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)تصوير احمد عماد( املتحدثون في الندوة      

حملة »أصدقاء البيئة« نظمت ندوة توعوية في سوق شرق

مشعل أسبيته: الدراسات أثبتت
 أن االنسان هو املتسبب األول بضرر البيئة

جانب من الحضور

توزيع األكياس الورقية الصديقة للبيئة

• الصرعاوي: 
التشريعات 

الحامية للبيئة 
واضحة لكن ثمة 

تراخ في تطبيقها

• العوضي: البيئة 
تحتاج إلى تعليم 

األبناء وتعويدهم 
على املمارسات 
الطيبة تجاهها

|   كتب حـسـن الهداد   |

أق���ام���ت ال��ل��ج��ن��ة امل��ن��ظ��م��ة ل��ح��م��ل��ة أص���دق���اء البيئة 
م���س���اء أول م���ن أم����س ن�����دوة ت���وع���وي���ة وث��ق��اف��ي��ة في 
املسرح الروماني في سوق شرق، شارك فيها كل من 
الدكتور  للبيئة  العامة  للهيئة  السابق  العام  املدير 
املنظمة  اللجنة  رئ��ي��س  ون��ائ��ب  ال��ص��رع��اوي  محمد 
لحملة أصدقاء البيئة مشعل اسبيته والشيخ نبيل 
العوضي والعب نادي القادسية الرياضي ومنتخب 
الكويت الوطني بدر املطوع، وحضرها حشد كبير 
من الجمهور، وهي ضمن الحملة التي كانت بداية 
ان��ط��اق��ت��ه��ا م���ن ج��م��ع��ي��ة ال��ش��ام��ي��ة وم���ن خ��ال��ه��ا تم 
توزيع أكثر من 463 ألف كيس صديقًا للبيئة على 
عدد من الجمعيات التعاونية بهدف حماية البيئة 

من ضرر األكياس الباستيكية.
وقال الصرعاوي في كلماته خال الندوة ان »مثل 
ه���ذه امل���ب���ادرات ال��ف��ردي��ة ال��ت��ي ت��ص��ب منفعتها على 
من  كبيرًا  اهتمامًا  تلقى  أن  يجب  الكويتية  البيئة 
البيئة  لحماية  األول  ال��اع��ب  يعتبر  ال���ذي  املجتمع 
من التلوث«، مبينًا أن »األكياس الورقية التي توزع 
البيئة ه��ي ص��دي��ق��ة للبيئة ألنها  ق��ب��ل أص��دق��اء  م��ن 
الباستيكية  األك��ي��اس  أم��ا  أم��ره��ا،  وينتهي  تتحلل 
ألنها  للبيئة  صديقة  غير  فهي  اآلن  تستخدم  التي 
عندما تدفن ال تتحلل وتبقى آلالف السنني وخال 
3 أسابيع تتكون الغازات من األشياء التي تحملها 

تلك األكياس«.
وأوضح الصرعاوي أن »نفايات القرين موجودة 
منذ أك��ث��ر م��ن 40 ع��ام��ًا ت��دف��ن فيها ال��ق��م��ام��ة، وقمنا 
ب��ح��ف��ر م��وق��ع ال��ن��ف��اي��ات ف���ي اح����دى امل�����رات ف��وج��دن��ا 
ي���ؤدي النبعاث  ال���ذي  ل��م تتحلل، األم���ر  ال��ق��م��ام��ة  أن 
الغازات منها، وهذه الغازات خطرة جدًا وتؤدي الى 
أمراض سرطانية وغيرها من أمراض خطيرة على 

