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بداية كيف تصفون عمل 
الهيئة العامة للبيئة خالل 

املرحلة احلالية؟
٭ نحن كجهة حكومية نطمح 
دائما الى بيئة آمنة وصحية 
وندرك ان أي خلل في عناصر 
البيئة ســيؤثر علــى جودة 
احلياة، وبالتالي وكما العالم 
اجمع نعمل على تنفيذ خطة 
اهــداف التنميــة املســتدامة 
والتــي تتألــف مــن ١٧ هدفا 
ضمن برنامــج األمم املتحدة 
وما يعني البيئة هي بنود ٦

و١٣ و١٤ و١٥ وتختص كل منها 
بجودة املياه والنظافة الصحية 
والشأن املناخي واحلياة حتت 
املاء وفي البر، وأيضا تطبيق 
قانون حماية البيئة ٢٠١٤/٤٢.
باملختصر املفيد لن نصل 
الى االهداف املنشــودة دون 
تعاون وتكامل بني اصغر فرد 
فــي املجتمع مع املؤسســات 
احلكومية والقطاع اخلاص.

جودة املياه 

حتدثتم عن دور الهيئة 
في متابعة جودة املياه فما 

اجراءاتكم بهذا الشأن وكيف 
تصفون جودة املياه في 

الكويت؟
٭ هذا يتعلــق بالبند رقم ٦
واخلاص بنظافة املياه تقوم 
الهيئة بدورها الرقابي وتطبيق 
القانون ونقوم بزيارات تفقدية 
للمنشــآت واملدارس، كما ان 
هناك ربطا مع وزارة الكهرباء 
واملاء للتأكد من بيانات جودة 
امليــاه ســواء فــي خزانــات 
التجميع او املنشآت، ونود ان 
نشير هنا إلى ان جودة املياه 
فــي البالد من أفضل املعايير 

املوجودة اقليميا.

أشرمت ايضا الى التغيرات 
املناخية والبيئة البحرية 
والبرية وفق بنود االمم 

املتحدة فكيف تعملون لتنفيذ 
هذه البنود؟

٭ فيما يتعلق بإجراءات تنفيذ 
البنود ١٣،١٤،١٥ واملتعلق منها 
بالتغيــرات املناخية والبيئة 
البحرية والبرية، بالنســبة 
للمناخ نحن نــرى بوضوح 
التغيرات املناخية في مختلف 
انحاء العالم ونسعى كما العالم 
اجمع إليجاد طــرق ملكافحة 
هــذه التغيــرات واســتخدام 
واملــوارد  التكنولوجيــا 
الطبيعيــة والطاقات البديلة 
للحــد مــن التغيــر املناخي 
وآثــاره، فتقليــل االنبعاثات 
بات مســؤولية عاملية، اذ ان 
االتفاقيــة اخلاصــة بالتغير 
املناخي وضعت على كل الدول 
التزامات خلفض االنبعاثات 
سواء في حتسني املشاريع في 
الدولة او في القطاع النفطي 
الذي يسهم حاليا في التوجه 
نحو الوقود البيئي ذي التأثير 
االقل على البيئة باإلضافة الى 

البحث في الطاقات البديلة.

فيما يخص محطات توليد 
الطاقة هل هناك مشاريع 
خاصة بخفض انبعاثاتها؟

٭ تعتبــر محطــات حتليــة 
الكهربــاء واملاء مــوردا مهما 
جدا في البالد، وجودة املياه 
من أفضل املعايير املوجودة 
اقليميا، احملطات مت انشاؤها 
منذ سنوات طويلة وال ميكن 
بأي شــكل من األشكال وقف 
العمل بها ألنها متد البالد مبورد 
أساسي للعيش ولكن ال بد من 
حتســني عمل هذه الوحدات 
للتقليل من انبعاثاتها، وهذا 
ما تقوم به فعال وزارة الكهرباء 
واملــاء للعمــل علــى حتديث 

التي تســاهم بتطاير االتربة 
املستمر وتواجد هذه اجلزيئات 
معلقة وارتفاع املؤشرات ايضا 
الرطوبــة بوجــود  بوجــود 
اجلزيئات العالقة وهناك أوراق 
علمية محليا تثبت هذا األمر.

