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»احلرس الوطني« يبحث التعاون العسكري مع أملانيا
بحث نائب وكيل احلرس الوطني العميد الركن زايد عبداهلل ناصر مع امللحق العسكري 
جلمهورية أملانيا االحتادية آرني شولز املقيم في اململكة العربية السعودية القضايا ذات االهتمام 
املشترك والتعاون العسكري بني البلدين. جاء ذلك خالل استقبال العميد زايد امللحق العسكري 
شولز امس حيث مت خالل اللقاء تبادل األحاديث الودية بني اجلانبني وبحث القضايا ذات 
االهتمام املشترك السيما املتعلقة منها باجلانب العسكري والتمارين املشتركة بني البلدين.

محليات
في احتفال برعاية العبداهلل وتنسيق بني »نفط الكويت« ومعهد األبحاث

أعلنت رئيس مركز العمل 
التطوعي الشيخة أمثال األحمد 
أن املرك���ز س���يحتفل اليوم 
بافتتاح محمية ضلع القرين 
الت���ي تعد ثال���ث احملميات 
الكويتي���ة وتق���ع جنوب���ي 
 الكويت عل���ى طريق ميناء

عبداهلل � الوفرة.
أمثال في  وقالت الشيخة 
تصريح صحاف���ي أمس ان 
االحتفال سيقام برعاية وزير 
النفط ووزير اإلعالم الشيخ 
العبداهلل وبالتنسيق  أحمد 
م���ع ش���ركة نف���ط الكويت 
وحض���ور املدير العام ملعهد 
الكوي���ت لألبح���اث العلمية 
واملدير العام ملؤسسة الكويت 
العام  العلمي واملدير  للتقدم 
للهيئة العامة للبيئة ورئيس 
مؤسس���ة البترول الكويتية 
ورئيس شركة نفط الكويت 
ورئي���س اجلمعية الكويتية 

حلماية البيئة.
وأضافت أن احملمية التي 
تبع���د 60كم ع���ن العاصمة 
ومبس���احة 6.250كم سميت 
ب� »ضلع القرين« نسبة لوجود 
مرتفع منفرد يقع في منتصف 

احملمية.
وذكرت أن الهدف من إنشاء 
املكان يعود  احملمية في هذا 
الى عدم وجود محميات في 
املنطقة اجلنوبية خاصة بعد 
أن تدهورت البيئة الصحراوية 
الرعي  بشكل كبير بس���بب 
اجلائر وإقامة املخيمات وحركة 
املركبات والنشاط البشري بعد 
البيئة الصحراوية  أن كانت 
متتاز بغط���اء نباتي كثيف 
 كالعرف���ج والثن���د وتعيش
فيه���ا العديد م���ن الكائنات 

احلية.

وق���د قامت ش���ركة نفط 
الكويت بعمل السياج احمليط 
باحملمية والبواي���ة ومبنى 

اإلدارة على أكمل وجه.
ه���ذه احملمي���ة  وتع���د 
إضافة جدي���دة الى »محمية 
الطبيعية  صب���اح األحم���د 
الت���ي تقع في  النموذجية« 
 شمال الكويت مبنطقة الصبية
مبس���احة 320كم وهي أكبر 
محمي���ة للحياة الفطرية في 

الكويت.

محمية صباح األحمد الطبيعية

طيور الفالمنجو

450 نبتة وعشبة وشجيرة
في موسوعة »حماية البيئة«

أعلن رئيس اجلمعية الكويتية حلماية البيئة محمد األحمد 
عن حتضير إلصدار املوسوعة التخصصية الشاملة »دليل 

النباتات في دولة الكويت« للباحث البيئي والنباتي مصطفى 
محمد ديب، الفتا الى ان املوسوعة، التي يجري االنتهاء 

من إعدادها حاليا، تأتي ضمن سلسلة إصدارات اجلمعية 
التخصصية وذات العالقة بالشأن البيئي، خاصة بعد 

قرب االنتهاء من إعداد موسوعة الدليل احللقي للطيور 
بالكويت، مؤكدا ان تلك املوسوعات ال شك تثري املكتبة 
البيئية الكويتية والعربية بإصدارات محكمة علميا وفق 

منهجية مدروسة، روعي عند إعدادها حتري الدقة وفق أطر 
وضعتها اجلمعية الكويتية حلماية البيئة حتى ال يعتري تلك 

اإلصدارات أي أخطاء علمية.
ولفت األحمد في تصريح صحافي الى ان موسوعة دليل 

النباتات بالكويت توثق لنحو 450 نبتة وعشبة وشجيرة في 
جميع أرجاء الكويت سواء باجلزر او الصحراء او املناطق 

احلضرية، مشيرا الى ان تلك النباتات مت تقسيمها الى نحو 
50 فصيلة موثقة بالصور النادرة، القدمية واحلديثة، فضال 

عن رسومات زيتية يدوية للباحث النباتي مصطفى ديب، 
يبني من خاللها الوصف الدقيق لتلك النباتات من حيث 

األغصان والفروع واألوراق والسيقان والوبر واألشواك وما 
الى ذلك.

وأضاف رئيس مجلس إدارة اجلمعية الكويتية حلماية البيئة 
ان املوسوعة التي دخلت مراحلها النهائية توثق لعلم دراسة 

النباتات بالكويت خالل األعوام الـ 60 املاضية، وتلقي الضوء 
على نحو 60 نبتة انقرضت ولم تعد تظهر بالكويت بفضل 

عوامل بشرية ومنها الرعي اجلائر والتخييم واقتالعها، 
او طبيعية وجوية بسبب قلة األمطار، فضال عن نباتات 

أخرى في طريقها الى االنقراض. وبدوره أكد الباحث البيئي 
والنباتي مصطفى محمد ديب ان دليل النباتات في الكويت 
يشمل وبصورة كبيرة معظم النباتات التي ظهرت بالكويت 
خالل العقود املاضية منذ عام 1951 ووثق عبر تلك السنوات 

الـ 60 بالرسم والتصوير لنباتات نادرة او منقرضة.
دارين العلي  ٭

افتتاح محمية ضلع القرين اليوم
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