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فريق الغوص يواصل حملته إلعادة 
تأهيل الشعاب املرجانية املتضررة

صلب جدا يغطيه الرمال وبعض 
المستعمرات المرجانية المتفرقة، 
ويبلغ عمق قمة الشعاب أقل من 
متر تحت سطح الماء، ومستوى 
التيارات المحيطة بها من خفيف 
الى متوسط الشدة، وتم رصد 17 
نوعا من المرجان فيها، وتتنوع 
فيها الكائنات واألسماك وتكثر 
الفسكر الصغيرة  فيها أسماك 

والينم والمجوه.
نظرا ألعداد القنافذ البحرية 
الهائلة، ناش����د فريق الغوص 
جمي����ع الغواصين وخصوصا 
مرتادي قطعة البنية أن يساهموا 
في تقليص عدد القنافذ البحرية 
)الشيت( إلتاحة الفرصة إلعادة 
نمو المس����تعمرات المرجانية 
قبل موس����م تكاثره����ا وتهيئة 
مواقع صالحة الستقرار يرقات 
المرجان عليها، مع مراعاة عدم 
تكسير المستعمرات المرجانية 
الصغيرة التي قد تكون بقرب 
القنافذ البحرية، حيث ان هذه 
المستعمرات تكون ثابتة على 
صخ����ور هش����ة، ولمزيد من 
المعلومات يمكن التواصل مع 
الفريق عبر موقعه اإللكتروني 

.freekuwait.org

واصل فري����ق الغوص في 
المب����رة التطوعية جهوده في 
إعادة التوازن لكائنات الشعاب 
المرجانية بتقليص أعداد القنافذ 
البحرية المتواجدة عليها والتي 
أثبتت الدراسات العلمية تزايدها 
بشكل مطرد وانها تحد بشكل 
كبير لتكاثر الشعاب المرجانية 
وإعادة تأهيل مواقع الش����عاب 

المرجانية المتضررة.
وصرح محمود أش����كناني 
البيئية في  المشاريع  مسؤول 
الفريق بأن ه����ذه المرحلة من 
الحملة تركز على إيجاد أفضل 
الطرق للتخلص من  وأس����هل 
القنافذ البحرية مع مراعاة عدم 
التأثير او تدمير المستعمرات 
المرجانية التي قد تكون قريبة 
منها، وان تكون هذه الوسائل 
في متن����اول أغلب الغواصين، 
وقد ق����ام الفريق بعدة تجارب 
بهذا الص����دد وتوصل الى عدة 

خيارات مناسبة.
وبين أشكناني ان آخر مسح 
لكثافة القنافذ البحرية في شعاب 
البنية أظه����ر ان معدل  قطعة 
الكثاف����ة تفاوت بي����ن 22 و110 
قنافذ بحرية في المتر المربع، 
حسب رصد 3 مواقع من الشعاب 
ذات كثافات مختلفة، وتعد هذه 
المعدالت مرتفع����ة جدا وغير 
القنافذ  مسبوقة، وتقدر أعداد 
التي تغطي ش����عاب  البحرية 
قطع����ة البنية بم����ا ال يقل عن 
450 ألف قنفذ مع األخذ بعين 
االعتبار المساحات الرملية على 
سطح الشعاب والتي تقل فيها 
كثافة القنافذ، كما سجلت درجات 
الحرارة ارتفاعا ملحوظا، حيث 

بلغت 30 درجة مئوية.
الى ان  وأش����ار أش����كناني 
شعاب قطعة البينة تم اختيارها 
كمنطلق لحمل����ة إعادة تأهيل 
المرجانية من أضرار  الشعاب 
العام  التي أصابت  االبيضاض 
الماضي جميع مواقع الشعاب 
المرجانية في الكويت، لما لهذه 
الش����عاب من أهمية ويرتادها 
الكثير من هواة الغوص، حيث 
بينت آخر دراسة لفريق الغوص 
 N28( ان ش����عاب قطعة البينة
E48 37.021 25.702( تبع����د 
5.7 كيلومترات جنوب ش����رق 
الخيران، و4.2 كيلومترات شرق 

