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 في ظل الخطط التطويرية التي تتحدث عنها هيئة الزراعة، رصدت 

عدسة «القبس» امس هذه الصور «املقززة» داخــل ما اطلق عليها 

اسم «حديقة» في منطقة العديلية.

التي  العديلية،  االبــراج في  الشديد فقد تحولت حديقة  ولألسف 

كانت تعد متنفسًا ألهالي املنطقة ومحبي رياضة املشي، الى مكب 

للنفايات في غياب دور النظافة او الرقابة.

و«القبس» تعرض الصور للزميل احمد هواش التي تكشف كم 

النفايات في «الحديقة الصفراء»!

.. ومنا الى القائمني على هيئة الزراعة. 

 البيئة تطلق استراتيجية جديدة لحماية البر والبحر 

¶ مركز للمعلومات البيئية ¶ مراقبة امللوثات ¶ معالجة مواقع ردم النفايات
بحر  لحماية  جــديــدة  خطة  للبيئة  العامة  الهيئة  أعلنت   -  كــونــا 

البالد وبرها تقوم على تأسيس مركز للمعلومات البيئية واتخاذ 

خطوات ملعالجة مواقع رد النفايات، فضال عن مراقبة امللوثات.

ببدء فعاليات دورة  امــس  الهيئة  البيئي في  الرقابة  ونــوه مركز 

تدريبية بعنوان «مقدمة في تقنية االستشعار عن بعد وتطبيقات 

البيئة الخاصة بها» تأتي ضمن برنامج تدريبي متكامل يقوم به 

املركز.

«كونا» ان الدورة تأتي ضمن  وقال رئيس املركز محمد األحمد لــ

الــفــتــرة  الــهــيــئــة خــــالل  تــدريــبــيــة وورش عــمــل ســتــعــقــدهــا  ٥١ دورة 

املعلومات  نظام  وفــق  متكامل  بيئي  معلومات  بنك  النــشــاء  املقبلة 

الجغرافي.

واضاف االحمد ان ١٤ متدربا من هيئة البيئة من كل التخصصات 

اســتــعــان بجهود  املــركــز  ان  الـــــدورة، مبينا  فــي  الفنية ســيــشــاركــون 

املستشار واالستاذ املساعد في جامعة رايرسون في كندا الدكتور 

احمد شاكر ملا له من خبرة كبيرة في هذا املجال وهذا التخصص.

تقنيات

واكد اهمية االستثمار في العنصر الكويتي املحلي وتدريبه على 

اعلى املستويات، مشيرا الى ان الدورة تتضمن شرحا تفصيليا عن 

استخدامات تقنية االستشعار عن بعد في قطاعات البيئة ملا لها من 

اهمية في متابعة املشاكل البيئية.

وذكـــــر ان الــــــدورة تــتــضــمــن تــدريــبــا عــمــلــيــا عــلــى تــحــلــيــل الــصــور 

البيئة  املــخــتــلــفــة، ومــنــهــا  بــالــبــيــئــات  الــفــضــائــيــة املتعلقة  واملــرئــيــات 

ومواقع  الطبيعية  واملحميات  البرية  والبيئة  والسواحل  البحرية 

ردم النفايات وغيرها.

من جانبه، اكد الدكتور احمد شاكر اهمية مركز معلومات الرقابة 

البيئية في الهيئة العامة للبيئة وما يحويه من معلومات تتحدث 

عن مشاريع وابحاث ودراســات وبيانات الرصد البيئي، فضال عن 

لرسم  اولية  البيئية كخطوة  لالبحاث  البيانات وضرورتها  قواعد 

السياسات البيئية وتنفيذها ولفهم أفضل للبيئة وتحسني وتيسير 

صنع القرار.

وقال شاكر ان الهدف من زيارته للكويت هو اجراء دورة ملوظفي 

الهيئة حــول مقدمة في علم تقنية االستشعار عن بعد وتطبيقات 

انه سيقوم باعطاء عدد من  البيئة ستستمر مدة اسبوعني، مبينا 

املحاضرات الخاصة باملجال البيئي ملوظفي الهيئة.

رقابة

البيئي، السيما فــي ظل  العمل  الكويت رائـــدة فــي  ان  وأكــد شاكر 

فــي مجال  كويتيا مهما  انــجــازا  يعد  البيئية  للرقابة  مــركــز  وجـــود 

النواحي،  من جميع  ودراستها بشكل شامل  البيئة  على  املحافظة 

سواء من ناحية الجو او البحر او التربة او غيرها.

وأوضح ان انشاء مركز الرقابة البيئية يأتي في الطريق الصحيح 

افضل  على  اليها  املسندة  باملهام  للبيئة  العامة  الهيئة  قيام  نحو 

الــالزمــة للقيام  الــبــيــانــات الجيوبيئية  املــركــز كــل  وجـــه، حيث يــوفــر 

بأعمال الرقابة التي تحتاجها كل االدارات املوجودة في الهيئة وكل 

املؤسسات املعنية بالعمل البيئي في الدولة.

أنظمة تقنية

وقـــال انـــه عــلــى الــرغــم مــن ان الــكــويــت منتجة للنفط فــإنــهــا تعمل 

من  الغاز  انبعاثات  من  والتقليل  البيئة  على  املحافظة  على  جاهدة 

خالل الجهود املبذولة من كل الجهات املعنية باملحافظة على البيئة 

ومن ضمنها الهيئة العامة للبيئة.

واضاف ان املركز يعمل من خالل مجموعة من األنظمة التقنية التي 

تربط ادارات الهيئة بعضها ببعض، مشددا على أهمية املحافظة على 

 ان املحافظة على البيئة 
ّ

البيئة ومعالجة املشكالت الخاصة بها. وبني

أفــراد  تمثل مسؤولية جماعية ضــروريــة حتمية توجب على جميع 

على  والــحــفــاظ  بيئتهم  العــمــار  بفكرهم وجهدهم  املــشــاركــة  املجتمع 

موروثهم الفطري من أجل االجيال الحاضرة واملستقبلية.

املختلفة جعلها  البيئة  بــني قضايا  الوثيق  االرتــبــاط  ان  واضـــاف 

منظومة من حلقات متداخلة، مما يعني ضرورة التنسيق بني جميع 

الجهات املعنية باملحافظة على البيئة، مؤكدا أن قضايا البيئة تحظى 

باهتمام القيادة السياسية. 

الحديقة

  الصفراء 

• جانب من دورة االستشعار عن بعد لخدمة البيئة


