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يترقب العالم بأسره انطالق كأس العالم لكرة القدم قطر  ،2022الذي سيكون موندياال
ً
استثنائيا في كل شيء ..ليس في روعة المالعب والتنظيم وكرم الضيافة واستقبال
ً
ضيوف الدوحة بل سيكون أول نسخة محايدة الكربون ،بما يترك ً
مستداما على
إرثا
صعيد المناخ لدولة قطر والمنطقة .حيث تأتي االستدامة في صدارة استعدادات قطر
لتنظيم المونديال للمرة األولى في العالم العربي والشرق األوسط ،ويستهدف الوصول
باالنبعاثات الكربونية إلى مستوى الصفر ،عبر خفضها إلى أقل مستوى ممكن ،قبل
موازنة القدر المتبقي من االنبعاثات من خالل شراء أرصدة الكربون.
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منظمة غير ربحية قائمة على العضوية

مجلس قطر للمباني الخضراء
ً
بيئيا
ريادة في تطبيق الممارسات المستدامة

قطر انضمت من خالله
إلى شبكة من  80دولة
لديها مجالس وطني�ة نشطة
لألبني�ة الخضراء

المجلس يهدف إلى
دعم الصحة واالستدامة
الشاملة للبيئ�ة واألفراد واألمن
االقتصادي

•

تـبـنــي ووض ـ ــع وت ـن ـف ـيــذ م ـم ــارس ــات وم ـعــاي ـيــر األبـنـيــة
الخضراء عن طريق تحفيز ومكافأة هذه الجهود ،وفي
الوقت نفسه يشجع على شــراء املــواد الصديقة للبيئة
من خالل توفير قواعد البيانات للشركات التي تتبنى
املمارسات الصديقة للبيئة.
من خــال املشاركة في املؤتمرات الدولية ،بما في ذلك
املجلس العاملي لألبنية الخضراء ،وعن طريق العمل مع
شبكة الشرق األوســط وشمال أفريقيا ملجالس األبنية
الخضراء ،فإن املجلس يواصل تعزيز الفرص وعالقات
التعاون على املستويات املحلية واإلقليمية والدولية.

حامد سليمان

يعد مجلس قطر للمباني الـخـضــراء ،عضو مؤسسة
قطر ،منظمة غير ربحية قائمة على العضوية ،حيث
تعمل على تشجيع التعاون وتحقيق الريادة في تطبيق
امل ـم ــارس ــات امل ـس ـتــدامــة بـيـئـيــا فـيـمــا يـتـعـلــق بتصميم
وتطوير األبنية الخضراء في دولة قطر.
ويهدف املجلس إلى دعم الصحة واالستدامة الشاملة
للبيئة واألفــراد واألمــن االقتصادي على مــدى األجيال
القادمة .تأسس املجلس في عام  2009بموجب مرسوم
وقعته صاحبة السمو الشيخة موزا بنت ناصر– رئيس
مـجـلــس إدارة مــؤسـســة ق ـطــر -تـمــاشـيــا م ــع رؤيـ ــة قطر
الوطنية  2030الرامية إلى التحول من اقتصاد يعتمد
على املــوارد الطبيعية الناضبة مثل النفط والغاز إلى
اق ـت ـصــاد قــائــم عـلــى امل ـعــرفــة .وم ــن خ ــال مـجـلــس قطر
للمباني الخضراء ،انضمت دولة قطر إلى شبكة مكونة
م ــن  80دولـ ــة مـخـتـلـفــة يــوجــد لــدي ـهــا م ـجــالــس وطـنـيــة
نشطة لألبنية الـخـضــراء تحت مظلة املجلس العاملي
لألبنية الخضراء.

الرؤية ..والرسالة

األبنية الخضراء واالستدامة

فــي الــوقــت الــذي تعتبر فيه التنمية الحضرية مسألة
مهمة لتقدم أي بلد من البلدان ،إال أن البيئة الطبيعية
فــي الكثير مــن األح ـيــان تـكــون الضحية األول ــى للنمو
السكاني .وحتى إن لم تتم الحيلولة دون ذلــك تمامًا،
إال أنه يمكن إدارتها من خالل خطة التنمية الحضرية
املستدامة .وتهدف ممارسات «األبنية الخضراء» إلى
ال ـحــد م ــن تــأثـيــر األب ـن ـيــة عـلــى الـبـيـئــة م ــن خ ــال تبني
الـتـكـنــولــوجـيــا ف ــي جـمـيــع ج ــوان ــب الـبـيـئــة الـعـمــرانـيــة،
إضافة إلى األخذ في االعتبار عوامل أخرى ،مثل كفاءة
اس ـت ـخــدام الـطــاقــة واس ـت ـخــدام امل ــواد الـصــديـقــة للبيئة
وال ـحــد مــن ال ـن ـفــايــات .وبـيـنـمــا يـمـكــن اعـتـبــار «األبـنـيــة
الـ ـخـ ـض ــراء» ف ـك ــرة ج ــدي ــدة ف ــي ال ــوق ــت ال ـح ــال ــي ،إال أن
تاريخ العمارة يشير إلى أن هياكلنا األولــى كانت في
جوهرها تعكس األبنية الخضراء ،وحان الوقت للعودة
إلــى األساسيات .وكانت األبنية الخضراء تمثل نقطة
البداية بالنسبة لنا ،وسيكون هذا مستقبلنا أيضًا.
م ــن أج ــل زي ـ ــادة ال ــوع ــي وامل ـعــرفــة ب ـم ـمــارســات األبـنـيــة
الـخ ـضــراء ،ف ــإن مجلس قـطــر للمباني الـخـضــراء يقوم
بـبـنــاء ق ــدرات املتخصصني فــي ه ــذا الـقـطــاع مــن خــال
التطوير املهني املستمر والـبـحــوث .وتتوسع جهوده
ال ـه ــادف ــة إل ــى ب ـن ــاء ك ـي ــان ن ـشــط ي ـق ــوم ع ـلــى الـعـضــويــة
وشبكة مــن األط ــراف ذات الصلة لقيادة حركة األبنية
الخضراء من أجل دعم اعتماد وتشريع وتنفيذ معايير
وممارسات األبنية الخضراء.

