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ختام فعاليات برنامجها السنوي الميداني علنت الجمعية الكويتية لحماية البيئة تنظيم حفل أ
واالحتفال باليوم العالمي للتنوع  والحقلي لرصد وتوثيق الحياة الفطرية في دولة الكويت

برعاية وزير األشغال العامة ووزير الدولة لشؤون مجلس األمة الدكتور علي صالح  البيولوجي
 من شهر مايو الجاري. ٢٥و  ٢٤العمير وذلك يومي 

ئيسة الجمعية وجدان العقاب في تصريح صحافي اليوم ان الجمعية حرصت على تكريم وقالت ر 
النخب الوطنية العاملة ضمن برنامجها السنوي لرصد وتوثيق كافة ابعاد الحياة الفطرية في 
دولة الكويت تقديرا لجهودهم التطوعية المخلصة في حماية والمحافظة على الموائل البيئية 

 فطرية في البالد.ومكونات الحياة ال
وبينت العقاب ان حفل الختام المقام برعاية وزير األشغال العامة ووزير الدولة لشؤون مجلس 

األمة الدكتور علي العمير يعكس مدى اهتمام الدولة بدعم العمل البيئي التطوعي للجمعية 
يومين لتقديم الفتة الى تنظيم الفعاليات على مدار لحماية الحياة الفطرية في دولة الكويت 

وجبة علمية حافلة بمحاضرات عديدة ومعرض متخصص بالحياة الفطرية في البالد فضال عن 
 تنظيم فعاليات لالحتفال باليوم العالمي للتنوع البيولوجي.

واضافت انه سيتم تكريم الجهات والمؤسسات الحكومية والوطنية التي ساهمت في إنجاح 
ة الفطرية الى جانب تكريم الكوادر والنخب العلمية برنامج الجمعية لرصد وتوثيق الحيا

 المشمولة في فرق ولجان الجمعية الكويتية لحماية الييئة.
وأكدت وجدان العقاب ان االحتفالية تتضمن برنامجا ثريا للمحاضرات ومنها محاضرة "طيورنا 

 عنوان بيئتنا"
 ري.التي يقدمها رئيس فريق رصد وحماية الطيور بالجمعية سعد النو 

باالضافة الى محاضرة "الكنز المفقود : التلوث البيئي يهدد الكائنات الفطرية في السواحل 
دكتور قصي كرم الباحث العلمي المتخصص في السميات البيئية البحرية  الكويتية" ويقدمها



 وعضو لجنة حماية الحياة الفطرية بالجمعية.
نة الحياة الفطرية بالجمعية والباحث مشيرة الى ان االستاذ الدكتور رأفت ميساك عضو لج

"مالحظات حول األشكال األرضية  العلمي بمعهد الكويت لالبحاث العلمية سيقدم محاضرة
قصة نجاح"  -"اللياح  الفتة الى محاضرة، والحياة الفطرية بالمنطقة المنزوعة السالح"

وفيما يتعلق  العلميةمشارك أبحاث بمعهد الكويت لألبحاث  -نور الدوسري األستاذة وتقدمها
نوف إبراهيم األستاذة  "حقوق النباتات الفطرية الكويتية" فقالت انها من تقديم بمحاضرة
لجنة حماية الحياة الفطرية  مقررالباحثة المتخصصة في نباتات الكويت الفطرية و  الحشاش

بالجمعية، وبينت ان محاضرة "الثروة النباتية لصحراء الكويت" تقدمها ايضا عضو اللجنة 
الباحثة المتخصصة في نباتات الكويت الفطرية. فضال عن  الدكتورة سارة صالح العتيقي

 عروض مرئّية تعكس العمل التوعوي للجمعية في مجال توثيق الحياة الفطرية.
ن الجمعية وهي تحتفل بانتهاء برنامج موسم رصد وتوثيق الحياة ألى إلفتت وجدان العقاب و 

الفطرية بدولة الكويت تعبر عن شكرها لكافة الجهود التطوعية العاملة في إطار فعاليات 
البرنامج في رصد ومتابعة الطيور المهاجرة والمستوطنة ورصد وتوثيق الحالة البيئية 

ة والموائل البيئية فضال عن المتابعة الحثيثة للغطاء النباتي والكائنات للمحميات الطبيعي
البحرية والحياة الفطرية بالسواحل في البالد، مؤكدة ان تلك االعمال الشك انها تثري العمل 

والمكتبة البيئية في دولة الكويت، ومشيدة في الوقت ذاته بالمشاركة والمساهمة الكبيرة للعديد 
مر الذي عزز من فرص نجاح البرنامج، مثنية لمؤسسات الحكومية والوطنية األمن الجهات وا

باهتمام وزير األشغال ووزير الدولة لشؤون مجلس األمة الدكتور علي العمير ومدى حرصه 
على تكريم تلك النخب والجهات الوطنية االمر الذي يعكس حرص الدولة على دعم االعمال 

 التطوعية في البالد.


