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املسري الوطني يشهد حضور سمو األمري وسمو األمري الوالد

انطلقت صباح اليوم عىل كورنيش الدوحة فعاليات املسري
الوطني للدولة  2021وذلك احتفا ًء باليوم الوطني الذي
يصادف  18ديسمرب من كل عام.

القوات املسلحة ووزارة الداخلية ،إضافة إىل األعيان والجهات

املشاركة.

وبعد عزف النشيد الوطني ،وإطالق مثاين عرشة طلقة

وشهد املسري الوطني حضور حرضة صاحب السمو الشيخ

مدفعية تيم ًنا بتاريخ تأسيس دولة قطر ،بدأ املسري بالعرض

األمري الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاين.

النقل والدعم اللوجستي والزوارق الرسيعة والسفن والزوارق

متيم بن حمد آل ثاين أمري البالد املفدى ،وصاحب السمو

البحري املريئ ملجموعة من القطع البحرية الحديثة من سفن

كام شهد املسري صاحب السمو األمري الوالد الشيخ حمد بن

القتالية املجهزة بأحدث املنظومات الدفاعية والهجومية،

وشهده أيضا سمو الشيخ جاسم بن حمد آل ثاين املمثل

أبابيل والرافال ومقاتالت املرياج متعددة املهام الدفاعية

وسعادة الشيخ جاسم بن خليفة آل ثاين ،ومعايل الشيخ

الهيليكوبرت األباتيش باإلضافة إىل الطائرات الحربية املقاتلة

خليفة آل ثاين.

الشخيص لألمري ،وسمو الشيخ عبدالله بن خليفة آل ثاين،
خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاين رئيس مجلس الوزراء
ووزير الداخلية وعدد من أصحاب السعادة الشيوخ والوزراء.

تبع ذلك العرض الجوي ألنواع متعددة من طائرات إف 15

والهجومية

والتايفون

ومجموعة

الطوافات

تقدمتهم

والعمودية والنقل الجوي وطائرات الشحن وطائرات اإلخالء

والطائرات االستعراضية.

كام شهد املسري سعادة السيد حسن بن عبدالله الغانم

ثم بدأ دخول مشاة القوات املسلحة تتقدمهم دبابة من نوع

إىل عدد من أصحاب السعادة ضيوف البالد ،ومنهم سعادة

طابور القوات الربية وطابور القوات الجوية ،وطابور القوات

رئيس مجلس الشورى ،وعدد من أعضاء املجلس ،باإلضافة

السيد جياين إنفانتينو رئيس االتحاد الدويل لكرة القدم FIFA
 ،وسعادة السيد جريالد دارمانان وزير الداخلية بالجمهورية

الفرنسية ،وسعادة السيد كامل دقيش وزير الشباب
والرياضة بالجمهورية التونسية ،وسعادة السيد ايفاريست

بارتولو وزير الشؤون الخارجية واألوروبية يف جمهورية

مالطا ،وسعادة السيد يورغني شتوك األمني العام ملنظمة
الرشطة الجنائية /االنرتبول ،/وسعادة الفريق جريجوري

جييو قائد القوات الجوية املركزية األمريكية.

وشهده كذلك عدد من قادة األفرع والوحدات وكبار ضباط

ليوبارد ومدرعتا جيوبارد دفاع جوي ومن ثم دخول الرسايا من
البحرية والدفاع الجوي والرشطة العسكرية وسالح الحدود
والكليات العسكرية املختلفة والقوات الخاصة املشرتكة وقوة

اإلسناد العامة ومشاة الحرس األمريي ومشاة وزارة الداخلية
وطابور أمن املنشآت وقوات الفزعة ،ثم تاله استعراض رسايا

قوة األمن الداخيل لخويا ،مع دخول الفصائل العسكرية

املختلفة ،ومجموعة الخيالة والهجانة ،واختتم املسري بدخول
طالئع اإلسقاط املظيل والعروض العسكرية الجوية ،وقد أقيم
املسري وسط إجراءات احرتازية وتدابري وقائية ضد فريوس

