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تحقيق
حملة أصدقاء البيئة تأمل أن تصيب العدوى الجمعيات التعاونية كافة

من أجل بيئة سليمة نعم للورق... ال للبالستيك!
|   كتب عمر العالس   |

»قطرة املاء تثقب الحجر ال بالعنف ولكن بتواصل السقوط« هذا ما قاله الشاعر 
الروماني اوفيد ovid وهذا ايضا ما قاله الكاتب االغريقي كوريلوس choerilus بشكل 

آخر حني قال »التقطر املتواصل يبلي الحجر«.
ماذا كان الشاعران الروماني واالغريقي يقصدان بقولهما هذا؟!

ال��ش��يء الصغير وان  ال��ش��يء الجليل ق��د ينشأ ع��ن  ال��واض��ح للوهلة األول���ى ه��و ان 
األشياء البسيطة كثيرا ما تحدث آثارا عظيمة ونتائج باهرة وهذا بالضبط ما تفعله 
على  عظيمة  نتائجها  تكون  ربما  لكن  بسيطة  اشياء  بتبنيها  البيئة  اص��دق��اء  حملة 
البيئة« ببعض  الورقية »صديقة  الحملة لكمية من االكياس  البعيد فمثال طرح  امل��دى 
في  كبيرة  بنتائج  يأتي  ربما  البالستيكية  االكياس  لتحل محل  التعاونية  الجمعيات 
قد يستلزمها وقت  والتي  لها  تتعرض  التي  االخطار  البيئة من بعض  مجال حماية 

طويل للقضاء عليها.
البداية املشجعة من جانب املواطنني وتفاعلهم مع الحملة ربما يكون لها اثر  لكن 
االول  املقام  في  التي تمس  الحملة  تلك  تنظيم  القائمني على  زي��ادة حماس  كبير في 

صحتنا ألن البيئة والصحة هما وجهان لعملة واحدة.
وملعرفة مدى تقبل الناس لتلك الحملة ومدى استعدادهم للمشاركة فيها وما رأيهم 

فيها كان لنا التحقيق التالي:

ت����ق����ول م����ري����م ع���ب���دال���رح���م���ن ع��ن 
البيئة«  »اص��دق��اء  في حملة  رأيها 
ان م�����ا ت�����ق�����رأه ف�����ي ال����ص����ح����ف ع��ن 
االخطار التي تهدد البيئة يجعلنا 
ج���م���ي���ع���ا ن����دع����م ت���ل���ك ال���ح���م���ل���ة ب��ل 
ع��ل��ى تنظيمها  ال��ق��ائ��م��ن  ون��ش��ك��ر 
بل  ربحية  ليست  الحملة  تلك  ألن 
الهدف منها نشر التوعية والثقافة 

البيئية بن املواطنن واملقيمن.
ال���ح���م���ات  ت���ل���ك  »ان  واض�����اف�����ت 
التوعوية تضع الكويت في مصاف 
الدول العاملية املتقدمة التي تهدف 
للحياة  بيئة ص��ال��ح��ة  اي��ج��اد  إل���ى 

على هذه االرض«.
وع���ن رأي��ه��ا ف��ي ال��ك��ي��س ال��ورق��ي 
»صديق البيئة« قالت »انني مع كل 
ما هو في صالح البيئة فإذا كانت 
تلك االكياس في صالح البيئة فأنا 

معها«.
وع��������������ن م��������������دى اس�������ت�������ع�������داده�������ا 
ل���ل���م���ش���ارك���ة ف�����ي ح���م���ل���ة اص����دق����اء 
ال��ب��ي��ئ��ة ق���ال���ت »م��س��اه��م��ة ك���ل ف��رد 
للتعليمات  تأتي باالستجابة  منا 
واالرش���������ادات ال���ت���ي ت��ط��رح��ه��ا تلك 
الحمات واننا جميعا والحمد لله 
هذا  ألن  لاستجابة  ال��داف��ع  لدينا 

املوضوع بالذات يمس صحتنا«.

