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اجلمعة ١٣ يناير ٢٠٢٣ محليات

السياحة البيئية دعم للترفيه وحتسني االقتصاد
جمعية البيئة اقترحت إقامة متنزه جيوبارك في أجنفة وتطوير اجلزر البحرية الطبيعية والصناعية وفتح احملميات من أبرز أوجهها

دارين العلي

تعتبر السياحة البيئية 
مــن أبرز القضايا التي يتم 
التركيز عليهــا حاليا على 
العاملــي إلبــراز  الصعيــد 
مســاهمات الــدول البيئية 
والتوعية بأهمية احملافظة 
على البيئة في ظل التغيرات 
املناخية عامليــا. وقد بدأت 
الكويت اولى خطواتها في 
السياحة البيئية مع محمية 
اجلهراء، حيث كان افتتاحها 
أمام اجلمهور كأول مشروع 
للســياحة البيئيــة خطوة 
القــت استحســان املهتمني 
ومحبــي الطبيعــة وباتت 
نباتات احملمية وبحيراتها 
والطيور فيها مزارا يشكل 
تنوعا كبيــرا وجديدا على 
البيئة العامة. فما املشاريع 
التي ميكن ان تســتغل في 
مجال السياحة البيئية وما 
العوائد التي ميكن ان جتنيها 

البرية والبحرية في الكويت 
حتتــاح الــى الكثيــر مــن 

االهتمام لتبرز معاملها.
«مفهــوم  أن  وأكــدت 
الســياحة البيئية املتداول 
حديثــا هــو مصطلــح مت 
تطبيقه في الكويت بشكل 
منظم من أوائل السبعينيات 
املاضيــة فــي التركيز على 
العامــة  إنشــاء احلدائــق 
الســياحية  واملشــروعات 
وهــو أيضا مرتبط بتراثنا 
اخلليجي صيفا وشتاء منذ 

نشأة املنطقة».
أن  بهــزاد  وأوضحــت 
«الكويت بطبيعتها احلارة 
ربيعهــا  صيفــا وجمــال 
جعلت من مفاهيم التخييم 
والكشــتات فــي موســمي 
الشتاء والربيع فكرا بيئيا 
مستداما قائما على التنزه 
البيئة في  املؤقــت وتــرك 

فترات الصيف احلارة».
وأضافــت أن «اجلــزر 

والقدرات احمللية على االبداع.
وحول أبــرز التعهدات 
التي حــرص عليها ممثل 
الســمو األميــر  صاحــب 
الشيخ نواف األحمد، سمو 
العهد الشيخ مشعل  ولي 
األحمــد، فــي كلمتــه أمام 
قمة املناخ بشــرم الشيخ 
فــي نوفمبــر مــن العــام 
املاضي، قالــت بهزاد: هي 
التأكيد على السعي الدؤب 
القامــة مشــاريع واعــدة 
من خــالل تنفيــذ مبادرة 
الشــرق األوسط األخضر 
التي تقدم بها ســمو ولي 
العهد الســعودي صاحب 
السمو امللكي األمير محمد 
بن سلمان وتنفيذ مشاريع 
حتقق أهداف هذه املبادرة 
بزيادة املسطحات اخلضراء 
والتشجير وإقامة احملميات 
الطبـيـعـيـــة واالهـتـمـام 
بالسياحة البيئية، مشيرة 
إلــى أن االهتمــام احمللــي 

التــي تعيــش بهــا، فضال 
عــن تنظيم زيــارة اجلزر 
والتوعيــة بأهمية التعامل 
احلذر مع اجلزر اجلنوبية 
ألهمية الشــعاب املرجانية 
احمليطــة بها وحساســية 
الكائنــات احليــة فــي تلك 

