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املويل: ضرروة نشر التشريعات والقوانني البيئية 
لتعزيز ثقافة اجليل اجلديد بأهمية املشاريع اخلضراء

بعرض القضايا التي سيكون 
لها صدى عربي واسع في 
املستقبل والتي يجب أن يتم 
طرح استراتيجي للوصول 
ألكبر شريحة من الشباب 
والناشئة لتوعيتهم مبخاطر 
املنــاخ وإيصال  تغيــرات 
الصــورة املســتقبلية من 
حتديات وتطلعات لالهتمام 
بالتنــوع األحيائــي فــي 
الوطــن العربــي وتطبيق 
القوانني البيئية والتعرف 
على التشــريعات البيئية 
والتركيز على املشاريع ذات 
الصلة في البيئة كالسياحة 
البيئية وثقافة احلفاظ على 
البيئة حتى يتمكن اجليل 
املقبل من استشعار أهمية 
البيئة واستشراف املشاريع 

املستقبلية اخلضراء.

بقدرة اإلعالم العربي على 
إيصــال الرســائل البيئية 
بشكل مناسب، لفت الى أن 
اإلجابات كانت «صحيح إلى 
حد ما» بنسبة ٤٠٪، ووافق 
بشــدة على قــدرة اإلعالم 
بإيصال الرســالة بنســبة 
١٢٪، مشــيرا إلى أن أغلب 
من حضروا مــن العاملني 
فــي الصحف ومن لهم باع 
طويل فــي اإلعالم العربي 
وجتارب رائدة في التوعية، 
وعــن مــدى االعتقــاد بأن 
التوعية البيئية في الوطن 
العربــي مــن األولويــات؟ 
كانت اإلجابات متفاوتة بني 
نعم وال و٢٢٪ في املنطقة 

الرمادية.
وتابع: شــارك اخلبراء 
أيضا فــي العصف الذهني 

بنسبة ٦٢٪، بينما ٤٤٪ من 
اخلبراء يعتقدون أن األخبار 
احمللية في التلفزيونات هي 
الدليل أو مصــدر األخبار 
املوثوقــة وبعدهــا جاءت 

«السوشيال ميديا».
الثقــة  مــدى  وحــول 

مــا» ٤٢٪، بينما «ال يوافق 
الرأي» ١٤٪ وفقط ٦٪ «من 
يثق في األخبار الصحافية 
العربية»، وحول «األخبار 
املنقولة من اإلعالم املرئي 
في التلفزيون من القنوات 
العربيــة» فوافق ٥٤٪ من 
املشــاركني على ثقتهم بها 
بينمــا لم يوافــق ٨٪ فقط 
وهذا يدل على أن القنوات 
العربية تنال ثقة اجلمهور 
الثقافة وتســتقطب  عالي 
انتباه املختصني في اإلعالم 

باإلضافة إلى العامة.
وقــال املويــل: أمــا عن 
مصادر األخبــار املوثوقة 
فبــني اخلبــراء أن املواقع 
فــي  والبحــث  العامليــة 
اإلنترنــت ينــال االهتمام 
األكبر للحصول على األخبار 

أعلنت اجلمعية الكويتية 
حلماية البيئــة عن نتائج 
مشــاركة ٥٠ مــن خبــراء 
اإلعالم والتوعية البيئية من 
١٢ دولة عربية في استطالع 
رأي ضمن فعاليات ورشة 
السادســة لهــذا  اخلبــراء 
املوســم التي أقامها مركز 
صبــاح األحمــد للتدريب 
البيئي باجلمعية بعنوان 
«واقــع التوعيــة واإلعالم 
البيئي في الوطني العربي».

وفي هذا السياق، أوضح 
منســق البرامج التدريبية 
باملركــز نــواف املويل أنه 
بخصوص السؤال «عن مدى 
ثقة اخلبراء املشاركني في 
االستطالع باألخبار املنقولة 
من الصحافة العربية»، فقد 
أجاب بـــ «صحيح إلى حد 

«حماية البيئة» استطلعت آراء ٥٠ خبيراً حول واقع اإلعالم البيئي العربي

نواف املويل

20.4%

8.2%

30.6%

38.8%

«البيئة» تدّشن مشروعًا وطنيًا للحفاظ على السالحف من االنقراض

دارين العلي 

في خطوة تعتبر األولى 
مــن نوعهــا علــى الصعيد 
الوطني، وفي إطار جهودها 
للحفاظ على احلياة الفطرية 
وتأديــة التزاماتهــا جتــاه 
االتفاقيــات الدولية، قامت 
الهيئــة العامة للبيئة أمس 
بإطالق سلحفاتني بحريتني 
مجهزتني بجهاز تتبع ضمن 
الوطنــي لتتبع  املشــروع 
البحريــة فــي  الســالحف 
الكويــت بالتعاون مع عدد 