ركائز عمل المجلس
تقوم مشاريع مجلس قطر للمباني الخضراء على ثالث

ركائز رئيسة:
تطوير الخبرة الفنية:
تعزيز التنمية املستدامة القائمة على الخطط والقابلة
للتنفيذ عن طريق التعاون مع قادة الصناعة والخبراء
لـتـحــديــد مـجـمــوعــة م ــن امل ـب ــادئ الـتــوجـيـهـيــة الـبـيـئـيــة،
وأف ـض ــل م ـم ــارس ــات األب ـن ـيــة ال ـخ ـض ــراء ،اس ـت ـن ــادًا إلــى
املمارسات والنظم املعترف بها.

البحوث واالبتكار:

العمل مع خبراء الصناعة والجهات إلجراء البحوث في
املمارسات الحالية وتحديد الثغرات املعرفية وفرص
التحسني واالبتكار في البيئة العمرانية في دولة قطر.
وسـيــؤدي هــذا إلــى دعــم إنـشــاء ونقل وتطبيق املبادئ
التوجيهية لألبنية الخضراء وممارسات االستدامة.
التعليم والتدريب في مجال االستدامة:
ترسيخ ثقافة األبنية الخضراء واالستدامة داخل هذا
القطاع وفــي املجتمع املحلي ،وذلــك مــن خــال التعليم
واالتـصــاالت وتوفير املتخصصني في هــذا القطاع مع
التدريب على ممارسات االستدامة واألبنية الخضراء
ع ـلــى أيـ ــدي ال ـخ ـب ــراء .خ ـلــق ال ــوع ــي ف ــي املـجـتـمــع حــول
فــوائــد وف ــرص وم ـمــارســات األب ـن ـيــة ال ـخ ـضــراء .العمل
على مشاركة املجتمع بفعالية ،تمامًا مثل املشاركني
واألط ـ ـ ـ ـ ــراف ذات ال ـص ـل ــة مـ ــن أجـ ـ ــل ت ـح ـق ـيــق ال ـت ـن ـم ـيــة
املـسـتــدامــة فــي ال ــدول ــة ،والـعـمــل فــي الــوقــت نفسه على
تعزيز النمو البشري واالجتماعي واالقـتـصــادي على

الـص ـع ـيــديــن الـ ـف ــردي وامل ـج ـت ـم ـعــي .وم ــن أج ــل تحقيق
هذه الركائز يسعى املجلس إلى زيادة الوعي واملعرفة
ح ــول مـمــارســات األبـنـيــة الـخـضــراء مــن خ ــال ال ـنــدوات
وامل ـح ــاض ــرات ال ـش ـهــريــة ،وتــوف ـيــر امل ـ ــوارد ع ـلــى شبكة
اإلنترنت ،حيث ُيعتقد بأن عقد دورات توعية للجهات
ذات الصلة تنطوي على أهمية بالغة ،على أن يتضمن
جانب من ذلك التواصل والتوعية الجامعات واملدارس.
العمل على بـنــاء ق ــدرات املتخصصني فــي هــذا القطاع
من خالل الدورات التدريبية املنتظمة واملعتمدة إضافة
إلى ورش العمل الفنية والخاصة بأنظمة تقييم املباني
الخضراء .ويقوم مجلس قطر للمباني الخضراء أيضًا
بتنظيم مــؤتـمــر سـنــوي يجمع كــافــة الـجـهــات املعنية،
وتسهم هــذه املـبــادرات في التطوير والتواصل الفعال
ل ـل ـم ـبــادئ ال ـتــوج ـي ـه ـيــة وأفـ ـض ــل املـ ـم ــارس ــات املـتـعـلـقــة
باألبنية الخضراء.
ويتطلع املجلس من خــال تأسيس لجان من الخبراء
في هذا القطاع إلى بناء وإشــراك كيان فعال قائم على
الـعـضــويــة وشـبـكــة م ــن األط ـ ــراف ذات الـصـلــة م ــن أجــل
قيادة حركة األبنية الخضراء .ويمكن تحقيق املنافع
والخدمات من خالل عقد الندوات وجلسات التواصل.
ت ـقــام دورات ال ـتــواصــل ب ـهــدف ب ـنــاء ع ــاق ــات الـشــراكــة
وبرنامج الرعاية مــع األعـضــاء املؤثرين مــن القطاعني
العام والخاص.
وي ـقــوم مجلس قـطــر للمباني ال ـخ ـضــراء بــدعــم عملية
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تـحـقـيــق ال ــري ــادة وال ـت ـع ــاون ف ــي دولـ ــة ق ـطــر في
الجوانب املتعلقة بتوجيه واعتماد املمارسات
امل ـس ـت ــدام ــة ب ـي ـئ ـيــا ل ـت ـص ـم ـيــم وت ـط ــوي ــر األب ـن ـيــة
الخضراء ،إلى جانب دعم صحة واستدامة البيئة
وال ـنــاس واألم ــن االق ـت ـصــادي لــأجـيــال الـقــادمــة.
وتوفير وتعزيز الوعي ،وخلق التفاهم والشروع
في التعليم ،ووضع مجموعة محددة من املبادئ
التوجيهية الواضحة ألفضل املمارسات البيئية
واألبنية الخضراء ،والــدعــم وااللـتــزام بالبحوث
والتطوير.

