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  ث��م��ن رئ��ي��س ال��ل��ج��ن��ة املنظمة 
ملسابقات امل���وروث البحري الشيخ 
سالم النواف عاليا رعاية ودعم سمو 
أمير البالد الشيخ صباح األحمد اجلابر 
الصباح للتراث البحري الكويتي 
االص��ي��ل وال��ت��ي جت��س��دت مبكرمته 
باقامة مهرجان امل���وروث الشعبي 

اخلليجي املتواصل بالبالد.
 وق�����ال ال��ش��ي��خ س���ال���م ال���ن���واف 
ف���ي ت��ص��ري��ح ل��ل��ص��ح��اف��ي��ن عقب 
اق��ام��ة املسابقة اخلتامية للموروث 
ال��ب��ح��ري ل��ه��ذا ال��ع��ام وه��ي مسابقة 
صيد االسماك )احل��داق( في ديوانية 
الصيادين بالوطية أمس االربعاء ان 
ه��ذه املسابقات البحرية بجوائزها 
املميزة واج��وائ��ه��ا الرائعة ساهمت 
بزيادة ممارسي هذه الهواية االصيلة 
وجمهورها.  واض���اف ان مسابقات 
هذا العام متيزت مبشاركة جيدة من 
رواد ومحبي البحر من الكويت ودول 
مجلس التعاون اخلليجي ال سيما من 
الشباب مشيرا الى ان اللجنة املنظمة 
ستقيم ف��ي وق��ت الح��ق حفال لتكرمي 
الفائزين واعضاء اللجان العاملة في 

املسابقات الثالث.
 وأش�����اد ب��ج��ه��ود امل��ن��ظ��م��ن في 
دي���وان���ي���ات ال���ص���ي���ادي���ن ال��ث��الث 
الوطية والفنطاس ورأس الساملية 
واستعداداتهم اجليدة القامة املسابقات 
التي متت دون عوائق مما اثمر جناحها 
منوها ب��دور وزارة الداخلية ممثلة 
بادارة خفر السواحل ووزارة الصحة 
وادارة االرصاد اجلوية وكل اجلهات 

املشاركة بالتنظيم.
 من جانبه قال رئيس مجلس ادارة 
ديوانية صيادين الوطية رعد املجيم 
في تصريح مماثل ان مسابقة اليوم 
شهدت مشاركة 82 متسابقا من محبي 
هذا التراث األصيل مضيفا ان جميع 
املتسابقن اب���دوا تعاونا مميزا مع 
احل��ك��ام وامل��راق��ب��ن االم���ر ال���ذي سار 

باملسابقة كما هو مخطط لها.

 واك����د امل��ج��ي��م ان دع���م ال��ق��ي��ادة 
السياسية ألنشطة التراث البحري في 
البالد كان له عظيم االثر بتعريف ابناء 
اجليل احلالي على ما عانوه أجدادهم 
اث��ن��اء طلب ال���رزق خ��الل خروجهم 
للبحر مشيدا بتعاون جميع املتسابقن 
مع اللجنة املنظمة للمسابقات ما ادى 

الى اضفاء اجواء مميزة على املسابقة.
 وعلى صعيد متصل اعتمدت اللجنة 
املنظمة اسماء الفائزين في مسابقة 
دي��وان��ي��ة ال��ص��ي��ادي��ن ف��ي الساملية 
والتي اقيمت ام��س الثالثاء وشهدت 
مشاركة 85 متسابقا وق��د اسفرت 
عن فوز املتسابق خالد الصيرفي في 
املركز األول تاله يوسف املاجد ثم وليد 

العسكر.
 وج��اء املتسابق ط��الل صالح في 
املركز الرابع وعبدالله البريكي في 
اخلامس واحمد السحيب في السادس 
ووليد احليص السابع وفهد الهدية 
الثامن ومحمد فرحان التاسع فيما 
حل باملرتبة العاشرة املتسابق يوسف 
طلق علما ان اللجنة خصصت جوائز 
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رعد املجيم  الشيخ سالم النواف 