من اجلهات املعنية. 
هــذه  هامــش  وعلــى 
الفعاليــة، أكــد نائب مدير 
العامة للبيئة  الهيئــة  عام 
للشــؤون الفنية د.عبداهللا 
لـــ «األنبــاء» أن  الزيــدان 
املشــروع يصب فــي خانة 
التكامل والعمل املشترك بني 
جهات الدولة سواء رسمية 
أو أهلية أو تطوعية، الفتا 
إلــى أن كل جهــة مبفردها 
لن تتمكن من تأدية العمل 
بالشــكل املطلــوب، وإمنــا 
بتضافــر جميــع اجلهــات 
املعنيــة ســيكون اإلجنــاز 

وأماكــن تواجدها في اجلزر 
اجلنوبية حيــث تتوافر لها 
موائل طبيعية حلمايتها، كما 
أن الشــعاب املرجانية توفر 
لها الغذاء الالزم، حيث تشكل 
التنوع األحيائي في الشعاب 
املرجانيــة ٢٥٪ من البيئات 
البحريــة، وتعتبــر جزيرة 
قاروه اجلنوبية من أهم اجلزر 
الرئيسية التي تشكل موائل 

للسالحف البحرية.
فريق للرصد

وأعلن الزيدان عن تشكيل 
فريق مشترك العام املاضي بني 
الهيئة العامة للبيئة وجامعة 
الكويــت لتقييــم األوضــاع 
البيئية علــى جزيرة قاروه 

العلمي يقــوم بإعادة تأهيل 
هذه السالحف والذي يستمر 
ملدة ستة أشهر إلى سنة إلعادة 
إطالقهــا مجددا، مشــيرا إلى 
أنه وضمن هذا املشــروع مت 
التواصل مع اخلبراء الدوليني 
وضــع  ومت  كمستشــارين 
ع على  مجســات وأجهزة تتبُّ
اثنتني منهــا وإعادة إطالقها 

في اخلليج. 
تفاصيل املشروع

ولفــت إلى أن املشــروع 
حتت إشــراف الهيئة العامة 
للبيئــة وبالتعــاون مع كل 
من مؤسسة الكويت للتقدم 
العلمي، فريق عدسة البيئة 
الكويتيــة، وجامعة الكويت 

واملركز العلمي،
وأوضح أن جميع البيانات 
التي ســتخرج من املشروع 
ســتكون خاصــة بالكويــت 
فــي  اســتخدامها  وســيتم 
التواصل مع اجلهات الدولية 
واإلقليمية املعنية مبســيرة 
هذه السالحف وفق التزامات 
الكويــت باملعاهدات الدولية 
اخلاصــة بالتنوع األحيائي، 
معلنا عن التوقيع قريبا على 

اســتمر عملــه ملدة ٣ أشــهر 
في فتــرة الصيــف وخلص 
إلى وجود ما يقارب ١٥ عشا 
للنوعــني من الســالحف في 
اجلهــة الشــرقية للجزيرة، 
كمــا مت تســجيل مالحظات 
ببعض املمارســات اخلاطئة 
كرمي النفايات في أعشــاش 

السالحف. 
ولفت إلى انه خالل العام 
احلالــي ومن خالل الزيارات 
لوحــظ نقصــان أعشــاش 
السالحف وهذا يعتبر مؤشرا 

خطرا. 
وذكــر أنــه أحيانــا يتــم 
تسجيل دخول عدد من هذه 
السالحف إلى بعض املنشآت 
البحرية، مشيرا إلى أن املركز 

االتفاقيــة الدوليــة اخلاصة 
بالكائنات الفطرية املهاجرة. 
ولفت إلى أن توافر بيانات 
حول هذه األنواع من الكائنات 
يسهل التواصل مع املنظمات 
الدوليــة واإلقليمية للحفاظ 
علــى حياتهــا فــي املناطــق 
التــي تتوجــه إليهــا بهدف 
منع تصادمها مع األنشــطة 

البشرية. 
هدف املشروع وأهميته

ولفت إلى أن أبرز أهداف 
املشــروع تتبع مسار هجرة 
وتنقل السالحف البحرية ليتم 
التعرف على املناطق التي تتم 
زيارتها لوضع خطط متكاملة 
حلمايتها ووضعها من ضمن 
الهيئــة بتخصيصها  خطط 

كمحميات طبيعية. 
وأشــار إلى انــه من ابرز 
األهداف معرفة إذا كان متركز 
أثناء  البشــرية  النشــاطات 
فتــرة وضــع بيوضها مينع 
زيارتهــا للجــزر واختيارها 
ملناطق اخرى، وتوعية العامة 
بخصوص احلفاظ على املوائل 
الطبيعية للسالحف واحلفاظ 

عليها. 