أول األكياس!
أما أم محسن فقالت عن رأيها في 
األكياس الورقية »انا اول مرة ارى 
الحقيقة  االك��ي��اس وف���ي  ت��ل��ك  فيها 
م������ن وج�����ه�����ة ن�����ظ�����ري ان�����ه�����ا اج���م���ل 
الباستيكية  االكياس  من  وافضل 
ليس من ناحية الشكل ولكن ايضا 
ان  م��ن ناحية االس��ت��خ��دام واتمنى 
تعم تلك االكياس على بقية فروع 

الجمعيات«.
وعن مدى استعدادها للمشاركة 
في حملة اصدقاء البيئة اوضحت 
ق��ائ��ل��ة »ال���ب���داي���ة دائ���م���ا ص��ع��ب��ة في 
اي ش��يء لكن روي���دا روي���دا سيبدأ 
ان  واعتقد  معها  بالتفاعل  الناس 
الشعب الكويتي ي��درك اهمية مثل 
هذه الحملة في ظل تزايد االخطار 
بالنسبة  ام��ا  بالبيئة  تحدق  التي 
لي فأنا من اشد املؤيدين ملثل تلك 
اتم  على  وأن���ا  التوعوية  الحمات 
ب��أي  ف��ي��ه��ا  للمساهمة  االس��ت��ع��داد 

شكل من أشكال املساهمة.
ال���ح���م���ل���ة  ع������ن  ف����ه����د  أم  وت������ق������ول 
تظهر  ان  يمكن  ايجابي  دور  ان��ه��ا 
البعيد »فمثا  امل��دى  نتائجه على 
األكياس  م��ن  كميات  الحملة  ط��رح 
ال������ورق������ي������ة ب����ب����ع����ض ال���ج���م���ع���ي���ات 
ال��ت��ع��اون��ي��ة ل��ت��ح��ل م��ح��ل االك���ي���اس 
الباستيكية التي ال تتحلل مهما 
بقيت مدفونة في باطن االرض هي 
والتي  الحملة  من  جيدة  مساهمة 
ألن  فعالياتها  ت��واص��ل  ان  نتمنى 
مشوار املحافظة على البيئة طويل 
وي��ح��ت��اج م��ن��ا ال��ت��ك��ات��ف وال��ت��ع��اون 

م����ن اج�����ل غ�����رس ع�������ادات اي��ج��اب��ي��ة 
الجميع ببيئة  لينعم  البيئة  تجاه 

خالية من التلوث«.

املواطنون يتقبلون
وع��ن األك��ي��اس ال��ورق��ي��ة التي تم 
لتحل  بالجمعيات  اخ��ي��را  طرحها 
قالت  الباستيكية  االك��ي��اس  محل 
»ه���ن���اك ت��ق��ب��ل ك��ب��ي��ر م���ن امل��واط��ن��ن 
ات����ج����اه ه�����ذه االك����ي����اس خ��ص��وص��ا 
ال�����ع�����ام الق������ى اع���ج���اب  ان ش���ك���ل���ه���ا 
ال��ك��ث��ي��ر م��ن امل��واط��ن��ن ع����اوة على 
قابلة  ان��ه��ا  ال��ف��ري��دة وه���ي  ميزتها 
في  ف��ائ��دت��ه��ا  تكمن  وه��ن��ا  للتحلل 
ع��دم تسببها ف��ي اي اض���رار يمكن 
ان ت��ل��ح��ق ب��ال��ب��ي��ئ��ة« م��ض��ي��ف��ة »ان 
االك�����ي�����اس ال����ورق����ي����ة ت�������ؤدي ن��ف��س 
اذا  ال��ب��اس��ت��ي��ك��ي��ة...  االك���ي���اس  دور 
ف��م��ا امل��ان��ع م��ن اس��ت��خ��دام��ه��ا طاملا 
ايضا  بل يجب  انها في صالحنا، 
الجمعيات  جميع  ع��ل��ى  تعميمها 
ال��ت��ع��اون��ي��ة ك��م��ا اود ان اش��ي��ر إل��ى 
ادارات  م��ج��ل��س  ت����ع����اون  ض�������رورة 
من  االخ��رى  التعاونية  الجمعيات 
اج���ل ت��ع��م��ي��م ت��ل��ك االك���ي���اس وال��ت��ي 
ستعود فائدتها على املواطن اوال 
ك���م���ا ان����اش����د ك���اف���ة امل��ع��ن��ي��ن ب��ه��ذا 
االمر بتوفير تلك األكياس باسعار 

وبكميات مناسبة.

