
سعادة وزير البيئة والتغري املناخي 

 يجتمع مع عدد من وزراء املالديف

اجتمع سعادة الشيخ الدكتور/ فالح بن نارص بن أحمد بن عيل آل ثاين وزير البيئة والتغري املناخي، مبكتبه صباح اليوم (االثنني) بعدد من 
وزراء جمهورية املالديف املعنيني بالبيئة والتغري املناخي والفنون والثقافة والتعليم.

ضم الوفد كل من السيدة/ أمينة شونا وزيرة التكنولوجيا والبيئة وتغري املناخ والسيد/ عيل ماجد نائب الوزيرة، والسيدة/ مينى مأمون 
وزيرة الفنون والثقافة والسيد/ أحمد محسن نائب الوزيرة، والسيدة /عائشة عيل وزيرة التعليم والسيدة / شارما نارص نائب الوزيرة. 

جرى خالل االجتامع بحث العالقات الثنائية بني البلدين يف مجاالت البيئة وتغري املناخ والتنمية املستدامة ، وتعزيز أوجه التعاون بني 
دولة قطر وجمهورية املالديف يف املجاالت ذات االهتامم املشرتك.

كام حرض االجتامع كل من السيد/ عبدالله محمد الفاليس مدير مكتب سعادة وزير البيئة والتغري املناخي، و من أوريدو السيدة / فاطمة 
أوريدو  مسؤويل  من  وعدد  جروب  اوريد  البرشية  للموارد  التنفيذي  والرئيس  املالديف  اوريدو  ادارة  مجلس  رئيس  الكواري  سلطان 

املالديف 
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سعادة وزير البيئة والتغري املناخي 

يتفقد مركز اكثار الحيوانات الربية مبنطقة الشيحانية

قام سعادة الشيخ الدكتور/ فالح بن نارص بن أحمد بن عيل آل ثاين، وزير البيئة والتغري املناخي بزيارة تفقدية ملركز اكثار الحيوانات الربية تحت االرس 
مبنطقة الشيحانية. وقد رافق سعادته خالل الزيارة عدد من كبار مسؤويل الوزارة.

وأطلع سعادة الوزير خالل الزيارة عىل رشح حول مقرتح إكثار بعض الحيوانات الربية املهددة باالنقراض تحت االرس، يف املركز، بهدف تطوير برامج حامية 
وإكثار األنواع الربية النادرة واملهددة باالنقراض تحت االرس.

وقد أشاد سعادة الوزير بالدور الهام للمركز واإلنجازات التي حققها يف مجال تنمية اكثار الحيوانات الربية، ووجه بتطوير آليات العمل يف املركز مبا 
يتاميش مع متطلبات واحتياجات السوق.

كام دعا سعادته لتسخري إمكانات املركز ليصبح رصحاً تعليمياً وتوعوياً يتيح لزواره فرصة االطالع عىل الجهود املبذولة من أجل حامية هذه الحيوانات الربية 
النادرة، ويتيح للباحثني والطالب فرصة التعلم والتطبيق العميل. 

وبهذا الصدد تؤكد وزارة البيئة والتغري املناخي حرصها عىل بلورة اسرتاتيجية شاملة للمحافظة عىل التنوع الحيوي، وصون وحامية الحيوانات الربية من 
االنقراض باعتباره من الركائز األساسية يف الوزارة املنوط بها تحقيق التوازن البيئي.

إنشاء مركز إلكثار وإعادة توطني  االنقراض من خالل  الكائنات وصونها من  تلك  للمحافطة عىل  آلية  البيئة والتغري املناخي عىل وضع  كام تحرص وزارة 
الحيوانات الربية وبذل املزيد من الجهد لزيادة أعداد هذه الحيوانات الربية والتصدي لألخطار التي تواجهها، وإعادة إكثار األنواع التي انقرضت من البيئة 

الربية، وحامية األنواع املهددة باالنقراض من أجل إعادة التوازن البيئي للنظم البيئية الطبيعية بالدولة.
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 سعادة وزير البيئة والتغري املناخي