صحة الناس«.
وأم��ل الصرعاوي من الجميع »دع��م ه��ذه الحملة 
الوطنية كونها تصب في صالح وطننا الغالي ويتم 
التعامل معها في كل مكان ألننا بحاجة الى حماية 
بيئتنا م���ن امل��ش��اك��ل ال��ت��ي ه���ي م���ازال���ت م���وج���ودة«، 
مشيرًا الى أن »صاحب السمو األمير الشيخ صباح 
األحمد كان أول من ساعدنا ودعمنا لحماية البيئة 
ال��ك��وي��ت��ي��ة م���ن ال���ت���ل���وث وم�������ازال ي���دع���م ال��ب��ي��ئ��ة بكل 

جوانبها«.
وب�����ني ال����ص����رع����اوي أن »م���ش���اك���ل ال��ب��ي��ئ��ة ل��ي��س��ت 
بسبب معوقات بالعمل البيئي، بل بسبب التراخي 

ف���ي ت��ط��ب��ي��ق ال��ق��وان��ني وال��ت��ش��ري��ع��ات، خ��ص��وص��ًا أن 
لتطبيقها،  واض��ح��ة  للبيئة  ال��ح��ام��ي��ة  ال��ت��ش��ري��ع��ات 
ع��ل��ى بيئته  ب����دوره كغفير  ي��ق��وم  أن  وامل���واط���ن عليه 
من خال اباغ الجهات املعنية بالشأن البيئي بأي 
ال��ج��ه��ات أو  م��ن قبل  البيئة  ت��م��ارس ض��د  انتهاكات 

األفراد«.
ومن جهته، قال نائب مدير اللجنة املنظمة لحملة 
ا  أصدقاء البيئة مشعل اسبيته ان »البيئة باتت جزء
هناك  أن  السيما  بها  نهتم  أن  فيجب  حياتنا،  م��ن 
دراسات ثبتت أن االنسان هو املتسبب األول بضرر 
البيئة«، مؤكدًا أن »الحملة هي في مراحلها األولى 
من خال استخدام األكياس الورقية الصديقة للبيئة 

بداًل من األكياس الباستيكية املضرة للبيئة«.
وأوض����ح اس��ب��ي��ت��ه أن »ال��ح��م��ل��ة م��دع��وم��ة م��ن قبل 
ال��ذي  ال��خ��اص واملجتمع  ج��ه��ات حكومية وال��ق��ط��اع 
يعتبر هو القاعدة األساسية لحماية البيئة«، مشيرًا 
الى أنه »منذ بداية الحملة وجدنا تفاعا كبيرا من 
قبل الناس حتى وصل فوق املتوقع وتم توزيع أكثر 
من 463 ألف كيسًا حتى اآلن، وهذه تعتبر استجابة 
ج��ي��دة م��ن ال��ن��اس وأم����را ي��وض��ح أن امل��ج��ت��م��ع يريد 

املساعدة واملشاركة في حماية البيئة الكويتية«.
ومن جانبه، أكد الشيخ نبيل العوضي أن »هناك 
آي����ات ق��رآن��ي��ة ك��ري��م��ة ت��ح��ض��ن��ا ع��ل��ى امل��ح��اف��ظ��ة على 
البيئة وتشير الى الفساد البيئي الذي يتسبب فيه 
الناس«، مبينًا أن »الرسول محمد (صلى الله عليه 
وس��ل��م) ك���ان ي��ح��ض ال��ص��ح��اب��ة ع��ل��ى اح��ي��اء األرض 
وهذا أمر يعد بحماية البيئة وكل من يهتم بحماية 

البيئة سيؤجر على عمله الطيب«.
وذكر العوضي أن »كثيرًا ما نسمع شكاوى قاطني 
السامة  ال��غ��ازات  م��ن  الهيمان  وأم  ال��ق��ري��ن  منطقتي 
التي لها أثر كبير على صحة االنسان«، مشيرًا الى 
أن »البيئة تحتاج الى تعليم األبناء وتعويدهم على 
االس��ام  أن  البيئة السيما  تجاه  الطيبة  املمارسات 
اآلن  ال��ى  ان��ن��ا  ول��أس��ف  البيئة،  يحض على حماية 
السيارات يرمون مخلفاتهم في  قائدي  نرى بعض 
الشارع وأمام أبنائهم األمر الذي يعد تعليمًا سيئًا 
لأبناء، لذا علينا جميعًا أن نهتم بالبيئة ونستخدم 