قرية صباح األحمد التراثية حتتفل في األعياد الوطنية
أعلنت اللجنة املنظمة لفعاليات 
مهرجان املوروث الشعبي اخلليجي 
في قرية صباح األحمد التراثية عن 
إقامة احتفاليات وطنية متعددة 
مبناسبة العيدين الوطني والتحرير 

بدء من اليوم اخلميس.
وب��ي��ن��ت ال��ل��ج��ن��ة امل��ن��ظ��م��ة في 
ت��ص��ري��ح صحفي أن الفعاليات 
ال��وط��ن��ي��ة م��ن ال��ف��ن��ون الشعبية 
وال��ت��راث��ي��ة وال��ث��ق��اف��ي��ة ستكون 
متواصلة ط���وال ف��ت��رات اليومن 
الوطنين العزيزين على قلوب أهل 
الكويت جميعا، ولقد أعدت برامج 
متنوعة إلب���راز البهجة والفرحة 
الوطنية في كافة مواقع القرية، 
داعية املواطنن واملقيمن وأبناء 
دول مجلس ال��ت��ع��اون اخلليجي 
إلى حضور تلك الفعاليات وقضاء 
الوقت املمتع في ظل ه��ذه الفرحة 

الوطنية. وذكرت اللجنة أن القرية 
ستشهد أي���ام اخلميس واجلمعة 
والسبت واألحد على التوالي الكثير 

من الفعاليات املتعددة التي تبرز 
فرحة االحتفال باألعياد الوطنية، 
حيث ستقام عدة أنشطة ومسابقات 

وستوزع الكثير من اجلوائز القيمة 
على اجلمهور. 

وأض��اف��ت أن ه���ذه الفعاليات 
تأتي ضمن توجيهات القائمن على 
املهرجان والقرية بالتعاون مع 
عدة جهات حكومية بينها وزارات 
الداخلية، اإلعالم، الصحة، البلدية، 
وهيئات البيئة، الشباب، الرياضة، 
ومجموعة من املؤسسات اخلاصة 
الداعمة للمهرجان. وحتتضن قرية 
صباح األحمد التراثية في الساملي 
)الكيلو 59( مسابقات وفعاليات 
امل��وس��م ال��راب��ع ملهرجان امل��وروث 
الشعبي اخلليجي برعاية أميرية 
سامية من صاحب السمو أمير البالد 
الشيخ ص��ب��اح األح��م��د الصباح، 
وقد اكتست هذا العام حلة جديدة 
مزهوة بتدشن ع��دة مبان تراثية 

وثقافية وترفيهية وسياحية.

 قرية صباح األحمد التراثية 

اللجنة الدائمة للعمل التطوعي اخلليجية تبدأ 
أعمالها في جمعية الهالل األحمر الكويتي 

  أعلنت جمعية ال��ه��الل االح��م��ر الكويتي 
انطالق االجتماع الثالث للجنة الدائمة للعمل 
التطوعي لهيئات وجمعيات الهالل األحمر 
بدول مجلس التعاون لدول اخلليج العربي 

وذلك في مقر اجلمعية أمس األربعاء.
 وقال مدير ادارة الشباب واملتطوعن في 
اجلمعية الدكتور مساعد العنزي في كلمته 
خ��الل االج��ت��م��اع ان العمل التطوعي ليس 
غريبا على املجتمع اخلليجي وب��رز خالل 
مسيرة هيئات وجمعيات الهالل االحمر بدول 
مجلس التعاون اخلليجي والتي اخذت على 
عاتقها النهوض باألعمال التطوعية خلدمة 

املجتمعات املدنية.
 واك��د العنزي اهمية العمل التطوعي من 
خالل مساهمة الفرد في خدمة مجتمعه ووطنه 
بدون مقابل اضافة الى توفير الفرصة املناسبة 
لكل فرد لتأدية اخلدمات واملساهمة في األعمال 