 يزور بعض مصانع إعادة التدوير بالدولة 

بزيارة  الوزارة  البيئة والتغري املناخي وعدد من املسؤولني يف  ثاين وزير  آل  بن عيل  أحمد  بن  نارص  بن  الدكتور فالح  الشيخ  قام سعادة 
تفقدية لعدد من مصانع إعادة التدوير بالدولة، وذلك بهدف اإلطالع عىل سري العمل بها وأهم التحديات التي تواجهها مصانع إعادة التدوير 
يف الدولة ، كام تم التعرف عىل الجهود التي يبذلها القطاع الخاص يف دعم الصناعات القامئة عىل إعادة التدوير، مثل إعادة تدوير اإلطارات 

املستعملة، وإعادة تدوير الخشب والورق والزيوت والزجاج والبالستيك وغريها.

وقد نوه سعادة الوزير خالل الزيارة باملستوى املتقدم الذي وصلته هذه املبادرات املهمة يف دعم البيئة القطرية واالقتصاد الوطني، 
مؤكدا دعم الدولة لكل الجهود الرامية لتطوير وتوسيع مجاالت إعادة التدوير واستخدام التكنولوجيا الحديثة والصديقة للبيئة ، وذلك بهدف 
وانبعاث  املناخي  التغري  عىل  ذلك  كل  تأثريات  وتقليص  النفايات  ومكبات  البيئة  عىل  الضغط  تخفيف  وكذلك  املخلفات  هذه  رمي  من  الحد 
الغازات الضارة. حيث ترتكز اإلسرتاتيجية الوطنية للبيئة عىل أهمية إعادة تدوير 85% من النفايات واملخلفات القابلة إلعادة التدوير، بهدف 

الوصول لالستدامة البيئية واملحافظة عىل املوارد الطبيعية يف الدولة.
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إدارة الوقاية من االشعاع واملواد الكيامئية

تنفذ برنامج تدريبي لتعزيز التعامل مع املواد املشعة والخطرة 

نفذت وزارة البيئة والتغري املناخي ممثلة بإدارة الوقاية من االشعاع واملواد الكيميائية برنامجاً تدريبياً لعدد من املوظفني الجدد الذين تم 
تعينهم مؤخراً، وذلك ضمن جهود اإلدارة يف تعزيز الرقابة عىل االنشطة االشعاعية يف دولة قطر وإصدار الرتاخيص الالزمة بعد عمليات 

التدقيق والتفتيش واملعاينة وفقاً لقانون الوقاية من االشعاع رقم 31 لسنة 2002 . 

 وستقوم وزارة البيئة والتغري املناخي يف الفرتة القادمة بتكثيف الرقابة عىل املواد املشعة واالجهزة التي تستخدم يف جميع املجاالت 
السلمية للطاقة النووية يف الطب والزراعة والصناعة والبحوث وغريها ، باإلضافة إىل تعزيز مجال االمن النووي ملنع ومكافحة االنجاز الغري 

مرشوع للمواد النووية واملشعة األخرى.  
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وزارة  البيئة والتغري املناخي

 تفحص نفوق األسامك مبنطقة خور العديد

قامت وزارة البيئة والتغري املناخي ممثلة بإدارة الرصد وإدارة املحميات الطبيعية بالتدخل الفوري والعاجل ملتابعة ظاهرة نفوق األسامك، 
وذلك إثر تلقي وحدة العمليات بقطاع الحامية واملحميات الطبيعية لبالغ عن نفوق أسامك مبنطقة خور العديد (الصحن)، وعىل الفور قامت 
مجموعة من املختصني من إدارة الرصد وإدارة املحميات الطبيعية بأخذ عينات من األسامك للمخترب ليتم فحصها والتأكد من أسباب وفاة هذه 

األسامك. 

علام بأن ظاهرة نفوق األسامك يف هذا املنطقة خالل هذه الفرتة تحدث بشكل دائم نتيجة ارتفاع درجات الحرارة مبياه البحر.
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 أّن الُعلب البالستيكية تحتاج إىل حوايل 450 عامًا لتتحلل يف االرض  ؟!

قم بخطوة جذرية وتجنب استخدام البالستيك   

هل كنت

تعلــم ؟؟؟