كل ما هو صديق للبيئة«.
وبدوره، أشاد الاعب الدولي بدر املطوع بجهود 
أعضاء اللجنة املنظمة على هذه الفكرة الطيبة التي 
تخدم بيئتنا وتبعد الضرر عنها«، مبينًا أن »البيئة 
ا م���ن ح��ي��ات��ن��ا ف���اب���د أن ن��ت��ف��اع��ل معها  ب���ات���ت ج�����زء

بايجابية«.

أمثال األحمد: خادم الحرمني يستحق »نوبل« 
النشائه صندوق »الدراسات البيئية«

قالت رئيس مركز العمل التطوعي الشيخة أمثال األحمد »البد لنا من 
توجيه الشكر والتقدير لجهود خادم الحرمني الشريفني ملك السعودية 
ع��ب��د ال��ل��ه ب��ن ع��ب��د ال��ع��زي��ز مل��ب��ادرت��ه ف��ي تخصيص 300 م��ل��ي��ون دوالر 
أول  »أوب��ك«  قمة  في  املياه  وتنقية  البيئية  بالدراسات  يختص  لصندوق 

من أمس«.
وأف��ادت الشيخة أمثال األحمد في تصريح للصحافيني على هامش 
افتتاح املؤتمر الثالث للكونغرس للكيمياء والبيئة أن »خادم الحرمني من 
الشخصيات التي تستحق جائزة نوبل«، مشيرة الى أن »ثمة الكثير ممن 
يتولون مناصب مشابهة له لم يفكروا في اتخاذ نفس املبادرة التي قام 

بها«.
ودعت الى اقرار القوانني املتعلقة بالبيئة.

»البترول الوطنية« تؤكد 
ضرورة االهتمام بالوعي البيئي

املشروع الوطني لترشيد الطاقة حاضر في املؤتمر   جمال الشهاب وامثال االحمد وطالل القحطاني وأمير الحداد

ناب عن رئيس الوزراء في افتتاح مؤتمر الكونغرس العاملي للكيمياء

الشهاب: برنامج عمل الحكومة يعكس 
اهتمامها بالبيئة وتطوير القطاع الصناعي

|   كتبت هبة الحنفي   |

أك���د وزي���ر ال��ع��دل وزي���ر ال��ش��ؤون 
االجتماعية والعمل جمال الشهاب 
البيئة  بقضايا  الحكومة  »اهتمام 
وت��ف��ع��ي��ل ال���ق���وان���ني امل��ت��ع��ل��ق��ة ب��ه��ا«، 
م�����ش�����ددا ع���ل���ى ان »ب����رن����ام����ج ع��م��ل 
ال���ح���ك���وم���ة واط��������اره ال����ع����ام م��ع��ت��م��د 
ومدعم وموثق من مجلس ال��وزراء 
ما يعكس اهتمامه بقضايا البيئة 

