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نظمت ادارة رصد الس����واحل 
والتصحر في الهيئة العامة للبيئة 
رحلة ل� 200 طال����ب وطالبة من 
املدرسة االرمنية امس، الى محمية 
التابعة للجن����ة متابعة  اللي����اح 
القرارت االمنية في مجلس الوزراء، 
والتي يشرف عليها معهد الكويت 
العلمية وذلك مبشاركة  لالبحاث 
ممثلني عن اللجنة الوطنية ملكافحة 
التصحر والهيئة العامة للزراعة 
والثروة السمكية. وقالت مديرة 
ادارة رصد السواحل والتصحر في 
الهيئة العامة للبيئة فرح ابراهيم 
ان هذا النشاط يأتي بالتوازي مع 
العاملي للغابات  اليوم  مناس����بة 
والسنة الدولية للغابات، وتنفيذا 
لبنود اتفاقية االمم املتحدة ملكافحة 
التصح����ر العادة تأهي����ل املواقع 
املتدهورة بيئي����ا، الفتة الى دور 
الهيئة الذي يختص بالتنسيق مع 
اي جه����ة تعمل على اعادة تأهيل 
البيئة في البالد، كنوع من التوعية 

لطالب املدارس.
واوض����ح الباحث ف����ي معهد 
الكويت لالبحاث العلمية د.عبداهلل 
الزيارة تخللها شرح  ان  العنزي 
مفصل للطالب عن الهدف من انشاء 
احملمي����ة واملراحل التي مرت بها، 
وظروف صدور قرار وقف استخراج 
الصلبوخ عام 1995 كونه مضرا 
بالبيئة باالضافة الى زيارة اماكن 
فصل الصلبوخ، وكيفية حتويلها 

للزراعة والثروة السمكية محمد 
جمال عن طلب الهيئة العامة للبيئة 
تزويدها ب� 200 شتلة من اشجار 
الصفص����اف كون هذه الش����جرة 
محلي����ة وناجحة وغي����ر طاردة 
التحمل  للطيور ولقدرته����ا على 

حلرارة الشمس وشح املياه.
ولفت الى عدة مشاريع في الهيئة 
للتحريج منها في اجلهراء وشمال 
غرب اجله����راء وخلف املطار وام 
الهيمان والصليبية وهي مشاريع 
قدمية ونكمله����ا من خالل وضع 
شبكات ري حديثة لسقاية النباتات، 
لدينا مشروع تشجير العبدلي وهو 
في دور الطرح لش����ركات القطاع 
اخلاص، ولدينا في اخلطة التنموية 
5 مش����اريع منها تشجير الطرق 
اخلارجية والوفرة والزور والساملي 
وتشجير مراعي منوذجية وهي 
مناطق رعوية مساحتها اجماليا 16 
مليون متر مربع 8 ماليني لالبل و8 
لالغنام، ونطلب االستعانة مبكاتب 
استش����ارية متخصصة لدراسة 
جدوى اقتصادية وبيئية خاصة 
بها، وتطبيق هذه النظريات عمليا 
من خالل مواقع مسورة يستخدم 
به����ا الطاقة املتجددة وتزرع فيها 
النباتات الصحراوية وبعد فترة 
الرعي فيها لتغلق بعدها  يسمح 
حتى تع����ود وتأهل نفس����ها من 

جديد.
دارين العلي  ٭

النباتات الصحراوية مثل العوسج 
في مناط����ق الدراكي����ل، والهدف 
هو اعادتها ال����ى طبيعتها االولى 
واعادة احلياة الفطرية فيها، مبينا 
مرور 5 سنوات من العمل عليها 
مع االس����تمرار حلني تأهيلها بعد 
دمار بيئي حلقه����ا خالل 30 عاما 
من الدراكيل ال ميكن انهاؤه خالل 