مجلس قطر ..ورؤية قطر الوطنية 2030
شهدت دولة قطر في العقد األخير نموًا قويًا في
اقتصادها ،وكــان ذلك أكثر وضوحًا في قطاعي
البناء والنقل .وكــان منذ ذلك الحني يتوافق مع
رؤيــة قطر الوطنية  ،2030وتحت ركـيــزة البيئة
التي تنص على ضرورة إيجاد عالقة توازن بني
«احـتـيــاجــات التنمية» و»حـمــايــة البيئة» .وكــان
من بني النتائج املبينة في الرؤية املحافظة على
البيئة ،وذلك من خالل ما يلي:
املؤسسات البيئية الفعالة واملتطورة التي تعمل
على توفير وتعزيز الــوعــي الـعــام حــول املسائل
املـتـعـلـقــة بـحـمــايــة الـبـيـئــة وتـشـجـيــع اس ـت ـخــدام
التقنيات السليمة بيئيًا .وستقوم هذه املؤسسات
أيضًا بإطالق حمالت التوعية وتوظيف أدوات
التخطيط البيئي وإجراء البحوث البيئية.
وي ـع ـمــل مـجـلــس ق ـطــر لـلـمـبــانــي ال ـخ ـض ــراء على
تـحـقـيــق هـ ــذه ال ـح ــاج ــة لـلـمـنـظـمــات ال ـت ــي تــركــز
على الـنــواحــي البيئية ،والـتــي يمكنها أن تدعم
مبادرات الحكومة املحلية ،في الوقت الذي يعمل
فيه املجلس على إدخال برامج خاصة به.
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إنارة الشواطئ والحدائق وأماكن المشاة بالطاقة الشمسية

تحول كلي للطاقة النظيفة
ّ
والمدن الخضراء
•

منصور المطلق

ن ـفــذت ال ــدول ــة مـمـثـلــة بــالـجـهــات املـعـنـيــة الـعــديــد من
املشاريع التي تعتمد على الطاقة النظيفة ،وقامت
وزارة الـبـلــديــة بــاعـتـمــاد الـطــاقــة الـنـظـيـفــة فــي إن ــارة
ال ـحــدائــق وال ـشــواطــئ وب ـعــض امل ـن ـشــآت فــي الــدولــة،
ومن تلك املشاريع شاطئ الوكرة للعائالت والشاطئ
ال ـعــام وكــذلــك شــاطــئ الــرويــس والـفــركـيــة .بــاإلضــافــة
إلى الحدائق ومنها ممشى الوكرة البيئي املستدام،
والـ ـ ــذي يـعـتـمــد ف ــي مـخـتـلــف ت ـفــاص ـي ـلــه ع ـلــى املـ ــواد
املعاد تدويرها وإنارته بالطاقة الشمسية ،وذلك في
إطــار التوجه الـعــام إلــى جعل املشاريع كافة تتمتع
بعناصر االستدامة الصديقة للبيئة ،وبهدف بلورة
ثـقــافــة االس ـت ــدام ــة ال ـتــي تـحـتــل مـســاحــة كـبـيــرة على
قائمة أعمال الدولة في ظل القيادة الرشيدة.

مشروعات جديدة
وح ــول امل ـشــاريــع ال ـجــديــدة فـقــد أك ــدت وزارة البيئة
والتغير املناخي البدء بإنتاج الكهرباء من الطاقة
الشمسية ألول مرة في النصف األول من عام ،2022
وأش ــارت إلــى توجهها ملضاعفة اسـتـخــدام محطات
الطاقة الشمسية لتوليد الكهرباء بحلول عام .2030
وكذلك زراعة مليون شجرة قبل بطولة كأس العالم،
باإلضافة إلى زراعة  10ماليني شجرة بحلول العام
.2030
وأشارت إلى دراسة أفضل السبل لتطوير واستخدام
أنـ ــواع ال ــوق ــود الـنـظـيــف األخـ ــرى مـثــل الـهـيــدروجــن.
وذلـ ـ ــك ف ــي إطـ ـ ــار م ــواصـ ـل ــة الـ ــدولـ ــة االس ـت ـث ـم ــار فــي
الـتـقـنـيــات مـنـخـفـضــة ال ـكــربــون مـثــل اح ـت ـجــاز وع ــزل
الكربون والطاقة الشمسية ،والتزامها تجاه املزيد
من الجهود البيئية العاملية.
وع ـل ــى امل ـس ـت ــوى ال ـع ـم ــران ــي ف ـقــد ح ــول ــت دول ـ ــة قـطــر
ممثلة بوزارة البلدية العديد من املناطق واملدن إلى
الـنـمــوذج الـحـضــري للتخطيط املـسـتــدام والـصــديــق
للبيئة ،مثل عاصمة الدولة التي تمكنت من تحقيق
أحد أكثر نماذج التنمية الحضرية إلهاما ،وأثبتت
ب ـك ــل ت ـخ ـط ـي ـط ـهــا الـ ـحـ ـض ــري املـ ـسـ ـت ــدام وم ــرون ـت ـه ــا
وتنميتها املرتكزة على اإلنسان وتنويع االقتصاد،
اسـتـعــدادهــا الـكــامــل لحقبة مــا بعد الـنـفــط ،وحــددت
الضوابط البيئية واملؤشرات األساسية التي ينبغي
األخ ــذ بـهــا عـنــد الـقـيــام بالتخطيط املـسـتــدام للمدن

زراعة مليون شجرة قبل
المونديال ..و 10ماليي�ن
بحلول 2030

مضاعفة استخدام
محطات الطاقة
الشمسية لتوليد الكهرباء
مبادئ بيئي�ة ومستدامة
في التخطيط الحضري
للمدن
الخضراء بما يضمن بيئة صحية مستدامة لسكانها
وتنسيق وتــوافــق كافة مرافقها ومبانيها ،يتخلله
مساحات خضراء كافية ،وتهوية وإضــاء ة طبيعية
بني املباني وأماكن مخصصة للخدمات التعليمية
والعالجية بما يحقق هدفها وصداقتها للبيئة.