كورونا املستجد كوفيد.-19
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سمو األمري يشارك يف عرضة هل قطر
شـــارك حرضة صاحب الســـمو الشـــيخ متيم بن حمد آل ثـــاين أمري البالد املفـــدى ،يف عرضة هل قطر ،التي أقيمت يف الســـاحة الخارجيـــة للديوان األمريي
مبنطقة كورنيش الدوحة مســـاء اليوم ،احتفاال باليوم الوطني للدولة.كام شـــارك يف العرضة ،ســـمو الشـــيخ جاســـم بن حمد آل ثاين املمثل الشـــخيص
لألمري وســـمو الشـــيخ عبدالله بـــن خليفة آل ثاين.وشـــارك يف العرضة أيضا عدد من أصحاب الســـعادة الشـــيوخ واألعيـــان وجموع مـــن املواطنني .ويحمل
اليـــوم الوطنـــي يف طياته العديـــد من معاين التضحيـــة والبذل والعطـــاء ،فضالً عن إبـــراز معاين العـــز والفخر واالنتـــاء الوطني ،إذ يُعد إحيـــا ًء لذكرى

تأســـيس دولة قطر عىل يد املؤســـس الشـــيخ جاســـم بن محمد بـــن ثاين يف  18ديســـمرب من العـــام 1878م ،والـــذي أرىس قواعد دولة قطـــر الحديثة،
حتـــى أصبحت قطـــر يف ظل زعامته كيانـــاً عضوياً واحدا ً متامســـكًا وبلدا ً موحدا ً مســـتقالً.

األلعاب النارية تزين سامء الدوحة
شـــهد كورنيـــش الدوحة مســـاء اليوم الســـبت  ،انطـــاق عروض األلعـــاب النارية التـــي زيّنت ســـاء الدوحة ،وذلـــك احتفاالً باليـــوم الوطنـــي لدولة قطر
الـــذي يوافق  18ديســـمرب من كل عام وشـــهد كورنيش الدوحـــة إقباالً كبريا ً من املواطنني واملقيمني من كل الجنســـيات لالســـتمتاع باأللعـــاب النارية التي
انطلقت لرتســـم أشـــكاالً متنوعة ومتناغمة األلـــوان .وحرص اآلالف مـــن املتواجدين عىل كورنيـــش الدوحة لالحتفـــال باليوم الوطني لتوثيـــق لحظة اطالق
االلعـــاب الناريـــة التي أضفت جو من الســـعادة والشـــغف يف قلـــوب املتواجدين وقاموا بتصويـــر تلك اللحظات التـــي عربت عن قيام دولـــة قطر باالحتفال
باليوم الوطني بشـــكل فريـــد ومتنوع كل عـــام ،إلحياء ذكرى تأســـيس دولة قطر.
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يف اليوم الختامي

فعاليات أسباير ..وجهة عائلية للفرح
شهد اليوم الختامي من فعاليات اليوم الوطني يف حديقة أسباير

وقالت السيد “أم نرص” إن فعاليات اليوم الوطني متزج بني املتعة

إقباال كبريا من املواطنني واملقيمني لإلستمتاع بأجواء العروض الشعبية

والتعليم يف أجواء من املنافسة خاصة يف بعض املساقات التعليمية

واملسابقات التي تضمنها جدول الفعاليات ،والتي استمرت عىل مدار 5

والرتفيهية التي تضمنتها الفعاليات ،وأشارت اىل انها اصطحبت أطفالها

أيام ونالت استحسان الجامهريوالذين عربوا عن اعجابهم بتنوع األنشطة

للمرة الثانية للمشاركة بالفعالياتالتي كانت ذات فائدة كبرية لهم وتركت

والعروض الفنية الهادفة ،وأكدوا ان األلعاب الرياضية واألنشطة

أثرا طيبا يف نفوسهم ،وأسهمت يف خلق جو من املرح والسعادة.

الرتفيهية التي تحتضها أسبار متثل فرصة إلعطاء األبناء جرعات ترفيهية
وفنية عن مايض بالدهم وإرثه الحضاري والثقايف.

وشاركتها الرأي يف هذا اإلطار السيدة “أم نور” وبينت أن فعاليات
أسباير نجحت يف استقطاب األرس واألطفال وإتاحة الفرصة لهم للتعبري

وأشاد العديد من رواد أسباير الذين اصطحبوا أطفالهم لحضور الفعاليات،

عن قدراتهم ومواهبهم من خالل املنافسات واملسابقات والهدايا،

باألجواء التي صنعتها اللجنة املنظمة الحتفاالت اليوم الوطني بالدولة،

وقالت إن أبناءها أمضوا وقتاً ممعاً يف ميدان التحدي وشاركوا يف

يف مختلف مناطق البالد ،وعدم اقتصارها عىل مكان واحد ،إلتاحة

املسابقات واألسئلة وأجوبة لتعزيز ثقافة األمن والسالمة  ،لديهم

الفرصة أمام املواطنني واملقيمني لالستمتاع مبختلف الفعاليات دون

يف أجواء من املتعة واملنافسة ،وأكدت ان يتعلمون كيفية مواجهة

زحام أو تكدس.