سنوات قليلة.
من جهته حت����دث مدير ادارة 
التحريج واملراعي في الهيئة العامة 

الى حديقة صحراوية تستقطب 
الطيور واحليوانات الصحراوية 
على مساحة احملمية البالغة 200 
كيلومتر مكع����ب مما اعاد احلياة 
الفطرية لها. ولفت الى انه مت اطالع 
الطالب على طرق ري االشجار الذي 
يتم من خالل مياه االبار املستخرجة 
من باطن االرض وجتميعها، مشيرا 
الى عدة انواع من املزروعات كزراعة 
االشجار والتي تتواجد في املناطق 
املتدهورة جدا من احملمية وزراعة 

الطلبة خالل الرحلة

زرع شجرة

على املستوى العاملي«، مبينا 
أن »قضايا تغير املناخ باتت 
التي يشعر  القضايا  من أهم 
بها العالم األمر الذي يؤكد أنها 
أصبحت قضي���ة عاملية الكل 
يعاني منها والشك أن الكويت 
ال تخرج عن نطاق هذه القضية 
التي باتت اليوم محط اهتمام 

العالم«.
إل���ى  وأش���ار املضح���ي 
أن »مش���اركة دول اخللي���ج 
باالتفاقي���ة الدولي���ة الت���ي 
تتعلق بالتحك���م بامللوثات 
العضوية الثابتة تعد اجنازا 
على املستوى اخلليجي السيما 
أن هذه االتفاقيات ستحد من 
هذه املشاكل بشكل كبير جدا 
في الفت���رة املقبلة من خالل 
املشاريع التي سنقوم بها على 

املستوى اخلليجي«. 
دارين العلي  ٭

أكد أن االجتماع البيئي لدول التعاون كان مثمراً

املضحي: اتفاق خليجي على دخول 
االتفاقية الدولية لتغير املناخ

قال مدير عام الهيئة العامة 
للبيئ���ة د.صالح املضحي إن 
»اجتماع اخلليجي البيئي في 
أبوظبي كان مثمرا بكل املقاييس 
كونه تطرق لع���دة مبادرات 
وقضايا بيئية منها مناقشة 
الدولية املفوضية  املنظمات 
واالحتاد األوروب���ي والبنك 
التنس���يق  الدولي، حيث مت 
بشأن مش���اركة دول اخلليج 
ف���ي االتفاقي���ة الدولية التي 
تتعلق بتغير املناخ والتحكم 
بامللوثات العضوية الثابتة«. 
وقال املضحي إن »املنظومة 
اخلليجية باتت تس���اهم في 
معاجلة القضايا البيئية بشكل 
واضح وملموس الس���يما أن 
هذه املؤمترات تسلط الضوء 
على قضايا في زغاية األهمية 
حتى توسع األمر في قضايا 
د.صالح املضحيالبيئة اخلليجية ومناقشتها 

وتعميمه عل����ى طلبة املدارس 
لتحقيق أكبر فائدة بيئية.

وق����د وق����ع االتفاقية عن 
»لوياك« فادية جاسم املرزوق 
امني سر وعضو مجلس إدارة 
مركز لوذان الجنازات الشباب 
البيئية  التطوعية  املبرة  وعن 
ولي����د فاض����ل الفاضل رئيس 

مجلس االدارة.

مختلفتني من زوار املوقعني، 
حيث تعتبر دار »ناشري« أول 
إلكترونية  دار نشر ومكتبة 
مجانية وغي����ر هادفة للربح 
في الوط����ن العربي، في حني 
يعتبر موقع »خير أون الين« 
الواجهة اإلعالمية ألمانة العمل 
اخليري وأول بوابة للتبرع 
الكويت، كما  اإللكتروني في 
انه بواب����ة من بوابات العمل 

اخليري واإلنساني.

