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«محمية اجلهراء» تدّشن السياحة البيئية
ببدء استقبال زوارها اليوم

دارين العلي

أكد رئيس مجلس اإلدارة 
واملدير العــام للهيئة العامة 
للبيئة الشيخ عبداهللا األحمد 
أن محمية اجلهراء الطبيعية 
تعتبر مقدمة للمشاريع التي 
ستسهم في نشــر السياحة 

البيئية في البالد.
كالم األحمــد جــاء فــي 
تصريح صحافي خالل افتتاح 
احملمية رســميا صباح أمس 
اخلميــس، بحضور عدد من 
الســفراء والديبلوماســيني 
واإلعالميــني وممثلــني عــن 
اجلهات واجلمعيات األهلية 
والشــركات اخلاصة املهتمة 
ومنهــا  البيئــي  بالشــأن 
الســياحية  املشــروعات 
وكيدزانيا، باإلضافة إلى عدد 

من طلبة املدارس.
الشــيخ عبــداهللا  وقــال 
األحمــد إن احملميــة تبدأ من 
اليــوم اجلمعــة اســتقبال 
زوارها من اجلمهور ســواء 
من املواطنني أو املقيمني، الفتا 
إلى أن الهدف من فتحها أمام 
اجلمهــور هــو نشــر الوعي 
البيئي فــي املجتمع وغرس 
املفاهيم البيئية في النشء، 
وبالتالي ستكون أول محمية 
تســهم في إنعاش السياحة 

البيئية.
وأكد أنه فــي حال جناح 

والتعــرف علــى مكوناتهــا، 
موجها إرشــادات إلى الزوار 
بعدم التعرض للحياة الفطرية 
داخل احملمية واحملافظة على 

العامة للبيئة أن زيارة احملمية 
تتم عبــر حجز مواعيد على 
منصــة الهيئــة اإللكترونية 
بأوقات معينة وعبر دفع قيمة 

مكوناتها لضمان دميومتها.
حجز مواعيد

وأوضح املدير العام للهيئة 

١٠ دنانير حلجز املرصد لكل ٥
أفراد ضمن مجموعة واحدة.

وأشــار إلى أنه ســيكون 
هناك فريــق عمل من الهيئة 
الزوار وإرشادهم  الستقبال 
إلى املراصد ومرافقتهم خالل 
اجلولــة داخــل احملمية ملدة 
ســاعة إلــى ســاعة ونصف 
الساعة لرؤية التنوع األحيائي 
فــي احملميــة والعيــش مع 

الطبيعة.
وأشــار إلــى أن احملميــة 
مت جتهيزهــا منذ عــام ١٩٨٧
وتبلغ مساحتها الكلية لها ١٨

كيلومترا مربعا، بينما املساحة 
املفتوحة أمام احلضور نحو 
٤ آالف متــر للتجــول فيهــا 
ومتابعة الكائنــات الفطرية 
بوجود أكثر من ٣٠٠ نوع من 
العابــرة والتي يتم  الطيور 
رصدها سنويا، باإلضافة إلى 
الطيور املســتوطنة بجانب 
خمس بيئات متنوعة مختلفة 
مثــل الطينيــة والســاحلية 

والصحراوية وغيرها.
ولفــت إلى أن وجود هذه 
احملمية دليل واضح على أن 
االهتمام بالبيئــة وحمايتها 
سيؤديان إلى ازدهارها ومنو 
الطبيعة فيها، معربا عن شكره 
لكل مــن اجتهد لتجهيز هذه 
احملمية لتكــون أول محمية 
تساهم في إنعاش السياحة 

البيئية في الكويت.

املدير العام للهيئة العامة للبيئة افتتحها أمس بحضور عدد من الديبلوماسيني واإلعالميني وممثلني عن اجلمعيات األهلية والشركات املهتمة بالشأن البيئي

هذه التجربة ســيتم افتتاح 
محميات أخــرى بعد جتهيز 
بنيــة حتتيــة فيها تســمح 
للجمهــور باالســتمتاع بهــا 

على الزوار عدم التعرض للحياة الفطرية واحملافظة على مكونات احملميةاألحمد: «محمية اجلهراء الطبيعية» أول مشاريع السياحة البيئية في الكويت

في حال جناح التجربة سيتم افتتاح محميات أخرى بعد جتهيز بنيتها للجمهورحجز املواعيد إلكترونيًا بـ ١٠ دنانير للمرصد لكل ٥ أفراد في مجموعة واحدة

برج لرصد البيئات املختلفة واالستمتاع باملناظر الطبيعية في احملمية

الشيخ عبداهللا األحمد متحدثا إلى «األنباء»

