
بعد تلقي صغار ابقار البحر للرعاية الالزمة واعادة وتأهيليها للعودة ملوطنها

وزارة البيئة  تعلن عن إعادة إطالق صغار أبقار البحر مبوطنها الطبيعي

أعلنت الوزارة  عن اعادة إطالق صغار ابقار البحر (Dugongs)، اليوم األحد والذين تم اإلبالغ عن العثور عليهم بعد جنوحها عىل 
شاطئ خور العديد مؤخرا.

البحر، بعد تقديم الرعاية الالزمة لهم عىل مدار الساعة  وقد قام املسؤولون بالوازرة باإلعداد إلعادة اطالق صغار ابقار 
مناطق  يف  إطالقهم  إلعادة  التحضري  تم  ثم  ومن  أنفسهم  عىل  االعتامد  عىل  وقدرتهم  سالمتهم  من  التأكد  يتم  حتى 
تجمعاتهم وبيئتها الطبيعية يف اعامق البحر بالدولة. وقد حرصت الوزارة عىل اتباع وسائل السالمة واالمان أثناء عملية نقل 
صغار ابقار البحر لحني اطالقهم يف األماكن التي تعيش فيها، حيث قامت الوزارة بتوفري أحواض مجهزة لذلك ومتابعتهم 

من قبل املختصني اىل حني اطالقهم.

للتأكد من  الرعاية  بأحواض مجهزة ومؤهله لهم وتقديم  البحر  أبقار  االحتفاظ بصغار  الفرتة  تلك  أنه تم طوال  بالذكر  جدير 
سالمتهم، وإعطاؤهم الغذاء املالئم لها من قبل املختصني بتغذية األحياء املائية بالوزارة والبدء يف جلب األعشاب البحرية 

لهم لتعويدهم عىل تناولها، لحني موعد االطالق.

وبهذه املناسبة تتقدم الوزارة بالشكر والتقدير لجميع من ساهم يف إنجاح عملية إنقاذ ورعاية وإعادة إطالق أبقار البحر 
إىل موطنها الطبيعي مع قطيع أبقار البحر. وتدعو مرتادي الشواطئ والغواصني لحامية هذا الحيوان من خطر االنقراض 

واملحافظة عليه كجزء من الرثوة املائية .
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البيئة والتغري املناخي تشارك 
بورشة صناعة املبيدات الحرشية والنباتات الطاردة للحرشات

شاركت  وزارة البيئة والتغري املناخي صباح أمس (الثالثاء)  يف الورشة التوعوية بعنوان "صناعة املبيدات الحرشية املنزلية اآلمنة والنباتات 
الطاردة للحرشات" وذلك بالتعاون مع وزارة البلدية ممثلة ببلدية الريان. 

وقدمت الورشة الباحثة البيئية بوزارة البيئة والتغري املناخي السيدة سوزان محمد عصام تحدثت فيها عن  كيفية التخلص من الحرشات بدون 
استخدام املبيدات الحرشية الكيميائية وأفضل الطرق اآلمنة  لصناعة مبيدات حرشية منزلية من مواد طبيعية موجودة يف املنزل ويف 
متناول الجميع. وصنفت الباحثة أنواع املبيدات عىل حسب نوع الحرشات املستهدفة ، حيث إن كل نوع من املبيدات املصنعة منزليا  يستخدم 
يف طرد نوع  محدد من الحرشات  أو القضاء عليها، كام تم التعرف عىل أبرز النباتات الطاردة ألنواع معينة من الحرشات القتنائها يف املنزل، 
حيث أكدت الباحثة أن أغلب النباتات ذات الرائحة الجميلة أو النفاذة تنفع يف طرد الحرشات. وقدمت أثناء الورشة مناذج عملية لخلطات منزلية 
الحضور معها من خالل اإلجابة عىل بعض األسئلة وطرح بعض االستفسارات املتعلقة  التفاعل من  ، كام تم  للتخلص من الحرشات  تستخدم 

باملوضوع.



هل

كنـت تعلـــم

العدد : 13

OUR ENVIRONMENT IS SAFE  |



2العدد : 13

OUR ENVIRONMENT IS SAFE  |

أن البيئة تقسم إىل بيئة مادية وهي الهواء واملاء والرتاب، وبيئة بيولوجية وهي اإلنسان والحيوان والنبات 

هل كنت

تعلــم ؟؟؟