املناطق.
واعتبرت بهزاد أن «هناك 
أفكار تطوير اجلزر البحرية 
والصناعيــة  الطبيعيــة 
مثل جزيرتي جســر جابر 
واجلزيرة اخلضراء كأبرز 
التطوير  مشــاريع ســهلة 
لوجــود البنيــة التحتيــة 
الســائحني  مــن  وقربهــا 
وســهولة اضفــاء االفــكار 
الشــبابية والتكنولوجية 
املتطــورة فيهــا»، مضيفة 
«ان وجود محميات طبيعية 
بحرية ووسائل نقل متاحة 
لهــا  للوصــول  للجميــع 
اصبح من الضروريات في 
الكويــت، وكمــا أن توفير 

والــرؤوس البحرية كانت 
ومازالــت جاذبــة للــزوار 
باالضافة الى أهمية املزارع 
في السياحة البيئية وهي من 
أكثر املناطق اجلاذبة صيفا 
وشتاء لطبيعتها اخلاصة».

ولفتت الى ان السياحة 
البيئية باتت اليوم متداخلة 
مع مخططات الدول لتشجيع 
السياحة وحتسني االقتصاد، 
وكما نرى أن االهتمام احلالي 
الطبيعيــة  باملتنزهــات 
واجليولوجيــة واحلدائق 
اخلاصة بالزهور والفراشات 
والســفاري أصبحــت مــن 
املناطــق اجلاذبــة للــزوار 
وهي من أبرز وجهات السفر 
للعائلــة واملهتمني في مثل 
هذه الطبيعة بشكل خاص.

واكدت على أن احملميات 
واملتنزهات واجلزر والطبيعة 
البريــة تخــدم الســياحة 
والبيئة والشباب واالقتصاد 
وتبرز جمال الفكر في التنمية 

البيئية ليس  بالســياحة 
مبفهوم حديث.

وأكــدت أن هناك العديد 
من املشاريع التي اقترحتها 
اجلمعية الكويتية حلماية 
البيئــة مثل: إقامــة متنزه 
جيوبارك في منطقة أجنفة 
البيئــات  وغيرهــا حيــث 
اجليولوجيــة احلاضنــة 
للصخــور الرســوبية ذات 
اجليولوجيــة  القيمــة 
والعلمية، وتشجيع برنامج 
الكشتة املستدامة وهي احد 
األفكار التي أصبحت اليوم 
متداولــة بني فئة الشــباب 
بتقــدمي خدمــات الكشــتة 
ليــوم واحــد، عــالوة على 
تشــجيع فتــح احملميــات 
الطبيعيــة وادارتها بحيث 
تصبــح حاضــة للباحثني 
والعلماء ومفتوحة للجمهور 
لالســتمتاع بالتعرف على 
أنواع املوائل الطبيعية في 
الكويــت والكائنات احلية 

الرياضــات البحريــة فــي 
مراكــز متخصصــة جاذبة 
للشباب في مثل هذه االماكن 
ميكنها ان تطور الســياحة 
البيئيــة وتزيــد من فرص 
تنمية املشــاريع الصغيرة 
واملتوسطة واستغالل اوقات 
الشــباب بأنشــطة مفيــدة 
وتضيف للثقافــة العلمية 

واالجتماعية الكثير».
وشــددت أنــه ال ميكــن 
احلديث عن السياحة وإغفال 
الســياحي  التطويــر  دور 
والبيئي فــي جزيرة فيلكا 
لتصبــح منتــزه طبيعــي 
ومحمية خاصة لتوفر كل 
االمكانيات فيها، مؤكدة أن 
الكويت تعج باخلصائص 
الطبيعية املتميزة واملتاحة 
من وسائل ترفيه وسياحة 
بيئية وغيرها ال يســع كل 
الطلب واالحتيــاج احمللي 
ليغطي أيضا مساحة للجذب 

العاملي.