إستراتيجية بيئية شاملة
وق ــد عـمـلــت ال ــدول ــة عـلــى ب ـنــاء إسـتــراتـيـجـيــة بيئية
شاملة ،حيث حــددت اإلستراتيجية خمسة مجاالت
ذات أول ــوي ــة مــع أهـ ــداف طـمــوحــة تــم تـطــويــرهــا لكل
أول ــوي ــة .انـبـعــاثــات غـ ــازات الــدفـيـئــة وجـ ــودة ال ـهــواء:
خـفــض ان ـب ـعــاثــات غـ ــازات الــدفـي ـئــة ب ـهــدف ال ـحــد من
ظــاهــرة االحـتـبــاس الـحــراري وتحسني جــودة الهواء
املـحـيــط والــداخ ـلــي مــن أج ــل حـمــايــة الـصـحــة الـعــامــة
وال ـب ـي ـئــة بـشـكــل عـ ــام .ولـتـحـقـيــق ذلـ ــك ،تـسـعــى قطر
لخفض انبعاثات غازات الدفيئة بنسبة  % 25مقابل
الوضع االعتيادي بحلول عام  2030وتعزيز معايير
جودة الهواء املحيط وتحديث الحد األقصى بحلول
ع ــام  ،2024وال ـت ـنــوع الـبـيــولــوجــي بـتـعــزيــز الـجـهــود

ل ـل ـح ـف ــاظ ع ـل ــى الـ ـتـ ـن ــوع ال ـب ـي ــول ــوج ــي واس ـت ـع ــادت ــه
وحـمــايـتــه مــن أج ــل خـلــق نـظــم إيـكــولــوجـيــة طبيعية
صحية وقادرة على الصمود.
وتسعى الــدولــة للحماية واإلدارة الفعالة ألكثر من
 % 25من مساحة األرض بحلول عام  2030وحماية
واس ـت ـع ــادة األص ـن ــاف امل ـه ــددة م ــن ب ــن مـسـتـهــدفــات
أخرى.

مصادر المياه

وبـ ـش ــأن املـ ـي ــاه ف ـه ـنــاك م ــراق ـب ــة دوريـ ـ ــة وف ـع ــال ــة لـكــل
م ـ ـصـ ــادر املـ ـ ـي ـ ــاه ،ع ـل ــى س ـب ـي ــل املـ ـ ـث ـ ــال ،ت ـس ـع ــى قـطــر
لتخفيض اسـتـخــراج املـيــاه الـجــوفـيــة بنسبة ،% 60
وخ ـفــض االس ـت ـهــاك ال ـيــومــي لـلـمـيــاه ب ـم ـقــدار الثلث
ومضاعفة التحلية باستخدام التناضح العكسي أو
بتقنيات أكثر اسـتــدامــة مــن بــن مستهدفات أخــرى.
وح ــول االق ـت ـصــاد ال ــدائ ــري وإدارة ال ـن ـفــايــات تعمل
الدولة على تعزيز البنية التحتية لإلدارة املستدامة
للنفايات وتشجيع زيادة االستخدام الدائري للمواد
في قطر .وهناك جهود إلغالق وإعادة تأهيل % 100
من املطامر غير الصحية وإعادة تحقيق معدل إعادة
تدوير للمواد بنسبة  % 15من النفايات املحلية من
بني مستهدفات أخرى.
وب ـشــأن اس ـت ـخــدام األراضـ ــي تـسـعــى ال ــدول ــة لتعزيز

تـابعـونـا عىل منصـات التـواصــل االجتمـاعـي الخاصة باللجنة املنظمة الحتفاالت اليوم الوطني للدولة

إمـكــانـيــات األراض ــي فــي الــدولــة عـلــى امل ــدى الـطــويــل.
وتولي قطر األولوية لرفع اإلنتاجية بشكل مستدام
من خالل تحسني إنتاجية األراضي الزراعية بنسبة
تفوق  ،% 50باإلضافة إلى إطالق مبادرات التخطيط
الحضري املستدام مثل تأسيس وتطبيق متطلبات
املباني الخضراء من بني مستهدفات أخرى.

مرحلة جديدة
ويـمـهــد إط ــاق إسـتــراتـيـجـيــة قـطــر الــوطـنـيــة للبيئة
وتغير املناخ الطريق أمــام مرحلة جديدة من رحلة
قطر البيئية ،إذ ستوفر اإلستراتيجية أيضا إطــارا
لتحقيق طـمــوحــات قطر لـعــام  2030وتـضــع األســس
الالزمة إلدارة البيئة على املــدى الطويل .كما سيتم
تـشـكـيــل ف ــري ــق ع ـمــل ج ــدي ــد م ــن مـخـتـلــف ال ـ ـ ــوزارات،
ت ـحــت إش ـ ــراف ودعـ ــم أبـ ــرز الـ ـق ــادة ف ــي ق ـط ــر ،لـقـيــادة
ومراجعة تنفيذ اإلستراتيجية .كما سيتطلب تنفيذ
هــذه اإلسـتــراتـيـجـيــة إح ــداث تـعــديــات عـلــى عــدد من
السياسات والقوانني .وباإلضافة إلى ذلك ،وأخيرا،
س ـي ـتــم ت ـخ ـص ـيــص م ـي ــزان ـي ــة مـ ـح ــددة ل ــدف ــع ج ـهــود
التنفيذ ،إلــى جانب تعزيز االستثمار في التقنيات
املبتكرة ،ودفــع جـهــود بـنــاء ال ـقــدرات وزي ــادة الوعي
حيال البيئة.
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د .فيرونيكا بيرموديز مديرة أبحاث بمعهد قطر لبحوث البيئة والطاقة لـ

:

بدء تشغيل محطة الطاقة
الشمسية ديسمبر 2021
•

حامد سليمان

قالت د .فيرونيكا بيرموديز ،مديرة أبحاث أولى في مركز الطاقة ،معهد قطر لبحوث البيئة والطاقة
بجامعة حمد بن خليفة :بينما بدأت قطر العمل على إستراتيجيتها الخاصة بالطاقة الشمسية في وقت
متأخر عن معظم البلدان األخرى ،فقد سعت إلى تحقيق الهدف بالتزام أقوى وتصميم أكبر.
ونتيجة
ً
لذلك ،كانت قطر تتحرك بسرعة نحو تنفيذ هذا الهدف.
وأضافت د .فيرونيكا في تصريحات خاصة لـ «العرب» :تم ترسية عملية تقديم العطاءات ألول محطة
كهرباء رئيسية في البالد في ديسمبر  ،2019بينما شهد يناير  2020اإلغالق المالي .والمشروع قيد
اإلنشاء اآلن ،ومن المقرر أن يبدأ تشغيله في نهاية هذا العام .وبالنظر إلى التحديات الرئيسية التي
حدثت بسبب جائحة فيروس كورونا في العالم ،مع االضطرابات المرتبطة بها بما في ذلك اإلغالق
والتأخير في سلسلة التوريد ،فإن بناء محطة طاقة بقدرة  800ميجا .واط في غضون عامين يعد إنجازً ا
كبيرا.
ً

مؤتمر تطوير التكنولوجيا الالزمة
لتعزيز رابط الطاقة والمياه
في المناخات القاسية

تابعت :سيتم بدء املرحلة األولى في بداية
شهر ديسمبر من العام الحالي؛ بقدرة 400
ميجاواط .وسيتم تشغيل املرحلة الثانية،
بنفس الـسـعــة فــي الـقــريــب الـعــاجــل .وإلــى
جانب حقيقة أن كل هذا البناء يتم إنجازه
فــي غضون فترة قياسية مدتها سنتان،
تجدر اإلش ــارة إلــى أن التكنولوجيا التي
تم اختيارها هي أحــدث ما توصلت إليه
التكنولوجيا املتطورة.
وأوضحت أنه عند بدء التشغيل ،ستكون
محطة الطاقة الشمسية هــذه هي املحطة
ال ـ ــوحـ ـ ـي ـ ــدة فـ ـ ــي دول مـ ـجـ ـل ــس الـ ـتـ ـع ــاون
الخليجي التي تجمع ما بني تكنولوجيا
ال ـ ـ ـخـ ـ ــايـ ـ ــا ال ـ ـش ـ ـم ـ ـس ـ ـيـ ــة ذات الـ ــوج ـ ـهـ ــن
وتكنولوجيا التعقب والتنظيف التلقائي.

طرح عطاء موقعين
وأكدت أن قطر للطاقة تسعى إلى تحقيق
امل ــزي ــد م ــن ال ـف ــرص ح ـيــث ت ــم ط ــرح عـطــاء
موقعني بسعة ( )400*2ميغاواط بهدف
ت ـع ــزي ــز ح ـص ـت ـهــا املـ ـتـ ـج ــددة مـ ــن ال ـط ــاق ــة
الـكـهــربــائـيــة بحيث تـتـجــازو نسبتها 15
 %مــن إجمالي الطاقة اإلنتاجية وتقليل
ان ـب ـعــاثــات ال ـك ــرب ــون .وامل ـش ــاري ــع اآلن في
م ــرح ـل ــة ت ـق ــدي ــم ال ـ ـع ـ ـطـ ــاءات ،ح ـي ــث أب ــدى
املشاركون اهتماما شديدا بإعداد عروض
العطاءات ملشاريع الطاقة الكهروضوئية.
وقـ ــالـ ــت د .فـ ـي ــرونـ ـيـ ـك ــا :ي ـ ـشـ ــارك بــاح ـثــو
وم ـه ـنــدســو م ـع ـهــد ق ـطــر ل ـب ـحــوث الـبـيـئــة
والـ ـط ــاق ــة ،ب ـش ـكــل م ـس ـت ـمــر ،ف ــي مـخـتـلــف
جوانب مشاريع الطاقة الشمسية املختلفة
فــي الــدولــة .ويشمل ذلــك مراجعة املـبــادئ
التوجيهية وتقديم التوصيات والتحقق
م ــن ام ـت ـث ــال املـ ـش ــروع لـلـمـعــايـيــر املـطـبـقــة
في دولــة قطر واملعايير الدولية .وتشمل
الخدمات التكنولوجية ملعهد قطر لبحوث
ال ـب ـي ـئــة والـ ـط ــاق ــة أيـ ـض ــا ت ــوف ـي ــر ب ـيــانــات
تقديرية حــول إنتاجية الطاقة بـنـ ً
ـاء على

«قطر لبحوث
البيئ�ة والطاقة»
يساهم في تحقيق
إستراتيجية قطر
تشغيل المرحلة
األولى بنهاية
ً
العام و«الثاني�ة» قريب�ا
محطة الطاقة
الشمسية هي
الوحيدة في الخليج اليت
تجمع ما بي�ن تكنولوجيا
«ذات الوجهين»
و«التعقب والتنظيف
التلقائي»
باحثو ومهندسو
المعهد يساهمون
في مختلف جوانب
مشاريع الطاقة
الشمسية بالدولة
املوقع الجغرافي ،وإعدادات التركيب (زواية
اإلمالة ،والتوجيه ،وما إلى ذلك) ،وبيانات
األرصـ ــاد الـجــويــة وذل ــك لتقدير إنتاجية
الـطــاقــة بــاسـتـخــدام الـقـيــاســات الخارجية