الحرائق واستخدام معدات اإلطفاء وكان الفتاً استخدام مجموعة من

وأكدوا ان فعاليات أسباير حظيت عىل مدى األيام املاضية بتفاعل كبري
من كافة فئات املجتمع ،مبن فيهم األطفال الذين يستمتعون باأللعاب
الرتاثية والعروض املرسحية الهادفة.

الوسائل اإللكرتونية لتوصيل املعلومات حول وتوفري جهازي محاكاة
إلطفاء الحرائق بواسطة املياه ،وأعربت عن اعجابها بتوفري مالبس الدفاع
املدين لألطفال ليقوموا بدور رجل اإلطفاء باستخدام الطفايات.
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تفاعل جامهريي الفت مع فعاليات قطر الخريية
اســـتقطبت فعاليات قطر الخريية يف حديقة أســـباير جمهـــورا غفريا حيث

عن حبهـــم ووالئهم للوطـــن باإلضافة إىل االســـتمتاع باألنشـــطة الفكرية

املرسحيـــة واملســـابقات التـــي تناســـب مختلف األعـــار واملســـتويات،

واســـتعرضت املهندي أهـــم الفعاليات التـــي تضمنها ركن قطـــر الخريية

اشـــتملت عىل باقة من األلعـــاب الرياضية واألنشـــطة الرتفيهية والعروض
وشـــهدت تجاوبـــا مـــن قبل األطفـــال وأرسهـــم يف أجـــواء مـــن املتعة

والفائـــدة واملنافســـة والتـــي اختتمت بتوزيـــع جوائـــز للفائزين فيها.

والرتفيهيـــة املختلفة.

بـــن األلعـــاب الفكرية مثـــل لعبـــة املتاهة واأللعـــاب الرتفيهية والرســـم

الذي اســـتقطب عددا كبـــرا من األطفال حتـــى الذين مل تتجـــاوز أعامرهم

وأشـــادت الســـيدة فاطمة املهندي ،مدير إدارة الربامـــج وتنمية املجتمع

ثالث ســـنوات وقد كانت هناك مســـابقات لألطفال وأوليـــاء األمور يف نفس

أهميـــة هـــذه األنشـــطة وإرشاك رشائح املجتمـــع املختلفـــة يف التعبري

مرة وهي مـــن إنتاج قطر للســـياحة.

يف قطـــر الخريية بالحضـــور الكبري لألطفال وأوليـــاء أمورهم ،مؤكدة عىل

الوقـــت ،كام تضمنت الفعالية عـــرض أغنية اليوم الوطنـــي “هنا قطر” ألول

 18ديسمرب ..فرحة وطن ووالء شعب
ما عند تســـلمه مقاليد
يف مثـــل هـــذا اليوم األغر مـــن تاريخ قطر املجيد ،نســـتذكر الســـرة العطرة للمؤســـس الذي أرىس ،قبـــل قرابة مئة وأربعـــن عا ً

الحكـــم يف البـــاد يوم  18ديســـمرب  1878دعائم دولتنـــا الحديثة ،وحافظ عىل ســـيادتها ،وصان كرامة شـــعبها ،وجعـــل من قطر دولة موحدة ومتامســـكة
ومســـتقلة ،وأســـس لها القيم واملبادئ التـــي قامت عليها ،ومضـــت بفضلها يف دروب املجـــد والعز ،تحقق اإلنجـــازات وتصنع األمجـــاد ،وترعى الحقوق
جا مرشقًا
وتصـــون العهود وتغيـــث املحتاج وتنرص املظلـــوم وتنترص للحق والعـــدل وتراعي حق الجوار وتتمســـك بالقيم واألخـــاق ،وتقدم للعـــامل منوذ ً

للدولـــة اآلمنة واملســـتقرة القادرة عىل تحقيـــق أعىل معـــدالت التنمية ،وتوفري أرقى ســـبل الحياة الكرمية لشـــعبها واملقيمـــن عىل أرضها.