تعاون بيئي بني »لوياك« وفريق الغوص

»خير أون الين« و»ناشري« يوقعان اتفاقية تعاون 
في مجال املعلوماتية وخدمات اإلنترنت

اتفاقية تعاون  مت توقي����ع 
بيئي مشترك بني مركز لوذان 
إلجن����ازات الش����باب )لوياك( 
وفريق الغوص الكويتي باملبرة 

التطوعية البيئية.
وأعرب رئيس مجلس إدارة 
البيئية وليد  التطوعية  املبرة 
الغوص  الفاضل عن أن فريق 
العمل مع »لوياك«  الى  يطمح 
نظ����را خلبرته في التحدث مع 
الشباب بأسلوب عصري ومتطور 
وأن اجناز مشروع بيئي توعوي 
مع لوياك يساعد على توصيل 
الرسالة التطوعية والبيئية التي 
يحملها فريق الغوص. كما شكر 
جميع مس����ؤولي مركز لوياك 
الذين أجنزوا  وجميع الشباب 
البيئية املش����تركة،  املطبوعة 
متمني����ا أن يعمل اجلميع على 
توصيلها للشباب والنشء لتعم 

الفائدة.
وع����ن فريق العم����ل الذي 
اجنز كتاب »بيئتنا مستقبلنا« 
أعرب ضاري احلويل مسؤول 
املشروع وعضو فريق الغوص 
عن سعادته لنجاح العمل نظرا 
للجهد الكبير الذي بذله شباب 
البيئية  لوي����اك واملعلوم����ات 
الش����يقة التي احتواها الكتاب 
وهو جهد مميز يستحق السعي 

وّقع موقع »خير أون الين« 
العمل اخليري  التابع ألمانة 
بجمعية اإلصالح االجتماعي 
اتفاقي����ة تعاون م����ع موقع 
»ناشري« التابع لدار ناشري 
للنشر االلكتروني مبقر األمانة، 
حيث وقع االتفاقية عن »خير 
أون الين« مدير العالقات العامة 
واإلعالم باألمانة عبدالرحمن 
املطوع ومدير املوقع مشاري 
العرادة وعن دار »ناش����ري« 
الكاتبة حياة  الدار  رئيس����ة 

الياقوت.
وقال مدير العالقات العامة 
واإلعالم بأمانة العمل اخليري 
بجمعية اإلصالح االجتماعي 
عبدالرحمن املطوع، ان هذه 
االتفاقية تأتي في إطار التعاون 
وتبادل اخلب����رات والتفاهم 
املشترك في مجال املعلوماتية 
وخدمات اإلنترنت، مشيرا الى 
انها تعتبر األولى من نوعها 
ب����ني موقعني غي����ر ربحيني 
يس����تهدفان بها ش����ريحتني 

غالف الكتاب
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وقع عقداً مع مجموعة الفليج املتحدة

»األبحاث« يقيم مركزًا في أبحاث املياه بقيمة 5 ماليني دينار
وق���ع كل من معه���د الكويت 
لألبحاث العلمية ومجموعة الفليج 
املتحدة عقدا إلنشاء وصيانة مركز 
متخصص في أبحاث املياه، ويقام 
املركز على مساحة 3500 متر مربع 
في مقر املعهد الرئيسي مبنطقة 
الشويخ، وبكلفة تصل إلى خمسة 

ماليني وسبعمائة ألف دينار . 
وحول أهمية هذا املركز قال 
مدير عام معهد األبحاث د.ناجي 
املطيري : أنه بتوقيع هذا العقد 
يبدأ املعهد في تشييد أحد مراكز 
التميز التي وضعها في مشروع 
التح���ول االس���تراتيجي، وفي 
التنمية للدولة للسنوات  خطة 
2014/2009 إذ س���بق للمعهد أن 
تقدم مبجموعة مبادرات في إطار 
هذه اخلطة وجرى اعتمادها، ومن 
ثم يكون البدء في تشييد املركز 
خطوة نحو وضع مبادرات املعهد 

في حيز التنفيذ .
وأضاف املطيري أن نش���اط 
هذا املرك���ز يتوجه نحو واحدة 
الوطنية حيث  من األولوي���ات 
حتتل قضية األمن املائي مكانة 