التقليد واملحاكاة
وعن مدى استعدادها للمشاركة 
اوض��ح��ت  البيئة  ح��م��اي��ة  بأنشطة 
ق��ائ��ل��ة »ان����ا ع��ل��ى ث��ق��ة ان��ن��ا جميعا 
بحماية  للمشاركة  استعداد  على 
البيئة ألن اي فرد يهمه ان يعيش 
ف���ي ج���و ص��ح��ي آم����ن خ����ال م���ن اي 
م��ل��وث��ات« م��ض��ي��ف��ة ان��ن��ا ع��ل��ي��ن��ا ان 
نعلم اوالدنا السلوك السليم تجاه 
ب��ي��ئ��ت��ه ف���م���ا ي��ض��اي��ق��ن��ي ان���ن���ي ف��ي 
كثير من االحوال ارى بعض اآلباء 
واالم��ه��ات ي��رم��ون بعض االك��ي��اس 
السيارة بالشارع وكأنه  من داخل 
ال ي���وج���د س����ات م��خ��ص��ص��ة ل��ه��ذا 
االم�����ر وب��ال��ت��ال��ي ي��ك��ت��س��ب االب���ن���اء 
م���ن ال���وال���دي���ن ت��ل��ك ال��س��ل��ب��ي��ات ألن 
االطفال سريعي التقليد واملحاكاة 
لذا ال بد من االهتمام بتلك االمور 

البسيطة وتجنب فعلها.
ام�����ا ع��ب��دال��ح��ل��ي��م ع���ل���ى ي��وس��ف 
الهدف  ان  رأي��ه بالقول:  اوج��ز  فقد 
امل��ن��ش��ود م���ن ال��ح��م��ل��ة ي��ت��ح��ق��ق اذا 
ظل حماسنا إلى النهاية ألن االمر 
م��رت��ب��ط ب��ت��غ��ي��ي��ر ان���م���اط س��ل��وك��ي��ة 
وه������ذا ل���ي���س س���ه���ا ب����ل ع��ل��ي��ن��ا ان 
ن��ص��ب��ر ح���ت���ى ي��ت��ف��ه��م امل���واط���ن���ون 
اه�����������داف ال����ح����م����ل����ة وي�������ب�������دأون ف��ي 
التفاعل معها لكن في الوقت ذاته 
اود ان اشير إلى ان مجتمعنا دائما 
م����ا ت���ك���ون ل���دي���ه اس���ت���ج���اب���ة ج��ي��دة 
ل��ك��ل م���ا ي��ت��ع��ل��ق ب��ص��ح��ة االن���س���ان 
البيئة وخلوها  ان سامة  واعتقد 

إل��ى ح��د كبير  م��ن امللوثات مقترن 
ب��ص��ح��ة االن�����س�����ان ل�����ذا اع���ت���ق���د ان���ه 
سيكون هناك تفاعل كبير مع هذه 