جنان بهزاد

البالد من هذه السياحة ليس 
فقط مبعناهــا املادي وامنا 
ايضــا فــي مجــال التوعية 
والتثقيف في هــذا املجال؟ 
اســئلة اجابت عنها جمعية 
حماية البيئة في تقرير خاص 

لـ«األنباء»:
في البداية، اعتبرت مديرة 
البرامج واألنشــطة وعضو 
مجلس إدارة اجلمعية جنان 
بهزاد أن الســياحة البيئية 

تطوير جزيرة فيلكامحمية اجلهراء أول مشروع للسياحة البيئية

«املعلومات املدنية»: االنتهاء من تصوير
محافظتي العاصمة وحولي بـ «الدرون»

«التعريف باإلسالم»: بدء دورات
الفصل الربيعي للمهتديات اجلدد

أعلنــت الهيئــة العامــة للمعلومات 
املدنية عن االنتهاء من تغطية وتصوير 
محافظتي العاصمة وحولي باستخدام 
طائــرات «الدرون»، وذلك بدقة تتجاوز 
٥ سم، على أن تتم إتاحة البيانات قريبا 
من خالل تطبيقات الهيئة املختلفة مثل 
«كويت فايندر» وبوابة املعلومات املكانية.
وقالــت الهيئة إن هذه اخلطوة تأتي 
استكماال ملشروع الهيئة في تغطية كل 
مناطق الكويت وتوفير البيانات وإتاحتها 
بالكامل للجهات احلكومية، علما أن الهيئة 
تقوم حاليا مبسح كل من منطقتي تيماء 
والصليبية باستخدام «الدرون»، وذلك 
بناء على طلب املؤسسة العامة للرعاية 

السكنية ودعمًا ملشاريعها.

أعلنــت جلنــة التعريــف 
باإلسالم عن بدء دورات الفصل 
الربيعــي لتعليــم املهتديات 
اجلدد بفصول اللجنة الدراسية 
بــكل أفرعهــا النســائية في 

مختلف احملافظات.
قســم  رئيســة  وقالــت 
الفصــول الدراســية بــإدارة 
الشــؤون النســائية لطيفــة 
املاضــي  العــام  إن  الســعيد 
شهد تخريج ٥٠٨٧ دارسة من 
شتى اجلنسيات، وذلك ضمن 

مشروع «علمني اإلسالم».
وأضافت السعيد أن الفصل 
الربيعي لهــذا العام يتضمن 
دورات شرعية ودورات القرآن 

الكرمي، فضال عن دورات السيرة النبوية، 
حيث يتــم توفير هذه الدورات بـ ١٣ لغة، 
مشيرة الى أن األفرع النسائية بدأت كذلك 
في دورات اللغة العربية، وأن هذه الدورات 
تشمل املهتديات اجلدد، وكذلك غير املسلمني 
من ضيوف الكويت ممن يرغنب في تعلمها.

وأكدت أهمية هذه الدورات، حيث تسهم 

فــي تعزيز البناء العقائدي والثقافي لدى 
املهتديــات اجلــدد، الفتة إلى أن مشــروع 
«علمني اإلسالم» مبنزلة احلاضنة اإلميانية 
واالجتماعية ألخواتنا الالئي مّن اهللا عليهن 
بالهداية، معربة عن شكرها لداعمي املشروع، 
مثنيــة على عطاء كل محســن كرمي لدعم 
األنشطة الدعوية وبرامج تعليم املهتدين 

واملهتديات.

تقوم حالياً مبسح منطقتي تيماء والصليبية

جهود حثيثة للجنة

األصفر: محافظة حولي تزخر بالعديد من املراكز واملتاحف

أسامة أبوالسعود

حولــي  محافــظ  أكــد 
ومحافظ العاصمة بالوكالة 
علــي األصفــر، ان محافظة 
حولي تزخر بعدد من املراكز 
واملتاحف منها متحف بيت 
العثمــان ومركــز عبــداهللا 
السالم الثقافي، والذي حاز 
أخيــرا  جائــزة «أوســكار 
املتاحف العاملية»، ما يجعلها 
متميزة في اجلانب الثقافي.
واضــاف األصفــر، فــي 
للصحافيــني  تصريحــات 
على هامش افتتاح املعرض 
التراثــي فــي متحــف بيت 
العثمــان مســاء امس األول 
مبنطقة حولــي، «نحن في 
متحف بيــت العثمان الذي 
يتكون من ٣ متاحف وأنشئ 
عــام ١٩٤٧ ويعتبر رافدا من 
الســياحة والثقافة  روافــد 
والتاريخ القدمي للرعيل االول 