أقرب ساحل.
وهي قطعة صغيرة بيضاوية 
الشكل باتجاه الشمال الغربي، 
يبلغ طولها 196 مترا وعرضها 
108 أمتار ويبلغ محيطها 530 
مترا تقريبا وتقدر مس����احتها 
19300 متر مربع، ويوجد بطرفها 
إنارة مالحي  الش����مالي عمود 
المحيط  القاع  )شيب(، وعمق 
بالقطعة يتفاوت من جهة الى 
اخرى، فالجهة الشرقية تصل 
الى 5 أمتار في أدنى جزر وأما 

فريق الغوص جمع كميات هائلة من القنافذ البحرية

جهود كبيرة لفريق الغوص حلماية الشعب املرجانية

الش����مالية فتصل الى 4 أمتار 
والجهة الغربية الى 3.6 أمتار 
والجهة الجنوبية الى 4.5 أمتار، 
والقاع المحيط بالشعاب كلسي 

الشايجي: مهرجانات تسويقية صيفية في تعاونية مشرف
التطوير في جوهرها هي القدرة 
على مواكب����ة رغبات وحاجات 
املس����تهلكني من فت����رة ألخرى 
واالرتقاء مبس����توى اخلدمات 
واملهرجانات كما يحرص مجلس 
االدارة على جودة املنتج والسعر 
وجتسيد معايير حديثة على اسس 
ادارية متط����ورة تواكب التقدم 

احلالي في االسواق العاملية.
وختم الش����ايجي مؤكدا ان 
طموحاتن����ا كبيرة ولم يأت هذا 
التميز والنجاح بجمعية مشرف 
التعاونية من فراغ بل من جهود 
صادقة ومخلص����ة من مجالس 
االدارات املتواصل����ة في العمل 
واحلرص الكامل على توفير افضل 
اخلدمات ألهالي املنطقة وتوفير 
افضل السلع واحدثها كما نسعى 
الى االبتكار املس����تمر ونطمح 
لالفضل والى مزيد من االجنازات 
املتميزة في مسيرة جمعية مشرف 
التعاوني����ة وجناحها في العمل 

التعاوني.

واالنشطة واملهرجانات وتنوعها 
للمساهمني وابناء املنطقة وروادها 
ومن ضمن سلسلة املهرجانات 
والعروض اخلاصة التي تنظمها 
اجلمعية حاليا فعاليات مهرجان 
فرع البنش����ر والكهرباء بنسبة 
خصم 5% على جميع منتجات 
ش����ركة كاس����ترول للزي����وت 
والبطاريات كورية الصنع وذات 
اجلودة العالية الى جانب عروض 
املهرج����ان االوروبي واالميركي 
ومهرجان لوازم العائلة الى جانب 
عروض فرع اخلضار والفواكه 

اسبوعيا.
وقال: العرض الترويجي املثمر 
الذي تقدمه كاس����ترول لصالح 
املستهلك من خالل حصوله على 
كوبون امسح واربح على عدد 7 
تليفزيونات بالزما و7 بالك بيري 
عند تبديل زيت محرك السيارة 
باالضافة ال����ى هدايا فورية مع 

كوبون غسيل سيارة مجانا.
وزاد الش����ايجي إن عملي����ة 

أعل����ن عضو مجل����س ادارة 
تعاونية مشرف ورئيس جلنة 
املش����تريات واالس����تثمار علي 
الشايجي ان مشاريع االستثمار 
والتطوير في اجلمعية خالل العام 
2011 قطعت شوطا متقدما جدا في 
حتقيق تطلعات املساهمني سواء 
من حيث إجن����از مرافق جديدة 
للجمعي����ة أو من حيث حتديث 
إدارة بع����ض املراف����ق وزيادة 
عائدها وتطوير خدماتها وعلى 
وش����ك افتتاح عدد من املنشآت 
اجلديدة املنتظرة منذ س����نوات 
كما جرى وضع ع����دد آخر من 
املشاريع املوعودة موضع التنفيذ 
واضافة الى ذلك مت االنتهاء من 
وضع خطط ملشاريع استراجتية 
جديدة تتالءم مع الرؤية العصرية 
للعمل التعاوني مبحاوره املختلفة 
في اخلدمات واالنشطة والتحديث 