الحملة.
وعن األكياس الورقية يقول »اننا 
جميعا مع كل ما يضمن صحتنا 
فالوقاية خير من العاج« موضحا 
»ان طرح مثل هذه االكياس الورقية 
ب��ال��ج��م��ع��ي��ات ال ب���د ان����ه ات����ى بعد 
دراسات وتجارب علمية ثبت فيها 
ع���دم وج����ود اي ت��أث��ي��ر س��ل��ب��ي لها 
على البيئة«. واضاف »على الرغم 
من ان فائدة االكياس الباستيكية 
اك��ث��ر بالنسبة لنا حيث  ت��ك��ون  ق��د 
ي��م��ك��ن اس��ت��خ��دام��ه��ا اك��ث��ر م���ن م��رة 
وع���ل���ى ال����رغ����م م���م���ا ت��ت��م��ي��ز ب����ه م��ن 
اآلن ض��د  ان����ن����ي  اال  وم���ت���ان���ة  ق�����وة 
اس��ت��خ��دام ت��ل��ك االك��ي��اس مل��ا تمثله 
فالباستيك  البيئة  من خطر على 
وبالتالي  للتحلل  قابلة  م��ادة غير 
عند دف��ن تلك االك��ي��اس ف��ي التربة 
وجد ان نسبة من الغازات السامة 
التي  امل����واد  م��ن  وال��ك��ري��ه��ة تنبعث 
االك��ي��اس لعدم قابلية تلك  ب��داخ��ل 

االكياس للتحلل«.

تأثير على الناس
وع�����ن رأي������ه ف����ي ح��م��ل��ة اص���دق���اء 
ال��ب��ي��ئ��ة ي���ق���ول س���ي���ف ال���ع���ام���ر »ان 
م��ا فطر  ان يغير  امل���رء ال يستطيع 
عليه م��ن ط��ب��اع اال م��ن خ���ال مثل 
ه������ذه ال����ح����م����ات ال���ت���وع���وي���ة ال��ت��ي 
يمكن ان يكون لها تأثير كبير في 
ن��ف��وس ال���ن���اس ألن ت��ل��ك ال��ح��م��ات 
توجيه  في  واساليبها  لها طرقها 
وارشاد املواطنن إلى اهمية اتباع 
اجلها  من  ج��اءت  التي  التعليمات 
ال��ح��م��ل��ة ال��ت��ي ت��رع��اه��ا ال��ك��ث��ي��ر من 
تكون  وس��وف  الكبيرة  املؤسسات 
ناجحة إلى حد كبير خصوصا ان 
هناك اتجاها عاما يدعمه وبشدة 
سمو االمير الشيخ صباح االحمد 
الجابر الصباح بضرورة االهتمام 
ب���ق���ض���اي���ا ال���ب���ي���ئ���ة وال����ع����م����ل ع��ل��ى 
ان��واع التلوث  التخلص من جميع 
التي من شأنها التأثير على صحة 

املواطن وسامته.
واضاف العامر »اعتقد ان جميع 
الدول بدأت تستشعر االخطار التي 
الحكومات  وب��دأت  بالبيئة  تحيط 
واملنظمات العاملية عقد املؤتمرات 

وال���ل���ق���اءات إلي��ج��اد س��ب��ل للقضاء 
ع��ل��ى ت��ل��ك االخ���ط���ار خ��ص��وص��ا مع 
الحراري  االحتباس  زي��ادة مشكلة 
ال���ع���ال���م  ب�������دأت ج���م���ي���ع دول  ال����ت����ي 

الشعور بها«.
وع��ن م��دى مشاركته في حماية 
البيئة قال »كل فرد يجب ان يكون 
فرد  بذلك وكل  للمشاركة  مستعدا 
ق�����ادر ع��ل��ى ه����ذا االم�����ر ال�����ذي يمثل 
لاجيال القادمة تحديا حقيقيا قد 
ال يستطيعون مواجهته لذا علينا 
وم���س���اع���دة  م���س���اع���دت���ه���م  اآلن  م����ن 
ي��خ��ص  ان���ف���س���ن���ا ألن ه�������ذا االم���������ر 
ال��ج��م��ي��ع ول����ن ي���ك���ون ق���اص���را على 