أطلقت سلحفاتني بحريتني بأجهزة تتبُّع لرصد مسيرها ومتابعة حمايتها في خطوة هي األولى من نوعها بالتعاون مع عدد من اجلهات املعنية في الدولة

عدد من أعضاء الفريق املشترك خالل إطالق السلحفاة استعدادات قبل اإلطالق

إطالق السلحفاة ذات منقار الصقر إحدى السلحفاتني بعد إطالقها في املاء سلحفاة تتحرك باجتاه املاء ويبدو جهاز التتبع على ظهرها

بشكل أفضل ملا فيه املصلحة 
العامة.

السالحف مهددة باالنقراض
ولفت إلى أن هناك ٥ إلى ٦

أنواع من السالحف البحرية، 
وهي حاليا وفق االحتاد الدولي 
حلماية الطبيعة في القائمة 
«احلمراء»، مهددة باالنقراض، 
وذلــك لعــدة أســباب أهمها 
الشباك السائبة التي تؤدي 
إلى اختناقها، وباإلضافة إلى 
تخريب أعشاشها للحصول 
على بيضها، وفقدان املوائل 
الطبيعيــة اخلاصــة بهــا، 
بالقــوارب، عدا  واصطدامها 
عن امللوثات البحرية وارتفاع 
درجــات احلرارة والتغيرات 
املناخية التي تؤثر على نسبة 
جناح خروج صغار السالحف 
من بيوضها، مشــيرا إلى أن 
احلــرارة أيضا ســاهمت في 

انخفاض نسبة غذائها. 
اجلزر اجلنوبية موئل السالحف

وأوضــح أن هناك نوعني 
مــن الســالحف تتواجد في 
الســلحفاة  الكويــت وهمــا 
اخلضراء وذات منقار الصقر، 

تواجد السالحف حاليًا 

تاريخ السالحف 
في الكويت وأنواعها شكر وتقدير 

حاليا وبعد يوم على إطالقها، ما زالت السلحفتان 
موجودتني بالقرب من جزيرة قاروه وفق اخلرائط 
التي ترســلها األجهزة، ومن احملتمل أن تنتقل إلى 

جنوب اخلليج العربي.
إذ إن الدراسات السابقة الحظت أن هذه السالحف 
تــدور في كامل اخلليج مــن الكويت إلى البحرين 
ومن ثم اإلمــارات وتعود إلى الكويت ويتم العمل 
على توثيق مســيرتها عبــر برنامج التتبع ضمن 

املشروع. 

يعود تاريخ السالحف في الكويت إلى احلضارة 
الدملونية ٢٠٠٠ سنة قبل امليالد املوجودة في جزيرة 
فيلكا، حيث دلت اآلثار على وجود رسومات عليها 
للســالحف في ذاك الوقــت، ويوجد عامليا ٥ إلى ٦
أنواع من السالحف البحرية يوجد منها على األقل 

نوعان في البالد في اجلزر اجلنوبية.

شكر الزيدان باسم الهيئة كال من مؤسسة الكويت للتقدم 
العلمي وفريق عدســة البيئة الكويتية وجامعة الكويت 
واملركز العلمي وفريق الغوص سنيار ووزارة الداخلية 
متمثلة بخفر السواحل على جهودها إلجناح املشروع. 

السلحفاة اخلضراء وذات منقار الصقر تتواجدان في اجلزر اجلنوبية حيث تتوافر لها موائل طبيعيةالزيدان لـ «األنباء»: ١٥ عشًا للسالحف في «قاروه».. نقص عددها هذا العام وتتعرض أحيانًا للتخريب

عبداهللا الزيدان وترتيبات إلطالق السلحفاتني

ملشاهدة الڤيديو

يجتهد اإلعالم العربي في نشر الثقافة والوعي البيئي

٥٠ responses

أوافق بشدة

أوافق

صحيح حلد ما

ال أوافق

ال أوافق بشدة

وسائل التواصل االجتماعي واملنشورات اإللكترونية تسهل الوصول للمعلومة 
وتغني عن الوسائل التقليدية
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