وتطوير القطاع الصناعي«.
وذك������ر ال���ش���ه���اب ال������ذي ن�����اب ع��ن 
سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ 
ناصر املحمد في رعاية حفل افتتاح 
العاملي  للكونغرس  الثالث  املؤتمر 
ل��ل��ك��ي��م��ي��اء وال���ب���ي���ئ���ة، وال�������ذي أق��ي��م 
الهاشمية  القاعة  ف��ي  أم��س  صباح 
ف��ي ف��ن��دق رادي��س��ون س��اس ذك��ر ان 
»رعاية سمو رئيس مجلس الوزراء 
لهذا املؤتمر واهتمامه بهذا به ماهو 
اال جانب من الجوانب التي تجسد 
عناية الحكومة واهتمامها في هذا 
معربا  ال��واق��ع«  أرض  على  الجانب 
ع��ن ش��ك��ره ال��ع��ظ��ي��م »ل��ك��ل القائمني 
على هذه املساهمة العلمية القيمة 
في هذه الظروف التي نحتاج فيها 
ال��ى مزيد م��ن البحوث وال��دراس��ات 
أم���را ملحا في  ب��ات��ت  ال��ت��ي  البيئية 
ح��ي��ات��ن��ا ال��ي��وم��ي��ة، ه����ذا ب��االض��اف��ة 
ل����ل����م����واض����ي����ع ال���ك���ي���م���ي���ائ���ي���ة ال���ت���ي 
على  نعول  والتي  لها  ستتطرقون 
ن��ت��ائ��ج��ه��ا وت��وص��ي��ات��ه��ا ك��ث��ي��را في 
دعم مسيرة اهتمامنا الرسمي في 

قضايا البيئة والكيمياء«. 
وأشار الشهاب الى أن »طموحنا 
وآمالنا كبيرة في هذا املجال فنحن 
ب���ح���اج���ة ال�����ى امل����زي����د م����ن ال��ب��ح��وث 
وال��������دراس��������ات ال����ت����ي ت���ث���م���ر ن��ت��ائ��ج 
التنفيذ  وتوصيات توضع موضع 
وت����س����اه����م ف�����ي ت���ح���ق���ي���ق ال��ت��ن��م��ي��ة 

املنشودة في مختلف املجاالت. 
وع��ب��ر ع��ن س��ع��ادت��ه ل��رؤي��ة »ه��ذا 
الحشد الكبير واملميز من الباحثني 
وامل��خ��ت��ص��ني ف���ي م���ج���ال ال��ك��ي��م��ي��اء 
وال��ب��ي��ئ��ة ف���ي رب�����وع ال���ك���وي���ت ألن��ن��ا 
العلمي  البحث  دع��م  بأهمية  نؤمن 
ورجاله وه��ذا ما انبرت له الكويت 
م���ن���ذ ع����ق����ود خ����ل����ت، ف����دع����م ال��ب��ح��ث 
امل���ج���االت في  ال��ع��ل��م��ي ف��ي مختلف 
وهي  الحكومة،  اهتمامات  مقدمة 
املستمرة في دعمه ورعاية العلماء 
أجل  املزيد من  ليقدموا  والباحثني 

تقدم الشعوب واألوطان«.
واشار الى »أهمية املواضيع التي 

ي��ت��ن��اول��ه��ا امل��ؤت��م��ر وان��ع��ك��اس��ات��ه��ا 
ال��ك��ب��ي��رة ع��ل��ى ال��ص��ن��اع��ة ال��ن��ف��ط��ي��ة 
أنواعها، وه��ذا يحتم  بكل  والطاقة 
ت��أث��ر ال��ح��ي��اة االق��ت��ص��ادي��ة بنتائج 
هذا البحث فان لم يكن في الكويت 
ففي غيرها من الدول واملجتمعات 
»كما  والعاملية«، مضيفا  االقليمية 
في  أك��ب��ر  أهمية  مؤتمركم  يكتسب 
أكبر  ع��ل��ى  ت��ح��ت��وي  ال��ت��ي  منطقتنا 
اح���ت���ي���اط���ات ال���ط���اق���ة ال��ن��ف��ط��ي��ة ف��ي 
دقيقة  ظروفا  تشهد  والتي  العالم، 
وح����س����اس����ة ت���ح���ت���اج ال������ى م���ش���ورة 
الحكماء والعلماء فالطاقة السليمة 
النظيفة موضع اهتمام كل شعوب 
العالم وهذا موضع آخر من مواضع 
نتمنى  ال��ذي  ه��ذا  مؤتمركم  أهمية 