جهة معينة«.
وع��ن رأي��ه ف��ي االك��ي��اس الورقية 
قال »انتهز هذه الفرصة ألقول لكل 
صحتنا  على  املحافظة  ان  مواطن 
امل��ق��ت��رن��ة ت��م��ام��ا ب��امل��ح��اف��ظ��ة على 
البيئة اهم بكثير من تلك االكياس 
عليها  تعودنا  التي  الباستيكية 
والتي ثبت عدم سامتها بالنسبة 
ل��ل��ب��ي��ئ��ة ك��م��ا ان��ت��ه��ز ه����ذه ال��ف��رص��ة 
اي���ض���ا ألدع������و ج��م��ي��ع امل���ؤس���س���ات 
وامل����ح����ات وال���ج���م���ع���ي���ات االخ�����رى 

الس��ت��خ��دام ت��ل��ك االك��ي��اس ال��ورق��ي��ة 
ال���ت���ي ل��ي��س ل��ه��ا ادن�����ى ض����رر على 

البيئة«.

أشياء بسيطة
اما عيسى الغانم فيقول:

 »البيئة اليوم بحاجة ملن يهتم 
بقضيتها وقد جاءت الحملة هذه 
القضية  في وقتها لاهتمام بتلك 
تردد  بعدما  تشغلنا جميعا  التي 
في االي��ام االخ��ي��رة ان هناك اشياء 
تأثير  لها  يكون  ان  يمكن  بسيطة 
ك��ب��ي��ر ع��ل��ى س���ام���ة ال��ب��ي��ئ��ة فعلى 
س���ب���ي���ل امل����ث����ال ث���ب���ت ان االك����ي����اس 
ال��ب��اس��ت��ي��ك��ي��ة ال ت��ت��ح��ل��ل ب���م���رور 
الزمن حتى لو تم دفنها في التربة، 
مما قد ينشأ عنها انبعاث بعض 
الغازات التي يمكن ان تكون ضارة 
ع��ل��ى ص��ح��ة االن��س��ان ول��ذل��ك فإننا 
الحملة  نناشد املسؤولن عن تلك 
اخذها على محمل الجد حيث انها 
ال ت��ق��ل ف���ي اه��م��ي��ت��ه��ا ع���ن ال��ح��م��ل��ة 
وامل��اء  الكهرباء  بترشيد  الخاصة 
البيئة من سامة  ان سامة  حيث 
اإلنسان... فإذا كانت البيئة خالية 

من امللوثات سينعكس االم��ر على 
صحة االنسان وهذه حقيقة يجب 
وض���ع���ه���ا ف�����ي االع����ت����ب����ار وع��ل��ي��ن��ا 
ج��م��ي��ع��ا م����واط����ن����ون وم���س���ؤول���ون 
البيئية  امل��خ��ال��ف��ات  ل��ك��ل  ال��ت��ص��دي 
ألن ذلك مسؤولية الجميع وليست 
ال��ع��ام��ة  بالهيئة  ممثلة  ال��ح��ك��وم��ة 

للبيئة افرادا معنين فقط.
وان����ت����ه����ز ه������ذه ال����ف����رص����ة الق�����دم 
الحملة  على  القائمن  لكل  الشكر 
وال��ت��ي ه��ي ف��ي امل��ق��ام االول لخدمة 

وطننا العزيز.

األكياس الصديقة
وع��ن رأي��ه في األكياس الورقية 
ص���دي���ق���ة ال���ب���ي���ئ���ة ق������ال »االك����ي����اس 
الورقية تصلح لحمل كل االغراض 
ن����وع من  اي  ف���ي  ت��ت��س��ب��ب  ان  دون 
ال  ف���ل���م���ا  ل��ب��ي��ئ��ت��ن��ا  او  ل���ن���ا  االذى 
ن���س���ت���خ���دم���ه���ا ط����امل����ا ان����ه����ا ت�����ؤدي 
ال��دول  »ان  الغرض منها« مضيفا 
معظمها  ف��ي  تخلت  اآلن  املتقدمة 
ع����ن االك�����ي�����اس ال��ب��اس��ت��ي��ك��ي��ة ألن 
تلك األك��ي��اس على حد علمي غير 
قابلة  غ��ي��ر  وامل����واد  للتحلل  ق��اب��ل��ة 
للتحلل في كثير من االحوال وهذا 
ام��ر ي���ؤدي ملشاكل وش���رور كثيرة 
فاالكياس الباستيكية على سبيل 
املثال خصوصا واننا نستخدمها 
ف���ي اغ���ل���ب االح�������وال ف���ي وض����ع ما 
الطعام بداخلها... وتلك  تبقى من 
قابلة  االكياس  بداخل  التي  امل��واد 
الكيس  ام��ا  س��ري��ع  بشكل  للتحلل 
ن���ف���س���ه ف���ه���و غ���ي���ر ق����اب����ل ل��ل��ت��ح��ل��ل 
وبالتالي يحدث ان تنشأ عن هذا 
االم�����ر روائ������ح ك��ري��ه��ة رب���م���ا ت��ك��ون 