العواصف الغبارية

األتربة ليست ناجتة فقط عن 
حركة السيارات فاملعروف 

ان الكويت تتعرض لعواصف 
ترابية بشكل دائم ومن مصدر 
محدد فما االجراءات اخلاصة 

بهذا الشأن؟
٭ معظــم األتربــة والغبــار 
تأتي من شــمال الكويت من 
العراق، واول ارتفاعاتها يصل  
ملا يقــارب ٢٥٠ الى ٥٠٠ متر 
وتغطي أعلى املباني في مدينة 
الكويت، وبالتالي نحن نقوم 
مبــا يلــزم لزراعة االشــجار 
كمصدات لهــذه الرياح وهذا 
جزء صغير مــن احلل اال ان 
األمر يحتاج الى جهود اقليمية 
فيجب بدء املعاجلة من املصدر 
وبالتالي ال بد من التعاون مع 
اجلانب العراقي بهدف العمل 
على زراعة املصدر باألشجار 
التي تســاهم بتثبيت التربة 
وبالفعل نقــوم حاليا باتباع 
القنوات الرســمية للتواصل 
مع املعنيني في دولة العراق، 
فاألشجار حتتاج الى عشرات 
الســنني للوصــول لألطوال 
املطلوبة ملكافحة الرياح ولذا 
فإنه ال بد من استخدام بدائل 
ملنع تطاير هذه االتربة بطرق 
استراتيجية للحل من املصدر 
وبالتالي نقوم بالتعاون مع 
دول اجلــوار للحد مــن آثار 
تطاير الغبار للتقليل من حدة 
العواصف الترابية التي تأتي 

من ذلك اجلانب.
الرعي اجلائر

هذا يقودنا للحديث عن البيئة 
البرية ومساهمات الهيئة في 

هذا الشأن حاليا.
٭ فيما يتعلق بالبيئة البرية 
تقوم الهيئة بكافة الوســائل 
للمســاهمة بتحســني البيئة 
البرية للمحافظة على التنوع 

والتقيد بالقوانني وتطبيقها، 
وأيضا إيصال املعلومة للناس 
وهناك عدد من العمالة الوافدة 
التي ال تتكلم العربية وال تفقه 
قوانني الدولة، وبالتالي يجب 
التكامــل بــني جهــات الدولة 
التوعيــة لتخفيــف  بهــدف 
هــذه املخالفات وما تســببه 
من ضرر علــى البيئة، فبعد 
اقرار القانون البيئي والتوعية 
بشأنه بدأنا نشعر بانخفاض 
نســبة املخالفات وهذا مرده 
للوعي الذي بات ملحوظا في 
الشأن البيئي، ومثال على ذلك 
أننا في املجمعــات التجارية 
بعد أن كان التدخني أمرا عاديا 
بتنــا ال نرى اليوم أي مدخن 
داخل املجمعات وكذلك املطاعم، 
فاألمــر يحتــاج الــى ثقافــة 
توعوية في تطبيق القوانني 

لتحسني جودة املعيشة.
تنظيم الصيد

لو عدنا للبيئة البحرية فبنود 
األمم املتحدة تنص على تقليل 

االضرار على احلياة حتت 
املاء اي احلفاظ على البيئة 

واألسماك فما االجراء الذي 
تتخذه البيئة امام املمارسات 

التي حتصل على البيئة 
البحرية؟

٭ تقوم الهيئــة بالكثير من 
االجــراءات لتقليــل أضــرار 
احلياة حتت املياه في البحر 
فقــد قمنا بالتعاون مع معهد 
العامــة  األبحــاث والهيئــة 
للزراعــة والثروة الســمكية 
بوضع حد لألضرار الناجمة 
عن عشوائية الصيد بواسطة 
شــباك اجلر اخللفــي والتي 
تصيــد دون تفريــق مــا بني 
االســماك االقتصاديــة وغير 
االقتصاديــة والتي ترمى في 
البحــر، ومت وضــع حد لذلك 
ووقف الصيد باجلر اخللفي 
منــذ عام ٢٠١٧ بعد اشــتراط 
وضع جهاز خاص على الشباك 
ميكن من خالله احلد من صيد 
األسماك الكبيرة وغير املجدية 
اقتصاديا وعدم صيد الدالفني 
واللخم والقرش والسالحف 
التي تعلق بالشــباك وتؤدي 

وتساهم بزراعة اكثر من ١٠ الى 
١٥ الفا من النباتات الفطرية 
ســنويا في االماكن املسيجة 

واحملميات الطبيعية.
كما تقــوم الهيئــة مبكافحة 
الظواهر الســلبية في البيئة 
البريــة وهي الرعــي اجلائر 
الذي يســاهم فــي انخفاض 
الغطــاء النباتــي ويزيد من 
عالمــات التصحــر، فالغطاء 
النباتي حول مدينة الكويت 
يعاني من استنزاف والهيئة 
مــع اجلهات املعنيــة حتاول 
اســتصالح بعــض االراضي 
املسيجة واحملميات للتقليل 
من آثار تدهور الغطاء النباتي.