واملشاركة في اتخاذ القرارات.
 وأض��اف ان للعمل التطوعي مزايا عديدة 

منها إكساب املتطوعن خبرات ميدانية وإدارية 
ف��ي العمل اخل��ي��ري والتنظيمي وتوجيه 
الطاقات البشرية ملصلحة املجتمع من خالل 
بناء فريق العمل وتطوير ال��ذات في جوانب 

متعددة تعود باخلير والنفع له وملجتمعه.
 واشار الى ان العمل التطوعي جنح في دول 
مجلس التعاون وهناك العديد من التجارب 
ال��ت��ي ميكن ال��وق��وف عليها ف��ي ه��ذا العمل 
خصوصا في املجال االغاثي الدولي موضحا 
ان اللجنة ستناقش مسودة مشروع الالئحة 
التنظيمية للعمل التطوعي املشترك بدول 

املجلس.
وذكر ان اللجنة ستضع تصورا ومشروعا 
ملسودة )جائزة حتفيز العمل التطوعي( في 
الهيئات واجلمعيات اخلليجية إضافة الى 
بحث آلية عمل فريق العمل التطوعي اخلليجي 

املشترك.
 وبن العنزي ان اللجنة ستستعرض أوراق 
عمل امللتقى اخلليجي السنوي األول للعمل 

التطوعي في هيئات وجمعيات الهالل االحمر 
اخلليجية وال��ذي تنظمه هيئة الهالل االحمر 

االماراتي الشهر املقبل في أبوظبي.
 وأش��ار الى ان اللجنة ستستعرض خطط 
واستراتيجيات استقطاب الشباب كمتطوعن 
في هيئات وجمعيات الهالل األحمر اخلليجية 
واالطالع على التجربة املميزة جلمعية الهالل 

األحمر الكويتية في هذا املجال.
 وب���ن ان ال��ل��ج��ن��ة ستضع مقترحاتها 
والبرامج املشتركة التي ستنظمها جمعيات 
وهيئات الهالل األحمر اخلليجية لالحتفال 
بفعالية اليوم العاملي للتطوع والذي يصادف 
يوم اخلامس من ديسمبر املقبل حتت شعار 
م��وح��د وال��ع��م��ل ع��ل��ى زي����ارة امل��رض��ى في 

املستشفيات.
 واض���اف ان اللجنة سترفع توصياتها 
لرؤساء هيئات وجمعيات الهالل األحمر بدول 
مجلس التعاون اخلليجي في اجتماعها ال13 

في البحرين مارس املقبل. 

جانب من اجتماعات اللجنة د. مساعد العنزي 

معهد األبحاث ينجز 
دراسة عن املياه عالية 

امللوحة املصاحبة 
حلقول النفط 

 
  أع��ل��ن معهد ال��ك��وي��ت لألبحاث 
العلمية أم��س األرب��ع��اء االنتهاء من 
م��ش��روع دراس����ة ج����دوى امل��ع��اجل��ة 
واالس��ت��خ��دام ال��ف��ع��ال للمياه عالية 
امللوحة املصاحبة لعمليات حقول 

النفط في الكويت.
وأك���د امل��ع��ه��د ف��ي ب��ي��ان صحافي 
اليوم أنه قام بعمل مسح كامل جلميع 
التقنيات ال��ت��ي مي��ك��ن استخدامها 
ملعاجلة وحتلية ه��ذه امل��ي��اه بغرض 
جتنب هذا اخلطر البيئي وحتويله إلى 

مورد مائي ذو قيمة اقتصادية.
وأوضح أنه في حال تطبيق نتائج 
امل��ش��روع س���وف يصبح م��ن املمكن 
استغالل املياه املصاحبة للنفط بشكل 
ال يؤثر سلبا على البيئة م��ن خالل 
حتويل املياه املاحلة امللوثة املدمرة 
للبيئة إلى منتجات ذات فائدة وقيمة 