ومواكبة املتطلبات املتزايدة.
واضاف ان اجلمعية تسعى 
نحو الريادة في تقدمي اخلدمات 

علي الشايجي

برعاية شركة غلف إكسبريس »إحدى شركات مجموعة البابطني«

تعاونية األندلس والرقعي افتتحت مهرجانها
للزيوت واإلطارات والبطاريات

الراقية ذات السمعة الطيبة لدى 
املس���تهلكني واملعروفة بجودتها 
»رك���ب التاير وإنس���اه«، كما ان 
حصتها بالسوق الكويتي بتزايد 
مستمر، وإطارات ماكسس مدعومة 
بجه���از مبيعات وفري���ق خدمة 
محترف واطارات ماكسس مصنفة 
باملركز رقم 11 عامليا ضمن شركات 
االطارات العاملية.اطارات فيدرال 
ذات تكنولوجيا جيدة وتصنيع 
جيد حيث توجد خبرة فنية ملدة 
20 عاما من التعاون الفني مع شركة 
اطارات دنلوب اليابانية ومدة 20 
عاما مع شركة بريجستون اليابانية 
وه���و متوافر بجميع محالت بيع 

االطارات.

الرباعي وتخدم 100000 كيلومتر 
4×4 وهي متوافرة بشركة توتال 
وغير متوافرة في أي شركة زيوت 
أخرى، ايضا W 50 20 كوارتز 5000 
تكنولوجيا الزيوت املعدنية وتخدم 
5000 كيلومتر، ايضا w 30 10 لكل 
السيارات األميركية وتخدم 5000 
كيلومتر.اطارات دنلوب حتتل املركز 
األول في سوق الكويت وهي معروفة 
بجودتها وهذه االطارات معتمدة 
من قبل جميع مصنعي السيارات 
اليابانية، األميركية، األوروبية، مثل 
)BMW، مرسيدس، جاكوار، اودي... 
إلخ(، وهي مكفولة ومضمونة ملدة 

سنة عن العيوب املصنعية.
اطارات ماكسس ذات اجلودة 

انطلق أم���س املهرجان الثاني 
بجمعية األندلس والرقعي التعاونية 
للزيوت واإلط���ارات والبطاريات 
وحرصا من اجلمعية على الوفاء 
دائما بالتزامها جتاه أهالي املنطقة 
واملساهمني واملقيمني بتقدمي أفضل 
اخلدم���ات واملنتجات وبأس���عار 
تنافسية.انطلق املهرجان بحضور 
طالل املطيري رئيس مجلس االدارة 
وحسام حس���ن رضا نائب املدير 
العام بشركة غلف اكسبريس وعدد 
من مديري املبيعات بالشركة وقد 
مت اختيار شركة غلف اكسبريس 
لتكون الراعي الرسمي للمهرجان 
وذلك بس���بب خبرتها املميزة في 
مجال اخلدمات وزيوت محركات 
السيارات واالطارات والبطاريات، 
حيث ان ش���ركة غلف اكسبريس 
لديها 8 مراكز خدمة تعتبر األفضل 
في الشرق األوسط ومنتشرة في 
جميع مناطق الكوي���ت ومزودة 
باملعدات احلديثة وفريق عمل مؤهل 
ومدرب وجهاز مبيعات محترف.