له كل النجاح والتوفيق«. 
م�������ن ج������ان������ب������ه، أوض������������ح رئ����ي����س 
امل���ؤت���م���ر رئ���ي���س ال��ل��ج��ن��ة ال��ع��ل��م��ي��ة 
ال���دك���ت���ور أم���ي���ر ال����ح����داد أن »ف���ك���رة 
ه������ذا امل����ؤت����م����ر ول�������دت م���ن���ذ ع���ام���ني 
الكونغرس  ورئيس  التقيت  عندما 
العاملي للكيمياء والبيئة في مدينة 
أن��������دور ف����ي ال���ه���ن���د خ������ال امل���ؤت���م���ر 
اقامة  فكرة  عليه  وعرضت  الثاني، 
امل��ؤت��م��ر ف���ي ال���ك���وي���ت، ض��م��ن ث��اث 
ال��ث��ال��ث،  دول اس��ت��ض��اف��ت امل��ؤت��م��ر 
ال���دراس���ات  ت���ت���ردد ادارة ك��ل��ي��ة  ول���م 
ال��ع��ل��ي��ا م��م��ث��ل��ة ب��ع��م��ي��ده��ا ال��دك��ت��ور 
عبد الله محمد الشيخ بتبني فكرة 
امل��ؤت��م��ر ودع���م���ه ب��ك��ل م���ا ن��م��ل��ك من 
ام��ك��ان��ات م��ادي��ة وم��ع��ن��وي��ة، وم��ا أن 
ادارة جمعية  ال��ف��ك��رة على  ع��رض��ت 
املهندسني الكويتية ممثلة برئيس 

م��ج��ل��س ادارت�����ه�����ا امل���ه���ن���دس ط���ال 
الدافعني  أكثر  وك��ان  اال  القحطاني 
التقت  املؤتمر، وهكذا  هذا  النجاح 
ف��أث��م��رت  وال���دع���م  واالرادة  ال��ف��ك��رة 

لهذا املؤتمر«.
واض����اف »ح��رص��ن��ا م��ن��ذ ال��ب��داي��ة 
ع���ل���ى امل���س���ت���وى ال��ع��ل��م��ي ف��ت��ك��ون��ت 
لجنة علمية عاملية، وحرصنا على 
ال���ط���اب���ع ال��ك��وي��ت��ي ف��ك��ان��ت ال��ل��ج��ان 
ال��ع��ام��ل��ة ك��ل��ه��ا م���ن 45 دول�����ة ول��ك��ن 
 240 ب��اخ��ت��ي��ار  قمنا  ال��وق��ت  لضيق 
ورق�����ة ع��ل��م��ي��ة ب���االض���اف���ة ال����ى أك��ث��ر 
م����ن خ��م��س��ني ورق������ة ل���ل���ع���رض، ك��م��ا 
من  أكثر  املؤتمر تشمل  م��ح��اور  أن 
البيئية،  القضايا  م��ح��ورا ح��ول   14
وست ورش عمل دعي اليها علماء 

بارزون عامليون«.
ال�����ح�����دث ي��ض��ع  وأك��������د أن »ه��������ذا 
العاملية  ال��دول  الكويت في مصاف 
والبحث  للعلم  وال��داع��م��ة  املتقدمة 
ال��ع��ل��م��ي، وك��ل��ي أم���ل أن ن��خ��رج من 
املؤتمر بلقاء عاملي يجمع الجهود 
الي���ج���اد ب��ي��ئ��ة أص��ل��ح ل��ل��ح��ي��اة على 

هذه األرض«.
املهندسني  رئيس جمعية  وق��ال 
الكويتية طال القحطاني ان »هذا 
من  أخ���رى  ملحمة  امل��ؤت��م��ر يجسد 
ماحم العمل التطوعي في الكويت 
ف��ال��ت��ق��ت ف��ي��ه رؤي����ة رس��م��ي��ة ممثلة 
ب��رع��اي��ة س��م��و رئ���ي���س ال�������وزراء ل��ه، 
وعمل أكاديمي وبحثي مضن قدمه 
ومتطوعون  والباحثون  األس��ات��ذة 
وم��ت��ط��وع��ات أخ�����ذوا ع��ل��ى عاتقهم 
وك���م���ا ه���ي ح��ال��ه��م ف���ي ك���ل م����رة اال 