الحقيقية ،والتحقق مــن تصنيف الطاقة
في الوحدات الكهروضوئية قبل التثبيت
ً
وفقا ملعايير اللجنة الكهروتقنية الدولية،
وكذلك للتحقق من موثوقية التكنولوجيا
للظروف املحلية.
وأضــاف ــت :قــد أصـبــح معهد قـطــر لبحوث
البيئة والطاقة ،بمرافقه الختبار الطاقة
الشمسية ذات املستوى العاملي ،الشريك
الــرئ ـي ـســي ل ـل ـص ـنــاعــات ال ـت ــي تـسـعــى إلــى
ال ـت ـح ـق ــق مـ ــن ص ـح ــة ال ـت ـك ـن ــول ــوج ـي ــا فــي
مـجــال أبـحــاث الـطــاقــة الشمسية وتطوير
الـت ـك ـنــولــوج ـيــا .وب ــاإلض ــاف ــة إل ــى الـخـبــرة
الـعــاملـيــة الـتــي يـقــدمـهــا بــاحـثــوهــا ،يمتلك
امل ـع ـهــد م ــراف ــق اخ ـت ـب ــار م ـت ـقــدمــة ب ـمــا في
ذلـ ـ ــك م ــرف ــق اخـ ـتـ ـب ــار خـ ــارجـ ــي وم ـخ ـت ـبــر
موثوقية الطاقة الكهروضوئية الــذي تم
افتتاحه مؤخرًا .ويحتوي مرفق االختبار
ال ـخــارجــي للمعهد عـلــى مـحـطــة ميدانية
ت ـب ـلــغ م ـســاح ـت ـهــا  35000م ـت ــر م ــرب ــع مــع
تقنيات شمسية متطورة مــزودة بأنظمة
ت ـس ـمــح ب ـت ـح ـســن األداء ال ـك ـهــروضــوئــي
ف ــي امل ـن ــاخ ــات ال ـقــاس ـيــة وت ـط ــوي ــر حـلــول
ل ـل ـت ـخ ـف ـيــف مـ ــن تـ ــدهـ ــور ت ـح ــوي ــل ال ـطــاقــة
الشمسية بمرور الوقت ،بسبب التعرض
للعوامل الخارجية .وتتيح معدات وأدوات
مـخـتـبــر املــوثــوق ـيــة ال ـك ـهــروضــوئ ـيــة ،بما
ً
فــي ذل ــك ال ـغــرف الـبـيـئـيــة ،اخ ـت ـبـ ً
ـارا دقـيــقــا
لـلــوحــدة وم ـحــاكــاة ل ـظــروف ال ـتــدهــور في
الهواء الطلق ،مما يكمل النتائج امليدانية
وي ـ ـسـ ــاهـ ــم ف ـ ــي تـ ـط ــوي ــر ح ـ ـلـ ــول مـصـمـمــة
ً
خصيصا بحيث تالئم الظروف السائدة
ف ــي دول ـ ــة ق ـطــر وامل ـن ـط ـقــة .وي ــدي ــر املـعـهــد
ات ـ ـحـ ــاد الـ ـط ــاق ــة ال ـش ـم ـس ـي ــة حـ ـي ــث يـنـفــذ
األع ـضــاء مـشــاريــع بحثية مشتركة (قبل
املنافسة) وخاصة (تنافسية) في مجاالت
ت ـخ ـف ـي ــف الـ ـتـ ـل ــوث وت ـن ـظ ـي ــف ال ـ ــوح ـ ــدات
الـكـهــروضــوئـيــة والـتـنـبــؤ بــإن ـتــاج الـطــاقــة
الكهروضوئية وغيرها.

يعقد معهد قطر لبحوث البيئة والطاقة املؤتمر املتخصص في نوفمبر
الجاري؛ لتناول التحديات والفرص املتاحة في مجال الترابط بني الطاقة
واملياه والبيئة ،وبصفة خاصة متطلبات تطوير البحوث والتكنولوجيا
الــازمــة لتعزيز راب ــط الـطــاقــة وامل ـيــاه والـبـيـئــة فــي املـنــاخــات الـصـحــراويــة
القاسيةُ .يتوقع أن يحضر املؤتمر ،الــذي ُيعقد على مــدار أربعة أيــام في
الفترة من  22إلى  26نوفمبر  ،2021ما يزيد على  300باحث وعالم ومهندس
وممثلون عن الجهات املعنية .تستطيع الوفود حضور جلسات الفعالية
بصفة شخصية بمبنى (ذو املنارتني) أو تسجيل الدخول والحضور عبر
املنصات الرقمية.
ً
يجمع املؤتمر خبراء عامليني في املجال األكاديمي وقطاع الصناعة ،فضال
عن خبراء من الجهات املعنية ذات العالقة؛ لتبادل آخر مستجدات البحوث
والتكنولوجيا واالبتكارات.
وسوف يركز الحضور على تحقيق فهم أفضل للترابط بني الطاقة واملياه
والبيئة؛ بغرض تطوير املجاالت ذات األولوية واملتعلقة بالتنمية البشرية
واالستدامة البيئية .وسوف يتمخض املؤتمر عن نتيجة هامة تتعلق بأثر
ترابط الطاقة واملـيــاه والبيئة وعالقتها باألمن الغذائي .وســوف يساعد
املؤتمر على تعزيز الفهم واستكشاف الحلول الــازمــة ملواجهة تحديات
م ـحــددة تــواجــه عــاقــة الـتــرابــط الحقيقي بــن الـطــاقــة وامل ـيــاه والـبـيـئــة في
املناخات الصحراوية القاسية ،كما هو الحال في قطر .وسيناقش الخبراء
كيفية تطوير تقنيات الطاقة واملياه في هذه املنطقة ملواجهة تحديات أمن
املياه والطاقة والغذاء ،وفي نفس الوقت العمل على تعزيز بيئة تكنولوجية
تفسح الطريق نحو ابتكار القيمة والتأثير في املجتمع واالقتصاد .ويهدف
ً
املؤتمر أيضا إلى سد الفجوة بني البحوث وقطاع الصناعة ،وسوف يوفر
منصة للحوار في التخصصات املتداخلة بني العلماء والباحثني والشركاء
من قطاع الصناعة وصناع السياسات.
ً
منسجما مع رؤية ورسالة معهد قطر لبحوث البيئة
يأتي عقد هذا املؤتمر
ً
ً
والـطــاقــة بـشــأن السعي نحو جعل املعهد مــركــزا مرجعيا على املستوى
الــوطـنــي واإلقـلـيـمــي وال ـعــاملــي فــي م ـجــال ب ـحــوث الـطــاقــة والـبـيـئــة وامل ـيــاه
والتطوير التكنولوجي ،لفائدة دولة قطر ومنطقة الشرق األوسط وشمال
أفريقيا.