ضيوف احملمية يستمتعون برؤية مرافقها من البرج

كيدزانيا في محمية اجلهراء.. أنشطة ترفيهية وتوعية بيئية

تشارك «كيدزانيا» في املنطقة 
اإلدارية حملمية اجلهراء باستقبال 
الضيــوف والــزوار وخصوصــا 
من األطفــال بهدف املســاهمة في 
تنمية الوعــي البيئي لديهم حيث 
تواجدت في افتتاح احملمية بركن 
خاص مجهز بالكثير من األنشطة 
والفعاليات وبفريق زرع البســمة 

على وجوه األطفال والزوار.
وقالت ممثلة إدارة التسويق في 
كيدزانيا أمل بقشي إن املشاركة تأتي 
من منطلق املسؤولية االجتماعية 
التي تتمتع بها الشركة وخصوصا 
أن أنشطتها موجهة لألطفال وذلك 
بهدف املشاركة في غرس املفاهيم 
البيئيــة واحملافظــة عليهــا فــي 

نفوســهم. وأوضحت أن مشاركة 
كيدزانيا في محمية اجلهراء جاءت 
لدعم جهود اجلهات احلكومية ممثلة 
بالهيئــة العامــة للبيئــة إليصال 
املفاهيم البيئيــة واإلضاءة عليها 
للنشء لكــي تصبــح ثقافة عامة 

تتمتع بها األجيال املقبلة.
ولفتت إلى أن كيدزانيا ستقدم 

لزوار احملمية من األطفال عددا من 
األنشــطة التي تســاهم في تنمية 
وعيهــم بأهميــة حمايــة البيئــة 
وتعريفهــم علــى أنــواع النباتات 
والطيور وغيرها، مشيرة إلى أنه 
سيتم أيضا تنظيم حمالت لزراعة 
األشــجار في احملمية مــع األطفال 
خالل األسابيع املقبلة، إضافة إلى 

عدة أنشطة أخرى.
وأوضحــت أن لــدى مجموعة 
الشايع قسما خاصا بالعمل البيئي 
يختص بحمالت الزراعة وتنظيف 
الشواطئ وغيرها من األنشطة التي 
تســاهم في دعم اجلهــود املبذولة 
في مجــال احلفاظ على البيئة من 

كل األطراف.

«األنباء» تعزز التوعية البيئية في ركن كيدزانياركن كيدزانيا يوفر البهجة لألطفال ويقدم لهم التوعية البيئية

سيارات صديقة للبيئة

دعم املشاريع الصغيرة

لقطات من احلفل

وفرت الهيئة العامة للبيئة ٨ ســيارات للنقل 
الداخلي في احملمية تعمل بالطاقة الكهربائية لنقل 
الزوار وجتوالهم داخل احملمية بأقل األضرار املمكنة 
بيئيا عبر املســاهمة بتخفيض نسب االنبعاثات 

الصادرة من السيارات العادية.

أكد الشــيخ عبداهللا األحمد أن املنطقة اإلدارية 
في احملمية مفتوحة أمام اجلميع خاصة املشاريع 
الصغيرة واملتوسطة، مبينا انه ميكن ألي مشروع 
التقدم إلى إدارة العالقات العامة في الهيئة حلجز 
موقــع في احملمية لعرض منتجاتهم وتســويقها 
وبهدف دعمها واملساهمة في نشر الوعي البيئي.

تخلــل حفــل االفتتــاح عــدد مــن الفعاليــات 
واملسابقات، باإلضافة إلى مشاركة طالبات مدرسة 
زينب بنت احلســني في االســتقبال وفي عدد من 
الفقــرات الفلكلوريــة، باإلضافة إلــى تواجد عدد 
من األركان اخلاصة باألطعمة واملشــاريع البيئية 

الهادفة وغيرها.

سيارات صديقة للبيئة في احملمية

جانب من جولة السفراء واحلضور في أروقة احملمية تنوع بيئي وأجواء جميلة داخل احملمية جانب من جولة الشيخ عبداهللا األحمد وقيادات هيئة البيئة في احملمية

الزيدان: يسمح بزيارة 
احملمية فجرًا لهواة التصوير

قال نائب املدير العام للشؤون الفنية د.عبداهللا 
الزيدان إن األوقات املســموح فيها للزوار بزيارة 
احملمية بعــد احلجز عبر املوقــع اإللكتروني من 
الساعة التاسعة صباحا حتى الرابعة عصرا، كما 
انه مت تخصيص وقت لهواة التصوير من الساعة 
اخلامسة فجرا وقبل التاسعة صباحا، كما ميكنهم 
االنتقــال من شــمال وجنوب احملمية الســتكمال 

هوايتهم بعد فتحها للزوار.

ملشاهدة الڤيديو