أن ي���ق���دم���وا ل���ل���وط���ن م����ن ج��ه��ده��م 
ووقتهم في فرصة ومناسبة تتاح 

أمامهم«.
وأشار الى أن »مواضيع املؤتمر 
م���ح���ل اه����ت����م����ام م���ح���ل���ي واق���ل���ي���م���ي 
ال��ل��ق��اء ه��ذا العدد  وع��امل��ي، فمجرد 
ال��ك��ب��ي��ر م��ك��ن ال��ع��ل��م��اء وال��ب��اح��ث��ني 
أم�����ر ف����ي غ���اي���ة األه���م���ي���ة، ب����ل أق����ول 
والخطورة فهم العاملون في خبايا 
بحوثهم وانعكاساتها على مجمل 
الصناعات ذات العاقة من نفطية 
وك��ي��م��ي��ائ��ي��ة وذري�������ة وت���أث���ي���رات���ه���ا 
الطاقة عموما وم��ن ثم تأثير  على 
ال��ط��اق��ة ع��ل��ى ال��ب��ي��ئ��ة ال���ت���ي ت��واج��ه 
تحديا كبيرا للحفاظ عليها والحد 
من استنزافها واستنزاف مواردها 
»ت��أث��ي��رات  أن  مضيفا  الطبيعية«. 
امل��ؤت��م��ر ت��ت��ج��اوز ال��ج��ان��ب العلمي 
ال��ى االق��ت��ص��ادي وال��س��ي��اس��ي، فكل 
م���ا ن��ش��ه��ده ف���ي امل��ن��ط��ق��ة ل���ه ج���ذور 
والصراع  الطاقة  بقضايا  مرتبطة 

املرير عليها«.
واشار الى »املعاناة التي يعانون 
منها في املجتمع املدني وجمعيات 
املساحة  ال��ع��ام وه��ي »ضيق  النفع 
ل��ن��ا ل��ل��م��س��اه��م��ة ف���ي دع���م م��ش��اري��ع 
ال��رغ��م من  ال��رس��م��ي��ة، على  التنمية 
ال���ج���ه���ود ال���ت���ط���وع���ي���ة وامل�����ب�����ادرات 
ال���ج���ب���ارة ال���ت���ي ي��ق��دم��ه��ا امل��ج��ت��م��ع 
ال��رس��م��ي  ال���ت���ج���اوب  أن  اال  امل���دن���ي 
م��ع��ن��ا ي��ك��اد الي���ذك���ر، اذ ان ع��ش��رات 
امل������ب������ادرات وامل����س����اه����م����ات ت��وض��ع 
الغبار،  تحت  وتحفظ  االدراج  ف��ي 
تنموية  ومشاريع  دراس���ات  وكلها 

ورؤي��������ة ت���ط���وع���ي���ة م����ن م���ؤس���س���ات 
وت��ض��ع  بمهنية وش��ف��اف��ي��ة  م��دن��ي��ة 
والحلول  بل  الحروف  النقاط على 
الناجعة للكثير من املشاكل بدافع 

وحس وطني كبير«.
م��������ن ن�����اح�����ي�����ت�����ه أش�������������اد رئ����ي����س 
ال����ك����ون����غ����رس ال����ع����امل����ي ل��ل��ك��ي��م��ي��اء 
وال���ب���ي���ئ���ة ال���ب���روف���ي���س���ور ال���دك���ت���ور 
شنكار جارك بدور الكويت الفعال 
ف����ي م���ج���ال ال���ح���ف���اظ ع���ل���ى ال��ب��ي��ئ��ة 
والكيميائية،  النفطية  والصناعة 
م��وض��ح��ا أن »ال���ك���وي���ت م���ن ال����دول 
األولى التي يعقد فيها هذا املؤتمر 
ال��ك��ب��ي��ر ول��ل��م��رة األول������ى ي���ق���ام ه��ذا 
املؤتمر خارج بلد املنشأ (الهند)«.