ويُعـــد اليوم الوطنـــي ذكرى غالية عىل قلوب أهل قطر يجـــددون فيها الوالء واإلنتامء والطاعة للوطن وقيادته ،ويســـتحرضون نقطة البداية ويســـتدعون

صور التضحية التي قدمها األجداد بقيادة املؤســـس الشـــيخ جاســـم طيب الله ثـــراه ،ووقوفهم خلف قيادة واحدة ،ويف الوقت نفســـه يســـتمدون منها
العـــزم يف صيانـــة ما وصلـــت إليه بالدنا من نهضـــة وتنمية وتطور عىل كافة املســـتويات واملـــي بدولتنا بخطـــى واضحة ورؤية طموحـــة بقيادة حرضة

صاحب الســـمو الشـــيخ متيم بن حمـــد آل ثاين أمري البـــاد املفدى ،حيث ركـــزت هذه الرؤية عىل االســـتثامر يف املعرفـــة والنظـــر إىل كل مواطن قطري
عـــى أنه هو رأس مال هـــذا الوطن مبا يحمله مـــن معارف ومهـــارات ،واالعتامد عىل الدراســـات العلمية يف صناعـــة التحول ،وتأهيل الكفـــاءات الوطنية

لســـد احتياجات ســـوق العمل ،والتحديث والتطوير املســـتمر للربامج واملشـــاريع واملبادرات يف جميع املؤسسات.
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األلعاب الشعب ّية والجوائز الفورية ..جذبت األطفال
أدخلت األلعـــاب الشـــعبية القدمية والعـــروض الرتاثية والجوائـــز اليومية

تق ّدم خدمات تثقيفيّـــة مثل الدفاع املدين وقطـــر الخريية األحمر القطري

اإلحتفاالت مبالبســـهم العســـكرية وأزيائهم الرتاثية ما يعـــ ّزز لديهم روح

الزائرين.وأكـــد مواطنـــون أن أجـــواء فعاليات اليوم الوطنـــي متيزت باملزج

الفرحـــة عـــى قلـــوب الجميـــع ،ال ســـيام األطفـــال الذيـــن زينـــوا ً مواقع
االنتـــاء والوالء منـــذ الصغر ،حيث تهتـــم األرس بغرس هـــذه الروح فيهم
وتعزيزها مبختلف الطـــرق ويف مقدمتها تقديم رشح مبســـط عن أهمية

عالـــة يف اليـــوم الوطنـــي للبالد.وجذبت مختلـــف فعاليات
املشـــاركة الف ّ

اليـــوم الوطنـــي مبـــا فيهـــا فعاليـــات أســـباير وســـوق الوكـــرة القديم
الجمهـــور الذي تفاعل مع الحدث بشـــكل كبـــر خاصة مـــع الفعاليات التي

وغريهـــا من األجنحة التي تشـــارك يف بفعاليات متميّـــزة جذبت اآلالف من

بـــن حارض ومـــايض قطر العريـــق ،منوهـــن باأللعاب الشـــعبية والعروض

الرتاثيـــة التي أدخلـــت الفرحة يف قلـــوب الجميـــع ،وتنوعت بـــن التعليم
واملمنافســـة والرتفيـــه وبعضها يعكـــس صورة من مايض قطـــر من خالل

إظهـــار بعض املهـــن القدميـــة التـــي كان ميارســـها اآلباء واألجـــداد مثل
فضل عـــن آداب املجلس.
ً
الصيد وركـــوب اإلبل وحلـــب املاعز وركـــوب الخيل

الوالء واإلنتامء ..حكاية متجذرة يف وجدان أهل قطر
تتنـــوع أشـــكال التعبـــر عن حب الوطـــن يف يوم الثامـــن عرش من ديســـمرب من كل عـــام ،وتطغى مالمح البهجـــة عىل معـــامل البنايات والشـــوارع ،وتزين

األعـــام والصـــور بيوت القطريني ،تعبـــرا عن تجديد الـــوالء والعهد للوطن والقيـــادة ،وتعم مظاهر االحتفـــال كل األحياء تعبريا عن االنتـــاء للوطن الغايل،
وتعلـــق إضـــاءات الزينة عىل األبراج الشـــاهقة وعـــى فنادق الدوحة مـــن كافة التصنيفات التي اكتســـت باألعـــام هي األخرى.