اقتصادية عالية.
وبن أن التحدي الفني في معاجلة 
هذه املياه يكمن في درجة تلوث هذه 
امل��ي��اه وارت��ف��اع درج��ة ملوحتها إلى 
نحو 150 و 250 )غم/كغم( ما يجعل 
من الصعوبة تطبيق أي من التقنيات 
املتوفرة جتاريا ملعاجلة وحتلية هذه 

املياه بشكل تلقائي.
وأفاد بأن أبرز املهام الفنية في هذا 
املشروع متثلت في عمل مسح كامل 
للخصائص الكيميائية والفيزيائية 
واحل��راري��ة للمياه املصاحبة للنفط 
في ثالثة مواقع مختلفة ملراكز جتميع 
النفط على مدى زمني محدد ومن ثم 
استخالص املعلومات اخلاصة بتحديد 
ه��ذه اخلصائص ونوعية التغيرات 

فيها حسب املوقع اجلغرافي.

»حماية البيئة« تؤكد أهمية تعزيز السلوك 
البيئي خالل االحتفاالت الوطنية 

   أك��دت اجلمعية الكويتية حلماية البيئة 
أهمية احملافظة على املياه وتعزيز السلوك 
البيئي ال سيما خالل احتفاالت املواطنن باألعياد 
الوطنية وات��ب��اع أق��ص��ى معايير االنضباط 

البيئي.
 وقالت أمن عام اجلمعية جنان بهزاد في 
تصريح صحافي أمس االربعاء ان قطرة مياه 
البحر في الكويت متر مبراحل معقدة حتى تصل 
للمستهلك عذبة ونظيفة وفقا ملقاييس عاملية 
لضمان أمن استخدامها للشرب مبينة انه نظرا 
لعدم وج��ود مصادر مياه عذبة تقع الكويت 

حتت مستوى الفقر باملياه.
 واضافت بهزاد انه مع ازدياد حجم السكان 
يزيد الضغط على املياه مشيرة الى ان تكلفة 
إنتاجها التقل ع��ن تكلفة التخلص منها في 
شبكات أنابيب ومحطات الستالمها والتصرف 

بها قبل التخلص منها.
واوضحت ان مثل هذه الضغوط ال تقل أهمية 
عن التدهور الناجت عن االنبعاثات الغازية 
الناجتة عن حرق الوقود األحفوري املستخدم 
لتحلية املياه وإنتاج الطاقة والذي يعد أكثر من 

إنتاج الغازات الدفيئة بالكويت حسب نتائج 
البالغ الوطني األول للتغير املناخي ما يعني 
ارتباط هدر املياه في قطاعات كثيرة كالهواء 
ومياه البحر.  وقالت أن هدر املياه دون االلتفات 
إلى ما يترتب عليها من عبء على الدولة في 
اإلن��ت��اج والتخلص منها بشبكات الصرف 
يستوجب غ��رس مفاهيم احملافظة على نعمة 
املياه.  واشارت بهزاد الى ان اجلمعية رصدت 
العام املاضي وم��ن خ��الل برنامج )سفاري( 
الشواطئ اثناء فترة االحتفاالت الوطنية العديد 
من السلوكيات البيئية السلبية وفي مقدمتها 
املخلفات البالستيكية وهي واحدة من أبرز ما 

ينتج عن االحتفاالت الوطنية بالشواطئ.
 وأضافت أن تلوث مياه البحر بالبالستيك 
والناجت عن مخلفات البشر على السواحل من 
قناني مياه وبالونات االحتفاالت واألكياس 
البالستيكية وغيرها من نفايات استهالكية 
حتتوي على مواد غير قابلة للتحلل مبينة ان 
30 باملئة من السالحف البحرية في العالم 
و90 باملئة من الطيور البحرية تتأثر مبثل هذه 

النفايات.

املخلفات التي يتم تركها على الشواطئ 