التخييم

ولكن ليس الرعي اجلائر 
فقط سببا في ارتفاع نسبة 
التصحر فالتخييم أيضا من 
األمور التي تؤدي الى التأثير 
بالبيئة البرية، فما اجراءاتكم 

في هذا الشأن ونحن على 
أبواب موسم التخييم؟

٭ بلديــة الكويت هي اجلهة 
املعنيــة بتحديــد األماكــن 
املخصصة للتخييــم، ودور 
الهيئة رقابي ملتابعة املمارسات 
اخلاطئة غير املراعية لشروط 
التخييــم لوضــع حــد لهذه 
املخالفــات، هنــاك حتديــات 
كبيرة في هذا الشــأن ويجب 
تعاون وتكاتف كافة اجلهات 
لتقليــل آثــار التخييــم على 
البيئة وهناك عدد من البرامج 
التي يتم العمــل عليها للحد 
من هذه اآلثار وهناك عدد من 
املمارســات املمنوعة بشــكل 
تام كبنــاء الروف واملصبات 
االســمنتية واحلفــر ورمــي 
املخلفــات فــي التخييم، كما 
اننا نعاني ايضا من النفايات 
العضوية كاملواشــي النافقة 
املرمية كاإلبل الذي يرمى في 
البــر بطريقة عشــوائية من 

اصحاب احلالل.

وما احلل برأيك لهذا األمر 
فهو ليس وليد اليوم؟

٭ احلل في التوعية ووضع 
حلول خدمية مبتكرة للعامة 

الــى نفوقها، وقــد مت اعتماد 
املواصفات اخلاصة وإرسالها 
الــى هيئــة الزراعــة واحتاد 
الصيادين الستخدامها، وفي 
حال مت الصيد من دون وجود 
هذه االجهزة على شباك اجلر 
اخللفي تتم مخالفة الصياد، 
فهــذه االجهــزة متوافرة ومت 
تصنيعهــا واعتمادهــا فــي 

الكويت وفق املواصفات.

وماذا عن الصيد في اجلون 
هل جنحت عمليه تنظيم 

الصيد عبر املنصة وحجز 
املواعيد في احلد من 

املخالفات؟
٭ الصيد باجلون مت تنظيمه 
عبر منصة الصيد ولن تبقى 
لصيد النزهة فقط بل سيكون 
هناك تعاون مع هيئة الزراعة 
البحثيــة قريبــا  واجلهــات 
لتحديد أحجام األسماك وذلك 
إلعطاء فرصة لهذه األسماك 
املوجود للتكاثر ومنع صيد 
االســماك التي لــم تصل بعد 
الى مستوى النضج والتكاثر، 
فجميــع الدراســات تؤكد ان 
هناك تدنيا باملخزون السمكي، 
ونحن نعمل مع اجلهات املعنية 
فــي الدولــة للمســاهمة في 
احلد من أثر تدهور املخزون 
السمكي وإعادة انعاش الثروة 

السمكية.
الصرف الصحي واجلون

البيئة البحرية ال تعاني فقط 
من الصيد فهناك الكثير 

من األنشطة التي تؤدي الى 
تدهور هذه البيئة ومنها 

الصرف الصحي في مجاري 
االمطار فما آخر التطورات 

بهذا الشأن؟
٭ املخارج اخلاصة باألمطار 
تستخدم بشكل غير قانوني 
بصرف املياه غيــر املعاجلة 
عبرهــا الــى البحــر وتقــوم 
الهيئة بالتنســيق مع وزارة 
االشغال مبخالفة أي صهريج 
يتــم ضبطه مخالفــا بالربط 
غيــر القانونــي على مجاري 
االمطار وإبعــاد املخالف عن 
البالد بشكل مباشر بالتنسيق 
مــع وزارة الداخلية، وقد مت 
تســجيل عــدد مــن احلاالت 
ملرتكبي اجلرائم البيئية كرمي 
املواد اإلنشائية في البر وربط 
الصهاريج على مخارج االمطار 

ومت ابعاد مرتكبيها.