وتحـــرص األرس عىل املشـــاركة يف هـــذا العرس الوطني وغـــرس الهوية واالنتـــاء لدى األبناء تعبـــرا ً عن حبهم للوطـــن الغايل وإحيا ًء ذكرى مؤســـس

الدولة الشـــيخ جاســـم بن محمد آل ثـــاين طيب الله ثراه ،وهي مناســـبة جميلة إلدخال الســـعادة والفرح والرسور إىل نفوســـهم ،وتعريف الجيل الناشـــئ
ٍ
ماض يف مســـرته لريبط ماضيه
معـــاين الوالء والتكاتـــف والوحدة من خـــال الفعاليات وكافة مظاهـــر االحتفاالت التي تعم جميع ســـاحات الوطـــن ..وهو

بحارضه ويتطلع ملســـتقبله.
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املحميات الطبيعية ..موروث وطني يجب الحفاظ عليه
تتميـــز دولـــة قطــــر بتواجـــد مجموعة مـــن املحميات
الطبيعية التي تخـــدم الحياة الطبيعيـــة وتحافظ عليها
مـــن اإلنقـــراض أو الضعـــف ،وتحـــوي هـــذه املحميات
العديـــد مـــن األصنـــاف الحيـــة النباتيـــة أو الحيوانيـــة
املهـــددة باالنقـــراض أو التـــي تحتـــاج لظـــروف خاصة
لنمو ها .
محمية خـــور العديـــد :وهي بيئـــة طبيعية لعـــدد كبري
مـــن الثدييـــات والطيـــور والزواحـــف وتـــم منـــع جميع
عمليات صيد الســـمك التجارية يف هـــذه املنطقة منذ
 .1993وتـــأيت محمية خور العديد عـــى رأس املحميات
الربيّة من حيث املســـاحة ،حيـــث تبلغ مســـاحتها 1.293
كم مربعاً بنســـبة  47يف املائة مـــن إجاميل املحميات
الرب يّة.

محميـــة املســـحبية :تضـــم املحميـــة مجموعـــة مـــن
الحيوانـــات املهـــددة باالنقـــراض من املهـــا والغزالن
وتنمـــو بهـــا بعـــض الحشـــائش الطبيعية مثـــل :النجم
 ،النعيـــم ،حلمة،املصيلمـــو ،الحلـــم ،االســـخرب ،الرمث،
الهـــرم ،النـــي ،النفل.
محمية الوســـيل :تـــم اعتبارهـــا محميـــة طبيعية عام
 2005مبوجـــب قانون رقـــم ( )7وتبلغ مســـاحتها 36كم
مر بع .
محميـــة القـــرم وتضـــم العديد مـــن نبات القـــرم الذي
يتميز بقدرتـــه عىل العيش يف البيئـــة امللحية والرتبة
الطينيـــة كام تعـــد املنطقة مـــأوى للكثري مـــن الطيور

البحرية واألســـاك.
محميـــة العريـــق تـــم اعتبارهـــا محمية طبيعيـــة عام
 .2006مبوجـــب قانـــون رقـــم ( )1للحفاظ عـــى الغطاء
النبايت مـــن الرعـــي الجائر.
محميـــة الشـــحانية :وتعترب مركـــزا ً لرتبيـــة وتكاثر املها
العريب وغـــزال الريم.
محميـــة الريـــم :تتميز هـــذه املحمية بتعـــدد أنظمتها
البيئيــــة باإلضافة إىل تشكالتها الكلســـية العالية عىل
طــــول الســـاحل الغريب اســـفل حوض دخان النفطي .
محميـــة الذخرية وتتميـــز هذه املنطقة بأشـــجار القرم
دامئـــة الخـــرة صيفا وشـــتاء  .حيـــث أنهـــا تنمو عىل
مياه البحـــر املالحة وتقع يف الشـــال الرشقي لدولة
قطر .
وتعد قطر مـــن أوىل الـــدول التي اعتنت بهـــذا الجانب
الطبيعي الذي يحافظ عىل الـــروة الحيوانية والنباتية
كـــا يحافظ عىل الشـــكل البيئي املتـــوازن ،وت ُظهر آخر
اإلحصاءات حجم الجهـــود املبذولة يف مجـــال التنمية
البيئية املســـتدامة يف الدولة ،كزيـــادة عدد املحميات
الطبيعيـــة والنمو التدريجي ألعـــداد املها العريب يف
املحميـــات املختلفة خـــال الســـنوات الســـابقة ،حيث
بلغت نســـبة املحميـــات الطبيعية يف عـــام  2020أكرث
مـــن  23يف املائة من مســـاحة قطر الربيـــة ( 2.744كم
مربعاً).
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جهود قطرية رائدة لتجسيد شعار اليوم الوطني
يجب
اهتمت دوة قطر بالحفاظ عىل البيئة ،باعتبارها أولوية
ُ