سامة بالنسبة لنا«.

تأثير تلقائي
اما عبدالوهاب الكندري فيقول: 
»البيئة هي كل ما يحيط بنا من 
م���اء وه�����واء وت���رب���ة وان ت��أث��ر اي 
مكون من تلك املكونات بالتلوث 
م��ن ش��أن��ه ال��ت��أث��ي��ر ع��ل��ى صحتنا 
لذا يجب علينا ان نتوخى الحذر 
في استعمال كل ما من شأنه ان 
بل  املكونات  بتلك  ال��ض��رر  يلحق 
ال��ع��ك��س اص��ب��ح��ن��ا اآلن في  ع��ل��ى 
ح��اج��ة م��اس��ة إل��ى املحافظة على 
بعد  خصوصا  البيئية  املكونات 
تزايد االعداد املصابة باالمراض 
ال���س���رط���ان���ي���ة وال����ت����ي ت����رج����ع ف��ي 
م���ع���ظ���م���ه���ا إل��������ى ال�����ت�����ل�����وث ال������ذي 
ت��ع��ان��ي م��ن��ه ك��اف��ة ال��ش��ع��وب فكما 
فالتقدم  ن��ق��م��ة...  نعمة  لكل  ن��ق��ول 
ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي ن��ع��م��ة ق���د ي��ت��ح��ول 
إلى نقمة عند عدم تطبيق النظم 
وال������ل������وائ������ح ال����خ����اص����ة ب���ح���م���اي���ة 
البيئة«. واضاف الكندري »اخيرا 
االخ��ط��ار  ال�����دول تستشعر  ب����دأت 
تقلص  م��ع  بالبيئة  تحيط  ال��ت��ي 
ال��خ��ض��راء على  امل��س��اح��ات  نسبة 

ل��ج��وء كثير  ال��ع��ال��م بعد  مستوى 
م��ن ال����دول االف��ري��ق��ي��ة واآلس��ي��وي��ة 
إل��ى تحويل الغابات  واالوروب��ي��ة 
إل���ى ك��ت��ل خ��رس��ان��ي��ة، االم����ر ال���ذي 
ساهم بدوره بارتفاع نسبة ثاني 
اكسيد الكربون في الجو وارتفاع 
معدل درجة الحرارة ونفوق كثير 
والبحرية  البرية  الحيوانات  من 
وه�������ذه ك���ل���ه���ا م����ا ه����ي إال ن��ت��ائ��ج 
مل��ا اق��ت��رف��ت��ه ي��د االن���س���ان بعبثها 
اياها  الله  التي وهبنا  بالطبيعة 
االوبئة  االم��راض وتنتشر  لتكثر 
واش�����ك�����ر ج�����ري�����دة »ال������������راي« ع��ل��ى 
اع��ط��ائ��ن��ا ه���ذه ال��ف��رص��ة ك��م��ا اق��دم 
ال���ش���ك���ر ل���ك���ل امل���ه���ت���م���ن ب��ق��ض��اي��ا 
ال��ب��ي��ئ��ة ف����ي دول������ة ال���ك���وي���ت وف���ي 
م��ق��دم��ه��م ال��ش��ي��خ��ة ام��ث��ال األح��م��د 
ال���ج���اب���ر ال���ص���ب���اح رئ���ي���س���ة م��رك��ز 
اهتمامها  على  التطوعي  العمل 
ب���ك���ل ق���ض���اي���ا ال��ب��ي��ئ��ة ك���م���ا اش��ك��ر 
اصدقاء  حملة  على  القائمن  ك��ل 
ال��ب��ي��ئ��ة وال���داع���م���ن ل��ه��ا وات��م��ن��ى 
ان تجد اه��داف تلك الحملة آذان��ا 
البيئة  ال��ج��م��ي��ع ألن  م���ن  ص��اغ��ي��ة 
على  حكرا  وليست  للجميع  ملك 

احد.