ولكن هذا جزء من احلل يجب 
أن يكون هناك حل يخفف 
من وطأة صرف املياه غير 

املعاجلة على اجلون؟
٭ ال بد هنا من تكامل اجلهات 
املعنيــة وهــي «االشــغال» 
«البيئة» هناك حلول موجودة 
ومطروحة ويجب ان نتكامل 
معا حلل هذه املشكلة دون ان 
ننسى ان الزيادة والتضخم في 
اعداد السكان، فالبنية التحتية 
ال جتاري التغيرات في املناطق 
السكنية وهناك مشاريع قادمة 
لوقف أي تعديات على البيئة 

البحرية.

بعد هذه االجراءات املتخذة 
في اجلون هل ملستم حتسنا 

في بيئة اجلون؟
٭ نعــم، بالتأكيد حتســنت 
وساهم بذلك التنظيم للصيد 
العشوائي وحتسني عمليات 
الرقابــة من قبــل الضبطية 
القضائية بالتعاون مع هيئة 
الداخليــة  الزراعــة ووزارة 
متمثلــة بخفــر الســواحل 
وشــرطة البيئة واالجراءات 
احلازمة للمخالفني وإبعادهم 

والتحفظ على املضبوطات.

د. عبداهللا الزيدان مع الزميلة دارين العلي  (ريليش كومار)

منشــآتها، كما ان هناك عمال 
جادا من قبل الوزارة بعدد من 
املشــاريع التوعوية والفنية 
لترشيد االستهالك، ألن ارتفاع 
االســتهالك يؤدي إلى زيادة 
الضغــوط علــى احملطــات، 
وبالتالــي زيــادة االنبعاثات 
ومن هذه املشــاريع مشاريع 
العدادات الذكية التي تســهم 
في إدارة االستهالك في البالد.

جودة الهواء

ولكن ماذا عن جودة الهواء 
في الكويت، فاألمر من اكثر 

االمور التي تناقش حاليا ويتم 
تناولها فكيف يتم التعامل مع 

هذا امللف؟
٭ جودة الهــواء في الكويت 
ضمــن املعاييــر االقليميــة 
واحملليــة كدولــة صحراوية 
وضمــن احلدود املتالئمة مع 
طبيعتنا الصحراوية، معظم 
اجلهات الصناعية تربط مع 
هيئة البيئة لرصد انبعاثاتها، 
كمــا ان هناك محطات الهيئة 
املنتشرة في املناطق الصناعية 
والسكنية التي ترصد بشكل 
حلظــي نســبة االنبعاثــات 
وتعطــي االنــذارات في حال 
ارتفاعها عن املعدالت التخاذ 
االجراءات الالزمة، وهنا ال بد 
ان نشدد على االجواء املناخية 
في البالد وبناء على الدراسات 
املقدمــة من منظمــة الصحة 
العاملية عن ارتفاع مســتوى 
pmالدقيقــة ٢٫٥ اجلزيئــات 
فــي الهواء بالقــرب من خط 
االستواء والدول الصحراوية 
بسبب طبيعة االجواء وبالتالي 
فإن أغلب دول مجلس التعاون 
تشــارك الكويت ارتفاع هذه 
اجلزيئات بشكل كبير في اجلو 
الطبيعة الصحراوية  بسبب 
والغبار العالــق، وهذا االمر 
يختلف عن الوضع في الدول 
االخرى مثل اميركا وأوروبا 
التي ال تعاني من نفس االجواء 
املناخية، حيث يؤخذ اجلانب 
انبعاثات الصناعية الكيميائي 
لتحديد نسب التلوث، وال بد 
لإلشــارة هنا إلــى ان حركة 
السيارات الكثيفة احد العوامل 

إخالء نقعة الشمالن

تآكل اجلزر

إعادة فتح محمية اجلهراء

إعادة توطني نبات القرم

شواحن السيارات الكهربائية والنقل العام

أعلــن عبــد اهللا الزيــدان عــن العمــل على 
اخالء نقعة الشــمالن بقرار حــازم من مجلس 
الوزراء لتقليل اآلثار السلبية على النقعة وهي 
نقعــة تراثية ال يجوز اســتخدامها اال من قبل 
القــوارب التراثية و«البــوم» اال ان الصيادين 
يســتخدمونها لتنزيل االسماك ورمي األسماك 
امليتة والنشاطات االخرى التي تساهم في تردي 
جــودة املياه، وبالتالي جــاء القرار من مجلس 
الوزراء لقيام اجلهات املعنية مثل الهيئة العامة 
للبيئة ومؤسســة املوانــئ ووزارة املواصالت 
وخفــر الســواحل بإعادة النقعة الــى ما كانت 

عليه كمكان تراثي.

