
بالتعاون مع ناشط بيئي قطري

وزارة البيئة والتغري املناخي تنقذ صغري بقر البحر مبنطقة خور العديد

أعلنت وزارة البيئة والتغري املناخي عن انقاذ صغري بقر البحر (Dugongs) بالتعاون مع السيد/ خليفة الحميدي، وهو ناشط 
بيئي قطري، قام باإلبالغ عن جنوح أحد صغار ابقار البحر يف منطقة خور العديد فجر يوم السبت املوافق 2022/07/23، حيث 
قام  وقد  واحد.  شهر  خالل  املنطقة  بنفس  البيئي  الناشط  نفس  من  جنوحه  عن  اإلبالغ  يتم  البحر  بقر  صغري  ثاين  يعد 
املسؤولون بالوزارة عىل الفور باتخاذ ما يلزم تجاه نقل صغري ابقار البحر إىل منطقة فويرط (مرشوع السالحف البحرية) حيث 

. ocean توجد هناك أحواض مجهزة وتم وضعه بحوض مجاور لصغري البحر

له،  ومتكامل  مؤهل  حوض  وتخصيص  عليه   Oscar اسم  إطالق  و  البحر  بقر  بصغري  باالحتفاظ  بالوزارة  املسؤولون  قام  وقد 
وتقديم اإلسعافات األولية والرعاية الالزمة له عىل مدار الساعة للتأكد من سالمته، كام تم معالجة بعض الجروح السطحية 

به، ومن ثم تم إعطاؤه الحليب من قبل املختصني يف تغذية األحياء املائية بالوزارة.

وسيقوم املسؤولون بالوازرة خالل شهر فرباير القادم بالتحضري إلطالق صغار ابقار البحر الذين تم انقاذهم مؤخرا ، من خالل 
تقديم الرعاية الالزمة لهم عىل مدار الساعة حتى يتم التأكد من سالمتهم وقدرتهم عىل االعتامد عىل انفسهم ومن ثم 

يتم التحضري إلعادة إطالقهم يف مناطق عيشهم األصلية بالدولة.
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قامت وزارة البيئة والتغري املناخي 
بـــ إزالة سيارات مهملة بعدد من املحميات الطبيعية

قامت وزارة البيئة والتغري املناخي بإزالة عدد من السيارات املهملة بعدد من املحميات الطبيعية، وذلك بالتعاون مع اللجنة املشرتكة إلزالة 
املركبات واآلليات املهملة بالدولة وإدارتا األعتدة امليكانيكية والنظافة بوزارة البلدية وقوة لخويا.

ويأيت ذلك يف إطار الجهود املتواصلة لوزارة البيئة والتغري املناخي للحفاظ عىل نظافة الروض واملحميات الطبيعية، وحاميتها من االرضار 
الصحية والبيئية الناتجة عن هذه الظاهرة والتي تشوه املنظر العام.
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 نهايـــة موسم تعشيش السالحف 

خـــــالل الفــتـرة : 01 أغســـطـس  2022
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حامم أبو طوق
االسم املحيل : حامم أبو طوق ( يا كريم ) 

 Streptopelia Decaoto : االسم العلمي
األسامء  املحلية يف عدة بلدان عربية : حامم يا كريم ، حامم  الفاختة ، ميام مطوق ، الرعايب . 

حامم  يا كريم  يتميز  بطوق أسود عىل الرقبة ، وهو من الحامم املقيم يف قطر . يتغذى عىل الحبوب والبذور 
ويوجد يف املناطق الربية واملزارع والحدائق واملدن . 

هل كنت

تعلــم ؟؟؟