الذي اسس الكويت».
وأكد محافظ حولي أهمية 
رعاية تلك املعارض الثقافية 
التي تعنى باإلنتاج اإلنساني، 
مضيفا « نحــن دائما نحث 
علــى اإليجابيــة وأن يكون 

متحــف بيت العثمــان أنور 
الرفاعي «نفتتح قرية العثمان 
التراثية حتت رعاية محافظ 
حولــي ومحافــظ العاصمة 
بالوكالة علي األصفر والتي 
متثــل جانبــا مــن احليــاة 
الكويــت  اليوميــة ملاضــي 
وتصاحبها بعــض احلرف 
املقتنيات  اليدوية وبعــض 
واألشياء التي كانت تباع في 
السابق وكذلك بعض األلعاب 
والفرق الفنية، وكلها مشاهد 

وأوضح ان متحف بيت 
افتتحــه األميــر  العثمــان 
الراحل الشيخ صباح األحمد 
عام ٢٠١٣ والذي اقامه مركز 
الكويــت للعمــل التطوعي 
برئاسة الشيخة امثال األحمد 
الكويتي  املــوروث  وفريق 
أدار هــذا املتحــف  الــذي 
علــى مــدى ١٢ عامــا، وهو 
فريق تطوعي من الشــباب 
والشابات الكويتيني الذين 
اســتطاعوا أن ينقلــوا هذا 
املبنــى املتهالــك وهو بيت 
عبداهللا عبداللطيف العثمان 
الــذي بنــي عــام ١٩٤٧ الى 
متحف يشار اليه بالبنان، 
ويعــد مــن أكبــر متاحــف 
اخلليج على مساحة ١٧ الف 
متر مربع ويحتوي على اكثر 
من ١٧٠ غرفة حتاكي ماضي 

الكويت العريق.
وأوضح أن املتحف ينظم 
العديد مــن الفعاليات التي 
جتذب اجلمهور إلى مشاهدة 
هذه املقتنيات ونقيم معارض 
ومســابقات فنيــة وتراثية 
املدارس  وزيــارات لطــالب 
للتعريــف بتاريــخ الكويت 

وماضيها العريق.

يومية من ماضي الكويت».
وتابع الرفاعي «مستمرون 
في هذا املعــرض على مدى 
٤ أيــام مــن األربعــاء حتى 
السبت من الساعة ٤ عصرا 
حتى ٩ مساء في متحف بيت 
العثمان، حيث يستمتع الزائر 
باالطالع على ماضي الكويت 
القدمية وهي نقرة العثمان، 
وكيف كانت احلياة بسيطة 
في ماضــي الكويت وتراثها 

اجلميل».

احملافظ افتتح املعرض التراثي في متحف بيت العثمان

األصفر في أحد األجنحة املشاركة

علي األصفر وأنور الرفاعي خالل اجلولة في املعرض احملافظ علي األصفر خالل تأدية العرضة

اإلنســان منتجــا فــي بلدنا 
الغالي الكويت».

وتابــع قائــال «نشــاهد 
مجموعة أعمــال تقوم على 
الصناعــات البســيطة التي 
ترســي نوعــا مــن األخالق 
والتهذيب للنفس»، متمنيا 
اخليــر للجميــع والتقــدم 
واالزدهــار لبلدنــا احلبيب 

الكويت.
مــن جانبه، قــال رئيس 
فريق املوروث الكويتي في 

احملميات واملتنزهات واجلزر والطبيعة البرية تخدم السياحة والبيئة والشباب واالقتصاد جنان بهزاد: مفهوم السياحة البيئية مت تطبيقه في الكويت منذ أوائل السبعينيات


