
سعادة وزير البيئة والتغري املناخي يطلع عىل

املعايري البيئية يف إعادة وتأهيل قرية "عني محمد"

قام سعادة الشيخ الدكتور فالح بن نارص آل ثاين وزير البيئة والتغري املناخي بزيارة قرية "عني محمد" الرتاثية شامل دولة 
قطر، حيث اطلع سعادته عىل املعايري البيئية التي تم تطبيقها يف مرشوع إعادة وتأهيل القرية تحت إرشاف "متاحف 

قطر .

كام قام سعادة الوزير باملشاركة يف زراعة شتالت من أشجار البيئة القطرية (السدر) دعام وتشجيعا للجهود املبذولة 
إلعادة تأهيل الرب القطري والحفاظ عىل النباتات القطرية األصيلة واإلكثار منها .
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رصد أوىل تجمعات قرش الحوت باملياه اإلقليمية لهذا املوسم

رصدت وزارة البيئة والتغري املناخي تجمعا لقرش الحوت باملياه القطرية، التي تشهد سنوياً تجمعات كبرية لهذا النوع من األسامك تعد 
األكرب عامليا، حيث تجاوزت أعدادها 700 السنة املاضية، ومن املتوقع أن تكون هذه السنة أكرث من ذلك .

وتؤكد وزارة البيئة والتغري املناخي عىل أهمية مشاركة الجمهور يف إنجاح موسم تجمع قرش الحوت باملياه القطرية حفاظا عىل بيئة 
قطر وضامنا لتنوعها الحيوي، علام بأن الوزارة هي املسؤولة عن الزيارات الخاصة مبناطق تجمع قرش الحوت .

وتهيب الوزارة باملواطنني واملقيمني من ُرواد الشواطئ والجزر الشاملية بعدم االقرتاب من مناطق تجمع القرش الحوت، واإلبالغ عنها 
فورا من خالل التواصل مع مركز االتصال املوحد عىل الهاتف رقم (184) يف حالة أي مشاهدات أو رصد لها، وعدم تسليط األضواء عليها 

ومنع أي مصدر لألصوات وإزعاجها .
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وزارة البيئة والتغري املناخي تنظم دورة الضبطية القضائية يف

 مجال التفتيش عىل املواد الكيميائية الخطرة

البلدية دورة  التدريب بوزارة  إدارة  بالتعاون مع  الكيميائية  الوقاية من اإلشعاع واملواد  بإدارة  البيئة والتغري املناخي ممثلة  نظمت وزارة 
"الضبطية القضائية يف مجال التفتيش عىل املواد الكيميائية الخطرة"، وذلك خالل الفرتة من 29 مايو وحتى 9 يونيو 2022، بهدف تعريف 
املوظفني مبواد قانون حامية البيئة رقم (30) لسنة 2002 والئحته التنفيذية، وقانون الصلح، وإكسابهم مهارات توصيف وضبط املخالفات 
البيئية، حيث يحصل املوظف املشارك الذي اجتاز الدورة بنجاح عىل صفة "الضبطية القضائية" التي متكنه من التفتيش عىل جميع األنشطة 

املتعلقة باملواد الكيميائية الخطرة، وتحرير محارض الضبط القضايئ.  
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مشاركة دولة قطر بورشة حول
فعــالــيـة إدارة املـحميـات الطـبيـعـية

شاركت دولة قطر ممثلة بوزارة البيئة والتغري املناخي بورشة العمل الثانية لتقييم فعالية إدارة املحميات الطبيعية املقامة يف محمية 

ريدة مبدينة أبها يف اململكة العربية السعودية، وذلك خالل الفرتة من 12 إىل 14 يونيو 2022، حيث شارك السيد/ مبارك خليفة الدورسي 

مدير إدارة املحميات الطبيعية بوزارة البيئة والتغري املناخي بتقديم عرض مريئ عن املحميات الطبيعية يف دولة قطر مع الرتكيز عىل 

محمية الريم باعتبارها محمية اإلنسان واملحيط الحيوي املصنفة من قبل منظمة األمم املتحدة للرتبية والعلوم والثقافة  ” اليونسكو ” .

السيد/ مبارك خليفة الدورسي 
مدير إدارة املحميات الطبيعية
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رصدت وزارة البيئة والتغري املناخي ممثلة بإدارة املحميات الطبيعية تواجد طائر "ملهي الرعيان" أو ما يسمى ب "طائر السبد" بأحد املحميات 

يف الدولة.

ويعترب هذا الطائر الذي يطلق علميا  بالدول العربية اسم "السبد املرصي" (EGYPTIAN NIGHTJAR) من الطيور املهاجرة، إال أنه استقر بالبيئة 

القطرية ومل يهاجر، وقد متت مراقبته من قبل مفتيش إدارة املحميات الطبيعية ورصد تعشيشه ووضعه للبيض حتى خروج الفرخ من البيضة.

العدد : 8

رصد طائر "ملهي الرعيان"

املهاجر واستقراره بالبيئة القطرية
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اليوم العاملي للحد من األكياس  البالستيكية

خـــــالل الفــتـرة : 03   يـــــــوليو  2022
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طائر ملهي الرعيان هو  طائر ينتمي إىل طائر السبد  وسمي مبلهي الرعيان ألن الطائر يتظاهر ويدعي األعياء أو 
اإلصابة وبالتايل يقوم بعض الرعاة يف الرب مبطاردته من مكان إىل آخر الصطياده حتى ينرصف ويضيع الراعي عن 

متابعة قطيعه من األغنام

هل كنت

تعلــم ؟؟؟