املتوقع أن يتم  واملعدات وم���ن 
البدء في تشغيله مع مطلع عام 

 . 2014
ه���ذا ويتك���ون املبن���ى من 
سردابني وثالثة طوابق متكررة 
ملختب���رات كيميائية وفيزيائية 
وبكتريولوجية متكاملة الستقبال 
عينات املي���اه مبختلف أنواعها 
وإعدادها للفحص واالختبار وفقا 
لبرنامج دقيق ملراقبة اجلودة، 
كما اشتملت األدوار املتكررة على 
مكاتب باحثني ومهنيني وفنيني 
وقاعة محاضرات رئيسية وغرف 
تدريب، بخالف الدور األرضي الذي 
خصص لقاعات البحث والتطوير 
منها قاع���دة مخصصة إلجراء 
أبحاث معملي���ة ومنطية حول 
حتلية املياه وثالث قاعات ألبحاث 
معملية منطية حول مياه الصرف 
الصناعي والصحي، وقاعة كبيرة 
ذات ارتفاع مزدوج لبناء وحدات 
حتلية منطي���ة مبتكرة حرارية 
وغشائية يتم التحكم بأجهزتها 

من خالل غرفة مراقبة.
دارين العلي  ٭

وبذلك فإنه من خالل هذا املركز 
يفت���ح معه���د األبح���اث املجال 
واسعا أمام االستثمار في مجال 
املياه وتطوي���ر أنظمتها وطرق 
وتقنيات املعاجلة والتحلية، كما 
أنه س���يكون نقطة جذب ملراكز 
بحثية عاملية ومؤسسات دولية 
تشارك املعهد في أعمال البحث 
والتطوي���ر ونقل التكنولوجيا، 
كما أنه سيهتم بجانب التوعية 
والترشيد من خالل إدارة علمية 
متخصصة تتبنى برامج توعوية 

متقدمة ومؤثرة . 
كما أش���ار مدير ع���ام معهد 
األبحاث إلى أن مبنى » مركز التميز 
ألبحاث املياه « سيشيد وفق أحدث 
أس���اليب وأنظمة املباني الذكية 
والصديقة للبيئة ووفق مواصفات 
مراكز البحث والتطوير العاملية، 
وقد جرى تصميمه من قبل دار 
استشارية محلية وهي »دار مازن 
الهندسية  الصانع لالستشارات 
« ، وستتم عملية التشييد حتت 
إشراف املعهد واملكتب االستشاري، 
ثم يتم جتهيزه بأحدث التقنيات 

متقدمة في سلم أولويات الدولة، 
موضح���ا أن هذا املركز وإن كان 
يقام على قاعدة إجنازات املعهد 
السابقة في مجال املياه، خصوصا 
أن املعه���د ميتلك خبرات مميزة 
وإجنازات رائدة اقتدت بها دول 
خليجية أخرى، إال أن هذا املركز 
يلبي استحقاقات أصبحت حيوية 
ومطلوبة لتطوير العمل في هذا 
املجال ويس���تجيب للتحديات 
املعاصرة واملستقبلية، وسيضم 
املركز مختبرات ووحدات ملعاجلة 
وحتلية املياه باستخدام طاقات 
تقليدية ومتجددة وسيتوجه نحو 
تطوير تقنيات مبتكرة ملعاجلة 
كل أنواع املياه واختبار وتطوير 
تقنيات حديثة لتحلية املياه تعمل 
بالطرق احلرارية والغش���ائية 
وصوال إلى وضع مواصفات مبنية 
على نتائج اختبارات واقعية تؤدي 
إلى بناء وحدات جتارية مبتكرة 
ذات جدوى فني���ة واقتصادية 
متميزة، وتساهم في زيادة اإلنتاج 
وخفض التكلفة وتأمني استدامة 
موارد املياه وتلبية احتياجاتها، 

د.ناجي املطيري

املطيري: األمن 
املائي يحتل مكانة 
متقدمة في سلم 

أولويات الدولة

اطلعوا على طرق ري األشجار

200 طالب وطالبة شاركوا في رحلة »البيئة« إلى محمية اللياح 