االلتزام بها ،سواء عىل مستوى الفرد أو الجامعات ،خصوصاً
كل ما يُحيط باإلنسان من نباتات وحيوانات
ن البيئة هي ّ
أ ّ
وجامدات ومياه وهواء ،ولهذه العنارص جميعها أهم ّية

كربى ومساس مبارش بحياة اإلنسان ،واستمراره عىل قيد
حة يجب عدم
الحياة ،ولهذا فإ ّ
ن الحفاظ عىل البيئة رضورة مل ّ

ن اإلخالل يف أي من عنارصها س ُيسبب
التساهل فيها ،أل ّ
الكثري من األرضار السلبية لإلنسان ،كام يُس ّبب أمراضاً خطرية

مرة ،تجعل من كوكب األرض مكاناً
ال حرص لها ،وكوارث بيئية مد ّ

غري آمنٍ للعيش.

ويف هذا السياق ،تنفذ الدولة عىل مدار العام العديد
من الحمالت والربامج والفعاليات البيئية ،بهدف رفع درجة
الوعي لدى مختلف رشائح املجتمع بأهمية املحافظة عىل
البيئة ومواردها الطبيعية ،تشمل خطة توعوية يف مختلف
وسائل اإلعالم ومواقع التواصل االجتامعي مبا فيها نرش
األخبار واملقابالت والرسائل التوعوية املتعلقة مبختلف
األنشطة والفعاليات البيئية ،وحث الجمهور عىل املشاركة
اإليجابية يف الحفاظ عىل البيئة واستدامة مواردها.
وتتضمن اسرتاتيجية التنمية الوطنية الثانية لدولة قطر 2018-
 2022إعداد وتنفيذ خطة وطنية متكاملة إلدارة جودة الهواء،
وإعداد وتنفيذ خطة شاملة ملراقبة جودة املياه الساحلية
والبحرية ،إىل جانب عدد ( )8مبادرات ضمن االسرتاتيجية
املستدامة لدولة قطر 2018-2022م وهي:
 إنشاء منظومة الرصد البيئي املرتابطة. إعداد وتنفيذ خطة وطنية متكاملة إلدارة جودة الهواء. تطوير برنامج رصد حالة البيئة البحرية لدولة قطر. إعداد تقرير حالة البيئة متضمناً مؤرشات البيئة. -تطوير املخترب البيئي.

 تحديث معايري ولوائح جودة الهواء املحيط. دراسة بيئية لتحديد مصادر الغبار وبدعم فني من املنظمةالدولية للطاقة الذرية.
 دراسة بيئية إقليمية لتحديد مصادر الجسيامت الدقيقةوتأثري العواصف وطبيعة املنطقة عليها وبدعم فني من
منظامت دولية.
إىل ذلك سيتم العمل عىل إنشاء قاعدة بيانات بيئية
متكاملة بالتعاون مع إدارة نظم املعلومات ،تشمل البيانات
واملعلومات البيئية يف الوزارة واملؤسسات األخرى
املعنية بالبيئة ،ويتم االستفادة من هذه القاعدة يف إعداد
التقارير الدورية اعتامدا ً عىل املؤرشات املستخلصة من
البيانات.
واعتمدت الدولة االحتفال بيوم البيئة القطري يف السادس
والعرشين من فرباير عام  1997تجسي ًدا الهتاممها الكبري
بقضية البيئة باعتبارها مسؤولية مشرتكة بني الجميع من
مؤسسات حكومية وأهلية وأفراد ،ويتم اختيار شعار يوم
البيئة القطري بنا ًء عىل دراسة واقع البيئة القطرية الربية

والبحرية وتحديد القضايا التي تحتاج إىل تسليط الضوء
عليها ،وجاء االحتفال بيوم البيئة القطري هذا العام ()2021
عا لصحتنا وبيئتنا) للتأكيد عىل العالقة بني البيئة
تحت شعار (م ً
والصحة .وتشارك قطر يف االحتفال بالعديد من املناسبات

البيئية اإلقليمية والدولية مثل يوم البيئة الخليجي ،يوم
البيئة العاملي ،يوم البيئة العريب ،كام تسعى قطر إىل
تطوير شبكة الرصد االشعاعي لإلنذار املبكر وإنشاء منظومة
حديثة لكشف اإلشعاع املؤين وغري املؤين وعمل برامج
توعوية تتعلق بالنفايات الخطرة وأنواعها وطرق التعامل
يف النقل والتخزين والتخلص اآلمن يف شتى وسائل األعالم.
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