مستقبل خطر
ام������ا ع���ب���دال���ل���ه س����ال����م ف����ق����ال ع��ن 
اس��ت��ع��داده ل��ل��م��ش��ارك��ة ف��ي الحملة 
»اس��م��ح ل��ي ان اق����ول ان ال��ب��ي��ئ��ة لو 
ك��ان��ت ان��س��ان��ا ينطق الش��ت��ك��ى من 
ك���ث���رة م���ا ي��ع��ان��ي��ه م���ن ت���ل���وث ففي 
املاضي لم تكن هناك ادخنة املصانع 
ولم تمتد يد العبث لتقطع الغابات 
واي���ض���ا ل���م ت��ك��ن ه���ن���اك ت��س��ري��ب��ات 
نفطية للبحار كل تلك االخطار ان 
لم يعها االنسان ألصبح مستقبله 
ف��ي خطر لكن اح��م��د ال��ل��ه ان��ن��ا اآلن 
ف���ي ال��ك��وي��ت اص��ب��ح��ن��ا ن��ه��ت��م اك��ث��ر 
بقضايا  اخ����رى  م��ت��ق��دم��ة  دول  م���ن 
البيئة وخير دليل على ذلك حملة 
اصدقاء البيئة التي تسألني عنها 
ات��م االستعداد لاسهام  وان��ا على 

فيها قدر استطاعتي.

شكل جميل
ال���ن���وري ف��ق��ال��ت عن  أم���ا سهيلة 
األك���ي���اس ال��ورق��ي��ة »ت��ل��ك االك��ي��اس 
ال���ورق���ي���ة ب��ال��ت��أك��ي��د ش��ك��ل��ه��ا اج��م��ل 
الباستيكية  واظ��رف من االكياس 
ك�����م�����ا ان������ه������ا ت����ص����ل����ح ل����ك����ث����ي����ر م���ن 
االس���ت���خ���دام���ات امل���ن���زل���ي���ة االخ�����رى 
عاوة على انها غير ضارة بالبيئة. 
الباستيكية  االك��ي��اس  عكس  ه��ذا 

من هنا فأنا اؤيد تلك االكياس«.
وعن مدى استعدادها للمشاركة 
في حملة اصدقاء البيئة قالت »انا 
م���ع ك���ل م���ا ه���و ف���ي ص���ال���ح ال��ب��ي��ئ��ة 
ول��س��ت ان����ا وح����دي م���ن ي��ق��ول ه��ذا 
ب��ل جميع ال��ش��ع��ب ال��ك��وي��ت��ي يقول 

هذا«. صحة االطفال والبيئة وجهان لعملة واحدة املستقبل لالكياس الورقية

حملة موفقة

مستخدم أكياس ورقية متحدثا إلى الزميل عمر العالس تجاوب املواطنني واملقيمني يشجع القائمني على الحملة

)تصوير نور هنداوي( بداية مشجعة الستخدام االكياس الورقية في الجمعيات   

الحملة تسعى إلى تعميم االكياس الصديقة للبيئة على التعاونيات

•  الحمالت التوعوية 
بسالمة البيئة تضع 
الكويت في مصاف 

البلدان املتقدمة

•  كل بداية صعبة... 
لكن الناس 

سوف يعتادون 
الورق... ويكرهون 

البالستيك

•  مطلوب تعاون 
الجهات املعنية 

من الحكومة   
إلى املجتمع   

املدني... ثم كل 
مواطن ومقيم


