
يغطي جسم الطائـر بريش ذو لـون بنـــي شاحــب

وجود طوق أبيض وأسود ه�لي الشكل على العنق

01 فربايـــــر 2023األربعـــــاء
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نرشتنــــــــــــا

طائـــر اليمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــام

الميــزات :

المنقار أسود، وا�جنحـة قصيرة تميل 
إلى اللون الرمادي البنــي مع خطــوط 
سوداء، علـى أطراف ا�جنحـــة، الذيل 
طويـل ذو حواف بيضـــــاء، وا�رجــل 

ارجوانية اللون، والعين حمراء اللون

التغذيــة :

يتغذى على الحبــــوب والبــــذور التي 
يجدها على سطـــح ا�رض. وتفضــل 
هذه الطيــــــور في غذائهــــا الحبوب 

والقمح والحنطة السوداء

التزاوج والتكاثر :

تضع ا�نثى بيضتيـــــن ذات لون أبيض 
صافي وتبدأ بالحضانـة ويساعدها في 
ذالك الذكــــر وتستمر الحضانـة لمدة 
(13 - 14) يوما، وعندما يبلغ الصغار من 
العمــر (20) يكسو أجسامهم الريش 
تماما ويصبحون قادرين على الطيـران 

ويغادرون العش.

من أجل بيئـــــــة مستدامــــــة

العدد : 21



قام سعادة الشيخ الدكتور فالح بن ناصر بن أحمد آل ثاني وزير 
البرية في  الروض والمناطق  المناخي، بجولة في  البيئة والتغيّر 
شمال الب¹د، لمتابعة ا¸جراءات الخاصة بحماية الروض والحياة 
الفطرية، وأماكن إقامة المخيمات، حيث وجه سعادته مسؤولي 
البيئة  لحماية  ال¹زمة  ا¸جراءات  جميع  اتخاذ  بضرورة  الوزارة، 

والحياة الفطرية بجميع مناطق الدولة.

وزيــر البيئـــــة 
قديـــة للروض

ُ
يقوم بجولــة تف

الدكتور  الشيخ  سعادة  المناخي  والتغير  البيئة  وزير  وحضور  برعاية 
فالح بن ناصر بن أحمد آل ثاني، أقامت وزارة البيئة والتغير المناخي، 
ندوة عن دور أرصدة الكربون في تحقيق أهداف خفض ا¿نبعاثات، 
قيمت تحت عنوان "أرصدة الكربون"، وذلك بالتعاون مع وزارة 

ُ
والتي أ

للتعرف  الندوة فرصة  اليابانية. شكلت  والصناعة  والتجارة  ا¿قتصاد 
على التجربة اليابانية وآلياتها بشأن موضوع أرصدة الكربون، وتبادل 
توثيق  سلسلة  في  جديدة  حلقة  الندوة  تعتبر  كذلك  حولها،  اÅراء 
المناخ،  تغير  واليابان في مجا¿ت  بين دولة قطر  والع¹قة  الشراكة 
وبناء القدرات الوطنية في هذا المجال، بما يخدم تحقيق إستراتيجية 

قطر الوطنية للبيئة والتغير المناخي 2030 .

نـــدوة عن 
دور أرصـدة الكربــون في خفض ا�نبعـــاثات
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01 فبرايـــــــر 2023ا�ربعـــاء

أخبـــــارنــــا

العدد : 21

من أجل بيئـــــــة مستدامــــــة



قام وفد من الوكالة الدولية للطاقة الذرية، بزيارة عمل لوزارة 
تحسين  إلى  الرامية  ا¸جراءات  لتعزيز  المناخي،  والتغير  البيئة 
إدارة النفايات الُمشعة الطبيعية الناتجة من إنتاج النفط والغاز 

في قطر، حيث تستمر الزيارة خمسة ايام .

الوزارة  المري وكيل  / عبدالهادي  المهندس  الوكالة  استقبل وفد 
إدارة  مسؤولي  الخبراء،  من  مجموعة  و  البيئة  لشؤون  المساعد 
مساعدة  الطرفين  ناقش  حيث  بالوزارة،  ا¿شعاع  من  الوقاية 
النفايات  ومعالجة  ¸دارة  فعال  وطني  برنامج  إنشاء  في  الوكالة 
الُمشعة الناتجة من انتاج النفط والغاز بالتنسيق مع قطر للطاقة.