تناول عبــد اهللا الزيدان فــي حديثه اجلزر 
الكويتية وما متثله مــن أهمية بيئية وخاصة 
اجلزر اجلنوبية التي يكثــر عليها رواد البحر 
وتتعرض ملمارسات بيئية خاطئة حتصل فيها 
وعلى الشعاب املرجانية، علما ان ٢٥٪ من التنوع 
االحيائي موجود حول الشعاب املرجانية التي 
حتمي اجلزر وحتافظ عليها من النحر، وبالتالي 
حماية هذه الشعاب للحفاظ على اجلزر من التآكل.
وأوضح ان الهيئة تنفذ بالتعاون مع الفرق 
التطوعية عبر الصندوق البيئي عددا من املشاريع 
لوضع مرابط حول اجلزر وذلك ملنع رمي السنن 
علــى املرجان وإمنا على املرابــط للحفاظ على 

الشعاب املرجانية من هذه السنن.
وقال ان املرجان يطول ســنويا ١ ســنتيمتر 
ومنوه بطيء جدا ويحتاج لعشرة سنوات على 
االقل للوصول الى املستوى املطلوب من الطول 
حلماية اجلزيرة، وبالتالــي فإن إعادة التأهيل 

تستغرق وقتا طويال.
وحتدث عن مشروع مستقبلي ملعاجلة احلد 
املرجاني املتآكل في اجلزء الشمالي من جزيرة 
قاروه الــذي يتعرض للتيــارات العالية، اذ ان 
اجلزيــرة تعتبر مــن افضل اجلزر لتعشــيش 
الســالحف والتنوع االحيائــي ويفضلها رواد 

البحر ومراكز الغوص.

أعلن الزيدان عن اعادة فتح محمية اجلهراء 
أبوابها أمام اجلمهور مع بداية اكتوبر املقبل في 
موسمها الثاني كأول محمية تفتح أمام اجلمهور 
لتفعيل السياحة البيئية والتوعية بأهمية البيئة 
وخلق بيئة طبيعية صحية للتفاعل معها، الفتا 
الى ان هناك عدة مناطق مطروحة خلدمة السياحة 

البيئية سيتم االعالن عنها قريبا.
وحتدث عن بلوغ نسبة املساحة احملمية ١٥٪ 
من مساحة الدولة حيث يقوم بإدارة احملميات 
عدد من اجلهات، وهي تعتبر مساحة مهمة يجب 
اســتثمارها بشــكل صحيح لكي يكون ايرادها 

الصحي والتوعوي مفيدا للمجتمع.

حتدث الزيدان عن مشروع استزراع نبات القرم 
الذي يساهم في احلد من التغيرات املناخية حيث 
انه ميتص غاز ثاني أكسيد الكربون ٣ اضعاف 
النباتات االخرى وتخزينه في التربة، كما انها 
تعمل كمصدات وكاسرات لالمواج وتساهم في 
التقليل من عوامل التعرية وتعتبر موائل طبيعية 

لالسماك والالفقاريات والطيور.
وقــال ان هــذا النبــات كان موجــودا قبــل 
االربعينيات في السواحل الشمالية وفي بر قضي 
حتديدا ولكن بسبب الرعي اجلائر واالحتطاب 
انقرض من على السواحل، ومعهد االبحاث قام 
بالعمل على اعادة االستزراع منذ ما قبل الغزو، 
والهيئة تقوم بتكملة مسيرة االستزراع، حيث 
جنحت التجربة بشكل كبير في محمية اجلهراء 
بالتعــاون مع هيئــة البيئة في ســلطنة عمان 
والتي زودت الهيئــة بالبذور، ونعمل جاهدين 
علــى الوصول الى االهــداف املرجوة من اعادة 
اســتزراع القرم واملساهمة في احلد من التغير 
املناخي وفق االتفاقيات واملعاهدات الدولية التي 

صادقت عليها الكويت.