أهداف المؤتمر
يهدف املؤتمر إلى:
• تحديد مجاالت التعاون بشأن قضايا ترابط الطاقة واملياه والبيئة على
املستوى اإلقليمي والعاملي ،وما يرتبط بها من تطوير تقني ومنهجيات
مبتكرة.
• فهم التحديات واملعوقات وتطوير الحلول املمكنة للقضايا ذات الصلة
بتطبيق البحوث في مجاالت الطاقة واملياه والبيئة.
• تبادل األفكار واملعرفة بني الخبراء ُ
وصناع السياسات من أنحاء العالم.
• سد الفجوة بني األبحاث وقطاع الصناعة وتناول التأثير االجتماعي
واالقتصادي.
• إب ــراز ال ـقــدرات واإلمـكــانــات البحثية لــدولــة قطر واملنطقة على الساحة
العاملية.

تـابعـونـا عىل منصـات التـواصــل االجتمـاعـي الخاصة باللجنة املنظمة الحتفاالت اليوم الوطني للدولة

Qatar.qa

العدد 12066
األحد  16ربيع اآلخر 1443هـ |  21نوفمبر 2021م

5

إلى  25%بحلول  ..2022واستخدام «الديزل النقي» في 2023

«المواصالت» توسع إستراتيجية
المركبات الكهربائية
•

نشر «الحافالت»
في مناطق الخدمات
الرئيسية خالل مونديال قطر
2022

سامح الصديق

تـعـمــل وزارة امل ــواص ــات وش ــرك ــة م ــواص ــات «كـ ــروة»
عـلــى تنفيذ اسـتــراتـيـجـيــة املــركـبــات الـكـهــربــائـيــة ،التي
ســوف تساهم فــي تطوير بنية تحتية خــاصــة بنظام
النقل العام الكهربائي املتكامل واملتعدد الوسائط في
الدولة األول من نوعه في املنطقة ،بهدف دعــم مسيرة
الــدولــة فــي خطواتها نحو مستقبل أخـضــر ،وتحقيق
التوازن االقتصادي والبيئي لضمان استدامة مشاريع
ً
ال ـب ـن ـيــة الـتـحـتـيــة ل ـق ـطــاع املـ ــواصـ ــات ف ـض ــا ع ــن دعــم
النمو االقتصادي وتحقيق الفائدة القصوى للموارد
الطبيعية من خالل زيــادة العوائد الخارجية لقطاعي
الـنـفــط والـ ـغ ــاز ،وت ـطــويــر وس ــائ ــل الـنـقــل عـبــر توظيف
الطاقة البديلة والنظيفة وفــق أحــدث األنظمة العاملية
ال ـصــدي ـقــة لـلـبـيـئــة ل ـل ـحــد م ــن االن ـب ـع ــاث ــات الـكــربــونـيــة
الضارة مما يوفر بيئة نظيفة وصحية ومتكاملة وآمنة
لألجيال القادمة بالتنسيق مع وزارة البلدية والبيئة.
وكـجــزء مــن الخطط االستراتيجية لــدعــم الـتـحــول إلى
املــركـبــات الكهربائية تعمل الـ ــوزارة حــالـ ًـيــا مــع شركة
مــواصــات (كـ ــروه) عـلــى خـطــة شــامـلــة لتحويل جميع
سيارات األجرة إلى سيارات تعمل بالطاقة الكهربائية
خالل السنوات القادمة .باإلضافة إلى إنشاء عدد 100
ً
موقف للسيارات الكهربائية كمرحلة أولــى ،فضل عن
إنـشــاء عــدد مــن املـسـتــودعــات الــدائـمــة خــال عــام 2022
في مناطق متعددة تحتوي على كافة املرافق الخدمية
الخاصة بها.
يــأتــي ذلــك فــي إط ــار ال ـتــزام وزارة املــواصــات بتحويل
 %25مــن حــافــات النقل الـعــام إلــى حــافــات كهربائية
ب ـح ـلــول ال ـع ــام امل ـق ـب ــل ،ون ـش ــر ح ــاف ــات ك ـهــربــائ ـيــة في
مـنــاطــق ال ـخــدمــات الــرئـيـسـيــة خ ــال ك ــأس الـعــالــم لكرة
ال ـق ــدم  ،2022وب ــذل ــك سـيـصـبــح امل ــون ــدي ــال األول على
ُ
مستوى العالم الذي تستخدم خالله حافالت نقل عام
كهربائية صديقة للبيئة ومحايدة للكربون.
وق ــد دشـنــت الـ ــوزارة نـهــايــة يــونـيــو املــاضــي ،التشغيل
الـتـجــريـبــي ملـحـطــة شــركــة م ــواص ــات «كـ ـ ــروه» لشحن
الحافالت الكهربائية بالتزامن مع وصول أول دفعة من
الحافالت الكهربائية الصديقة للبيئة ذات املحركات
الهادئة ،التي سوف تستخدمها «كروه» ضمن منظومة
النقل لديها ،ويستكمل تطبيق استراتيجية املركبات
الكهربائية التي أعدتها وزارة املواصالت واالتصاالت
بالتعاون مع الجهات املعنية.
ويهدف التدشني إلى دعم مسيرة الدولة في خطواتها
نحو مستقبل أخـضــر ،وتحقيق ال ـتــوازن االقـتـصــادي
والـبـيـئــي لـضـمــان اس ـتــدامــة مـشــاريــع الـبـنـيــة التحتية
ً
لقطاع املواصالت ،فضال عن تطوير وسائل النقل عبر
توظيف الطاقة البديلة والنظيفة وفق أحــدث األنظمة
العاملية الصديقة للبيئة للحد من االنبعاثات الكربونية
الضارة مما يوفر بيئة نظيفة وصحية وآمنة لألجيال
القادمة.
كما تتزامن هذه التطورات في «كــروه» مع الــدور الذي
ت ـقــوم بــه الـشــركــة تـحــت إشـ ــراف ال ـ ــوزارة ل ـبــدء تشغيل
املــرافــق الــازمــة للمركبات الكهربائية لخدمة أسطول
الـنـقــل ال ـع ــام وتـلـبـيــة مـتـطـلـبــات ال ــزي ــادة املـتــوقـعــة في