وتعد شركة غلف اكسبريس وهي 
احدى شركات مجموعة البابطني 
واحدة من الش���ركات الرائدة في 
الكويت والت���ي تتعامل مع عدة 
منتجات في مجال احتياج السيارات 
مثل )الزيوت واالطارات والبطاريات 
ومنتجات العناية بالس���يارات... 
إلخ(، كما انها الوكيل املعتمد لزيوت 
توتال بالكويت وحصتها بالسوق 
متثل 10%.كما ان زيوت توتال ذات 
جودة عالية مثل W 40 5 كوارتز 
9000 زيوت تخليقية تخدم 15000 
كيلومت���ر وW 50 15 كوارتز 4×4 
زيوت تخليقية لس���يارات الدفع 

قص الشريط إيذانا بافتتاح مهرجان الزيوت واإلطارات والبطاريات في جمعية األندلس والرقعي

»حماية البيئة« رصدت حوتني يتجوالن في جون الكويت أمس
أعلن رئيس فريق الغوص في 
الجمعية الكويتية لحماية البيئة 
جاسم الفيلكاوي عن رصد الفريق 
يوم أم���س، حوتين يجوالن في 
ش���مال جون الكويت، ذات لون 
أسود ويبلغ طول الواحد منهما 
قرابة ال� 9 أمت���ار، متجهان إلى 

عمق الجون.
وقال في تصريح صحافي ان 
الحوتين في تمام  الفريق رصد 

الساعة ال� 8 من صباح امس، كانا 
يتجهان نحو الجون رغم مياهه 
الضحلة والقليلة العمق، الفتا الى 
ان سيرهما في عكس التيار المائي 
المتجه جنوب ش���رقي )جزر( 
ويرج���ع الى حاجة الحيتان الى 
ادخال المياه في جوفهما، مشيرا 
الى عدم تمكنهما من البقاء طويلة 
في الجون لتعود بعدها الى المياه 

العميقة.

واضاف الفيلكاوي ان ما يميز 
هذه الحيتان انها مسالمة وتسبح 
في أعم���اق المياه إذا الحظت اي 
نشاط بشري قريب منها، داعيا 
إلى االطمئنان  الش���واطئ  رواد 
وعدم الفزع منها، مشيرا الى ان 
كثرة ظهورها على سواحلنا يعود 
إلى ان هذا الموسم يمثل موسم 

هجرتها السنوية.
ودعا الفيلكاوي البحارة الى 

اتخ���اذ الحيطة والح���ذر خالل 
ابحارهم من مغبة االصطدام بهذه 
الكائنات األمر الذي يؤذيهم ويؤذي 
الحوت نفسه لكبر حجمه، كذلك 
على من يرصد أحد هذه الحيتان 
على شواطئ البالد إبالغ الجمعية 
فورا أو أي جهة معنية بهذا الشأن 
في الدولة التخاذ االجراءات الالزمة 
الناس  حاليا بما يؤم���ن صحة 

وسالمة هذه الكائنات.
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reality can be better than imaginationاحلقيقة ميكن أن تكون أفضل من اخليال

ليلة جمانية يف ضيافتنا
عند سفرك إىل النكاوي على منت اخلطوط اجلوية السنغافورية

احجز رحلتك اإىل النكاوي على منت اخلطوط اجلوية ال�ضنغافورية، واح�ضل على ليلة اإ�ضافية جمانًا يف فندق داتاي النكاوي 
بعد اإقامتك ثالث لياِل يف غرفة فاخرة.

ابتداًء من 438 دينارًا كويتيًا لل�ضخ�ص واحد )يف غرفة مزدوجة ل�ضخ�ضني(، �ضاملة تذكرة ال�ضفر واالإقامة.
ي�ضري العر�ص حتى 31 اكتوبر 2011 - تطبق ال�ضروط واالأحكام.

للمزيد من املعلومات حول هذا العر�ص، ميكن االت�ضال مع وكاالت ال�ضفر املحلية املذكورة اأدناه.