تمت  التي  الجهود  واستعرض 
خ���ال ال��ع��ام��ني امل��اض��ي��ني الختيار 
الدولة املائمة الستضافة مؤتمرنا 
العاملي فيه، والتي آلت الى تفضيل 
الكويت ع��ن أي دول��ة أخ���رى، قائا 
»ب��ع��د م��اش��ه��دن��ا م��ن ج��ه��ود قدمت 

من قبلها في هذا املجال«. 
ب�����ح�����وث  »ت����������ك����������ون  أن  وأم����������������ل 
وت����وص����ي����ات امل����ؤت����م����ر ع���ل���ى ن��ف��س 
م��س��ت��وى ال���زخ���م ال�����ذي ن��ظ��م عليه 
العاملي  للكونغرس  الثالث  املؤتمر 
ل��ل��ك��ي��م��ي��اء وال����ب����ي����ئ����ة«، الف����ت����ا ال���ى 
األوراق  ت��م��ث��ل��ه��ا  ال���ت���ي  »األه���م���ي���ة 
العلمية التي سيتم تناولها خال 
ج��ل��س��ات امل��ؤت��م��ر، وال��ت��ي ستسهم 
ع���ل���ى م���س���ت���وى ع�����ال ف����ي م��س��اع��دة 
الجهات الرسمية املختلفة للحفاظ 
ع���ل���ى ال��ب��ي��ئ��ة ول���ق���ي���ام ال��ص��ن��اع��ات 

الكيميائية«.

)تصوير اسعد عبدالله( قص شريط االفتتاح      

• الحداد: املؤتمر 
يناقش 240 

ورقة علمية
من 45 دولة  

الكويتية »ض��رورة  الوطنية  البترول  أك��دت شركة   - كونا 
ون��ش��ره��ا بني  البيئي  ب��ال��وع��ي  املتعلقة  ب��ال��ج��وان��ب  االه��ت��م��ام 
املواطنني«.  وقال مدير العالقات العامة واالع��الم في شركة 
لوكالة  العجمي  منصور  محمد  الكويتية  الوطنية  ال��ب��ت��رول 
االن���ب���اء ال��ك��وي��ت��ي��ة )ك���ون���ا( ان »ق��ض��اي��ا ال��ب��ي��ئ��ة حظيت خ��الل 
األعوام العشرة االخيرة باهتمام خاص بفضل ما قامت به 
مؤسسات املجتمع املدني املعنية بالبيئة والشركات البترولية 

من جهود في هذا املجال«.
 واوض��ح العجمي ان »نشاطات الشركة في مجال البيئة 

البيئية  الثقافة  تدعيم  ال��ى  تهدف  ربحية  غير  نشاطات  هي 
االهتمام  بأن  الشركة  »ايمان  مؤكدا  واملهتمني«،  العامة  لدى 
بالبيئة سيكون له مردود ايجابي على املستوى البعيد على 

انتاجها وعلى الكويت ونوعية الحياة فيها بشكل عام«.
وفي هذا السياق، أوضح ان »مشاركة الشركة في املؤتمر 
الثالث للكونغرس العاملي للكيمياء والبيئة واملعرض املصاحب 
املجال«  ه��ذا  ف��ي  املشاركني بخططها  تعريف  ال��ى  تهدف  ل��ه 
الشركة  اط��ار سياسة  ف��ي  أيضا  تأتي  »امل��ش��ارك��ة  ان  مبينا 

الداعمة لكل االنشطة العلمية والبحثية املعنية بالبيئة«.
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