث احلضاري 
للكويت قدميا وحديثا فضال عن تكريس نشـــاطاته من 
أجل نشـــر الوعي واملعرفة وحتفيز االهتمام لدى أفراد 
املجتمع باحلفاظ على احلياة البرية البحرية واملنظومات 

البيئية في منطقة اخلليج العربي بصفة عامة.
  وفي تقرير مفصل عن املركز العلمي قال مدير التسويق 
والعالقـــات العامة في املركز نـــواف الرديني لـ «كونا» 
ان املركز العلمي هو هدية ســـمو األمير الراحل الشيخ 
جابر األحمد لشعب الكويت، وقد أتت مبادرته السامية، 
رحمه اهللا، بإنشـــاء املركز العلمي أثناء ترؤسه إحدى 
جلســـات مجلس ادارة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي 

في العام ١٩٩٢.
  واضاف الرديني ان الهدف من إنشـــاء املركز العلمي 
كان الرغبة في ان يكون للكويت منشأة تعكس تقدمها 
ووجهها احلضاري، إضافة الى تعزيز دورها الرائد في 
حماية املنظومة البيئية في شـــبه اجلزيرة العربية من 

أجل نشر العلوم واملعارف العامة.
  وأشار الى ما يشغله املركز العلمي من مساحة إجمالية 
تزيد على ٨٠٫٠٠٠ متر مربع جزء منها مستصلح من مياه 
البحر ويشغل املبنى الرئيسي منها مساحة ١٨٫٠٠٠ متر 
مربع ويتضمن املرافق الرئيسية الـ ٣ (األكواريوم وقاعة 

االستكشاف وصالة عرض آي ماكس).
  وأوضح الرديني انه مت تصميم املبنى بواجهات بألوان 
ترابية دافئة «تعيد إلينا ذكرى تلك اللبنات الطينية التي 
عرفتها عمارة الكويت قدميا»، وتوجت أسقفه بأشرعة 
تعبر عـــن تراث الكويت البحري وتزدان ردهات املبنى 
الرئيسي من الداخل بأرضيات ذات أشكال هندسية بطابع 
إسالمي ويضفي بالط السيراميك بزخارفه وألوانه املشرقة 
واملفرحة املبهجة على اجلدران مبا يشبه احلياكة التراثية 

«السدو»، كما تذكر املمرات الطويلة واألروقة بالصحراء 
الكويتية بينما ترمز األشرعة املقامة أسفل نوافذ اإلنارة 

السقفية في املبنى الى تراث الكويت البحري.
  وذكر ان األكواريوم يتيح لزائريه فرصة التجول في ٣ 
بيئات رئيسية في اجلزيرة العربية هي البحر والساحل 
والصحراء وجميعها تضم أنواعا من احليوانات والنباتات 
واألحياء البحرية احمللية، إضافة الى حيوانات توارت 
واختفت منذ أمد من بيئتها الكويتية ويضم األكواريوم 
مجموعة من األحواض يتوجهـــا حوض قروش وخلم 
الشـــعاب املرجانية ذو ســـعة ١٠٠ ألف ليتر واحلوض 

الرئيسي بسعة ١٫٥ مليون ليتر من املياه.
  وقال الرديني ان االكواريوم يضم أحياء املياه العميقة 
مثل القروش واللخم ويقوم غواصو املركز بإطعام القروش 
واللخم واألسماك في عروض حية أمام زوار األكواريوم 
حسب جداول معدة مســـبقا ويقدم األكواريوم العديد 
من اخلدمات والعروض احلية إلطعام القروش واللخم 
مثل اجلولة اخلاصة مع مرشدي املركز العلمي وبرنامج 
«الغوص مع القروش» الذي يتيح لهواة الغوص مشاركة 
غواصـــي املركز العلمي والســـباحة جنبا الى جنب مع 

القروش في احلوض الرئيسي.
  وأضاف ان األكواريـــوم يحاكي صحراء الكويت من 
حيث البيئة والتنوع البيولوجي حيث تتميز صحراء 
الكويت مبا حتتضنه من تشكيلة متنوعة من احليوانات 
البرية لدى حيوانات الصحراء قدرة فريدة على التكيف 

والتعامل مع الظروف الصحراوية القاسية.
  وأفاد بأن البيئة الصحراويـــة في األكواريوم تضم 
احليوانات «التي تعرضت لالنقراض من صحرائنا بسبب 
الصيد اجلائر وتلك التي جنحت في البقاء وأخرى مهددة 

باالنقراض».
  ولفت الرديني الى ما تتميز به هذه البيئات الساحلية 

من مصبات األنهار وبغابات القرم التي تعتبر من أكثر 
األماكن حيوية حيث البيئة املناسبة لتكاثر ومنو الكائنات 
البحرية كما توفر هذه البيئة للحيوانات موارد غذائية 
مختلفـــة اما التنوع احليوي في هذه البيئات فيشـــمل 
البطاريق وثعالب املاء وثعبان األصلة والطيور وغيرها 
من الكائنات الســـاحلية والتي ميكن للزائر مشاهدتها 
وهو يتمتع بجو الشاطئ الهادئ واحلدائق االستوائية 

اخلالبة.
  وقال ان هذا اجلزء من األكواريوم يغمر الزائر بتجربة 
حسية فريدة صممت لتنقله الى أعماق البحر عبر املناظر 
والصوتيات األخاذة ويعطي للزائر فرصة مشاهدة بعض 
األحياء البحرية املفترسة والغريبة «والتي مت جلب أغلبها 
من مياهنا احمللية» بينما مت استيراد البعض اآلخر منها 

من املياه االستوائية حول العالم.
  واضاف ان أحـــواض األكواريوم تضم ايضا حوالي 
١٠٠ نوع مختلـــف من األحياء البحريـــة مثل القروش 
واللخم وأسماك املهرج وفرس البحر، كما تضم شعابا 
مرجانية حية، اضافة الى أنواع مختلفة من األســـماك 
وتتنوع معروضات االكوارمي وتتجدد بشـــكل مستمر 
فتنمو حيواناتها وتتكاثر أحياؤها ويضاف إليها اجلديد 

باستمرار.
  وأشار الى حتديث األكواريوم بشاشات تفاعلية تقدم 
شرحا وافيا ألكثر من ١٠٠ نوع من األسماك واحليوانات 
داخله باســـتخدام أحدث التقنيـــات العلمية في مجال 
الكمبيوتر، كما يضم املشـــروع ٤٢ شاشـــة إلكترونية 
تعمـــل بخاصية اللمس مرتبطة بجهاز مركزي يحتوي 
على قاعـــدة بيانات ضخمة تعـــرض البيئات املختلفة 
املوجودة في األكواريوم وتوفـــر صورا وڤيديو عالية 
اجلودة والوضوح مبؤثرات خاصة ومختلفة ومشوقة 

تتميز بسهولة التحديث. 

 فوم.. وتبرع بالدم
ــة اعالمية ضخمة تنظمها  ــن العنزي عن حملة اعالني  اعل
الهيئة بهدف توعية املواطنني باضرار الفوم وحثهم على عدم 
استخدامه خالل االحتفاالت الوطنية املقبلة. كما اعلن عن تنظيم 
الهيئة اليوم االربعاء حلملة تبرع بالدم بالتعاون مع بنك الدم 
ملوظفي الهيئة داعيا كل من يرغب في التبرع التوجه الى الهيئة 

من الساعة ٩ صباحا حتى نهاية الدوام. 