وصف الزيدان اعتماد وزارة الكهرباء 
واملاء مواقع لتركيب شواحن السيارات 
الكهربائية باخلطوة االيجابية لتقليل 
االنبعاثات على البيئة، وقال انه يجب 
التركيــز على مدينــة الكويت في هذا 
الشأن حيث ارتفاع الكثافة السكانية، 
الفتــا الى انه إذا مــا قارنا مثال مدينة 
الكويت مع دولة سنغافورة التي يبلغ 
عــدد ســكانها ٥ ماليني نســمة ولكن 

مســاحتها ال تتجاوز مساحة جزيرة 
بوبيان، اال انه بالرغم من ذلك ال تشهد 
االزدحام الذي نراه في مدينة الكويت 
وحركة السيارات والنقل العام مبنتهى 
االنسيابية، وهذا ما يؤكد أننا بحاجة 
الــى حتديث خدمــات التنقل وخاصة 
النقل العام الــذي يعتبر ضعيفا جدا 
مقارنــة مبــا هو موجــود فــي العالم 
والدول املجاورة التــي بدأت بتطبيق 

هــذه املنظومــة التحديثيــة، وخطوة 
وزيــر الكهرباء خطــوة ايجابية للحد 
مــن االنبعاثات وخلق ســبل اضافية 
للنقل العام في الدولة، فالباصات تعمل 
علــى الديزل، واملعروف ان انبعاثاتها 
مرتفعة وحتويلها الى الطاقات البديلة 
من شأنه املساهمة في تقليل االنبعاثات 
ثاني اكسيد الكربون، ولكن هذا االمر 

يحتاج الى وقت ودراسات متعددة.

أجرت اللقاء: دارين العلي

د.عبداهللا الزيدان لـ «األنباء»:
جودة الهواء في الكويت

ضمن املعايير اإلقليمية واحمللية
تعمل الهيئة العامة للبيئة بكافة كوادرها وطاقمها كجهة حكومية للوصول الى بيئة آمنة وصحية لتكون مخرجات املجتمع سليمة بانخفاض جودة 
املؤثرات السلبية ســواء من النشاطات البشرية اخلاطئة او التغيرات املناخية، فالبيئة اذا كانت تعاني من خلل في مكوناتها سواء البيئة او البرية 
والبحرية او جودة الهواء فستؤثر على جودة املعيشة وصحة اإلنســان. بهذه القناعات حتدث نائب مدير عام الهيئة العامة للبيئة للشؤون الفنية 
د.عبداهللا الزيدان في لقاء خاص مع «األنباء» تناول فيه شــؤون وشجون الهيئة، مؤكدا انها تعمل بكل طاقتها من اجل بيئة سليمة ومجتمع عماده 

الوعي البيئي. وشدد الزيدان في حديثه على املمارسات واملشاريع التي تقوم بها الهيئة لتنفيذ خطة اهداف التنمية املستدامة التي حددتها األمم الوعي البيئي. وشدد الزيدان في حديثه على املمارسات واملشاريع التي تقوم بها الهيئة لتنفيذ خطة اهداف التنمية املستدامة التي حددتها األ
املتحدة والتي تتعلق بالشأن البيئي في القطاعات املتعلقة بجودة املياه والهواء والبيئة البرية والبحرية. وأكد الزيدان الذي تناول عددا من القضايا 
البيئية احمللية ان جودة الهواء في الكويت ضمن املعايير االقليمية واحمللية كدولة صحراوية وضمن احلدود املتالئمة مع طبيعتنا. الزيدان تناول 

البيئة البحرية والصرف الصحي وجون الكويت ومخالفات الصيد واإلبعاد والكثير من القضايا املتعلقة، وفيما يلي التفاصيل:

نائب مدير عام «البيئة» أكد أن حتقيق بيئة صحية وآمنة لن يتم دون تعاون األفراد مع املؤسسات احلكومية والقطاع اخلاص

ال ميكن بأي شكل من األشكال وقف عمل محطات الكهرباء ألنها متد البالد مبورد أساسي للعيش أي خلل في مكونات البيئة البرية والبحرية أو جودة الهواء سيؤثر على جودة املعيشة وصحة اإلنسان

أغلب دول التعاون تشارك الكويت ارتفاع نسبة اجلزيئات الدقيقة في الهواء بسبب الطبيعة الصحراوية القطاع النفطي بدأ يسهم في تقليل االنبعاثات حاليًا بالتوجه نحو الوقود البيئي

ملشاهدة الڤيديو