وفـــد من
وكالة الطاقــة الذريــة يزور وزارة البيئــــة

بوزارة  الفطرية  الحياة  تنمية  ادارة  للجمارك  العاّمة  الهيئة  كرمت 
زمن  في  حكوميّة  جهة  أسرع  كونها  وذلك   ، المناخي  والتغير  البيئة 
اليوم  بمناسبة  المقام  التكريم  حفل  خ¹ل   ،2022 للعام  ا¸فراج 
العالمي للجمارك تحت شعار“ تعزيز ثقافة تبادل المعرفة والفخر 
المهني في الجمارك“ بحضور الدكتـــور / إبراهيــــــم عبداللطيــــف 
المسلماني  وكيل الوزارة المساعـــد لشؤون الحمايــــة والمحميات 

الطبيعية.

تكــريم  وزارة البيئـــــة  
كأســرع جهــة في زمن ا�فــراج الجمــركي
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ا�ربعـــاء

أخبـــــارنــــا

من أجل بيئـــــــة مستدامــــــة

العدد : 0121 فبرايـــــــر 2023
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موظفنــــــــــا
(موهوب)

إع�ن
يسر إدارة الع¹قات العامة وا¿تصال

أن تعلن عن رغبتها بمشاركة هوايات واهتمامات موظفي الوزارة من
مقا�ت وصور ومقاطع فيديو للبيئة القطرية سواء البيئة البرية أو البحرية وذلك لنشرها بالنشرة الداخلية للوزارة التي تصدر بشكل أسبوعي 

كما سيتم اختيار أفضل المشاركات لنشرها على الصفحات الرسمية لمنصات التواصل ا¿جتماعي للوزارة

لكل شخص إبداعه الخاص، شاركنا إبداعك

 prd@mecc.gov.qa : عن طريق البريد ا�لكتروني التالي

(للمشاركة)

ا�سم الث�ثي - المسمى الوظيفي - ا�دارة - نوع المشاركة

من أجل بيئـــــــة مستدامــــــة

01 فربايـــــر 2023األربعـــــاء

العدد : 21
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أجندتنــــــــــــا

أجندتنــــــــــــــــــــــا اإلسبوعيـــــــــــــــــــة

28 - 1 - 2023جولة تفقدية لسعادة وزير البيئة والتغير المناخي لمعاينة المناطق النباتية والروض 1

29 - 1 - 2023زيارة سعادة وزير البيئة والتغير المناخي لمشروع مشيرب 2

31 - 1 - 2023ندوة بعنوان : "أرصدة الكربون" 3

زيارة خبراء من الوكالة الدولية للطاقة الذرية للمساعدة في تحديد ا�جراءات الرامية 
إلى تحسين إدارة نفايات المشعة الطبيعية (النورم) الناتجة من إنتاج النفط والغاز في قطر

29 يناير - 2 فبراير
2023

4

02 - 2 - 2023اليوم العالمي ل±راضي الرطبة 2 فبراير 5

02 - 2 - 2023محاضرة التغير المناخي ونظافة البيئة  لطالبات مدرسة الجميلية المشتركة للبنات 6

من أجل بيئـــــــة مستدامــــــة

01 فربايـــــر 2023األربعـــــاء

العدد : 21
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مقابالتنــــــــا

السيــد 
فرهود  هادي  الهاجري

مدير إدارة الع¹قات العامة وا¿تصال

مقابلـــة بعنـــوان : حماية الروض

اإلثنیــن ٣١ ینایـــر ٢٠٢٣ 7:00 - 8:00 مساءًا

تلفزیون قطـر
برنامج حياتنـــا

https://twitter.com/qatartelevision/status/1620106670268420113?s=46&t=15igBTmJmKTVBrDFGtiTuA

السيــد 
محمد أحمد الخنجي

مدير إدارة تنميــة الحيـــاة الفطريــــة

مقابلـــة بعنـــوان :

حول إجراءات  الوزارة في الحفاظ على
 الروض والمحميات الطبيعية

األربعــاء ٠١ فبرایـــر ٢٠٢٣ 7:00 - 8:00 مساءًا

قناة الریان
برنامج تراحيب

من أجل بيئـــــــة مستدامــــــة

01 فربايـــــر 2023األربعـــــاء

العدد : 21
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جونــــــــــــــا

توقعـات حالـــة الطقــس 

24
الخميــس

23
الجمعــة

21
السبـــت

23
ا�حـــد

23
ا¸ثنيـــن

25
الث¹ثــاء

24

من أجل بيئـــــــة مستدامــــــة

01 فربايـــــر 2023األربعـــــاء

العدد : 21