البطولة األولى بالعالم
في استخدام وسائل
نقل صديقة للبيئ�ة ومحايدة
للكربون
الـطـلــب عـلـيـهــا .وأك ــد س ـعــادة الـسـيــد جــاســم بــن سيف
الـسـلـيـطــي وزيـ ــر امل ــواص ــات أن ه ــذا ال ـبــرنــامــج يــأتــي
حرصا من الوزارة على تنفيذ استراتيجية التحول إلى
الطاقة النظيفة في قطاع املواصالت وتقليل االنبعاثات
الكربونية الـصــادرة عــن املركبات التقليدية وتحسني
ج ــودة امل ـنــاخ ال ـعــام فــي دول ــة قـطــر ،مبينا أن أح ــد أهــم
أهداف هذه االستراتيجية يتمثل في دعم عمليات النقل
خالل بطولة كأس العالم  ،2022لتكون دولة قطر األولى
عــاملـيــا فــي اسـتـضــافــة بـطــولــة ك ــأس الـعــالــم باستخدام

املركبات الكهربائية الصديقة للبيئة بجانب التكامل
مــع أنظمة النقل الـعــام املختلفة .ويلعب التكامل بني
مؤسسات الدولة دورا هاما في تنفيذ االستراتيجية
الوطنية للتحول الستخدام الطاقة النظيفة حيث أكد
الدكتور املهندس سعد بن أحمد املهندي رئيس هيئة
األشغال العامة «أشغال» ورئيس مجلس إدارة شركة
مــواصــات «كـ ــروه» ،إن «أش ـغ ــال» قــامــت بــإنـشــاء نقاط
الـشـحــن الـكـهــربـيــة املختلفة داخ ــل ال ــدوح ــة وخــارجـهــا
وتوفير كافة التمديدات الكهربائية والبنية التحتية

تـابعـونـا عىل منصـات التـواصــل االجتمـاعـي الخاصة باللجنة املنظمة الحتفاالت اليوم الوطني للدولة

ال ــازم ــة ل ــرب ــط أج ـه ــزة ال ـش ـحــن ب ــامل ـح ــوالت الـكـهــربـيــة
ومـحـطــات الـكـهــربــاء املختلفة ،مـشـيـرًا إل ــى أنـهــا قامت
كذلك بإنشاء أكبر محطة في املنطقة للشحن الكهربائي
في مدينة لوسيل تعمل بالطاقة الشمسية ومرتبطة
مــع كــافــة املـحـطــات ،حـيــث سيتم إن ـشــاء مـظــات خاليا
شـمـسـيــة عــال ـيــة ال ـك ـف ــاءة تـعـتـمــد ع ـلــى م ـصــدر الـطــاقــة
الشمسية التي تعد أحد أوجه الطاقة املتجددة املوفرة
للطاقة النظيفة.
كما أعلنت وزارة املــواصــات االسـبــوع املــاضــي العمل
على استكمال املتطلبات الــازمــة لتحويل الحافالت
والـشــاحـنــات نـحــو اسـتـخــدام الــديــزل الـصــديــق للبيئة
والخالي من املــادة الكبريتية التي تسبب االنبعاثات
الضارة الناجمة عن عملية االحـتــراق ،وذلــك بالتعاون
مــع الـهـيـئــة الـعــامــة الـقـطــريــة لـلـمــواصـفــات والتقييس،
واإلدارة العامة للمرور ،وشركة قطر للطاقة ،والجهات
األخرى ذات الصلة.
ويأتي هــذا في إطــار السياسة التي اعتمدتها الــوزارة
الس ـت ـخ ــدام وق ـ ــود ال ــدي ــزل ال ـن ـقــي امل ـك ــاف ــئ للتصنيف
األوروبـ ـ ــي ( )5-EUROلـكــافــة ال ـحــافــات والـشــاحـنــات
التي سيتم استيرادها لدولة قطر ابتداء من الطرازات
املصنعة للعام ( )2023األمر الذي سيقلل من االنبعاثات
الكربونية ويحد من التلوث البيئي بشكل ملحوظ.
وسـ ــوف تــدعــم ه ــذه ال ـخ ـطــوات اسـتــراتـيـجـيــة الـتـحــول
لـلـمــركـبــات الـصــديـقــة لـلـبـيـئــة ،بــاإلضــافــة إل ــى االرت ـقــاء
بـمــواصـفــات الـحــافــات والـشــاحـنــات السـتـخــدام وقــود
الديزل النظيف املكافئ للتصنيف األوروبــي الخامس
( ،)5-EUROبهدف تحقيق االستدامة البيئية املرجوة
من خالل استخدام التقنيات والوقود النظيف والطاقة
الـكـهــربــائـيــة ،لـلـحــد مــن عـ ــوادم املــرك ـبــات واالنـبـعــاثــات
الـكــربــونـيــة ال ـض ــارة بــالـبـيـئــة ،مـمــا يــوفــر بـيـئــة نظيفة
وصحية وآمنة.
الجدير بالذكر أن وزارة املــواصــات قامت بالتنسيق
مع املؤسسة العامة القطرية للكهرباء واملاء «كهرماء»
لوضع سياسة املركبات الكهربائية والهجينة بدولة
قـ ـط ــر ،بـ ـه ــدف دع ـ ــم ت ــأم ــن ح ــاج ــة الـ ـب ــاد م ــن ال ـطــاقــة
الـنـظـيـفــة عـلــى نـحــو دائـ ــم ومـنـتـظــم ،ودراس ـ ــة الـبــدائــل
املتاحة لتأمينها من أجل املساهمة الفاعلة في تنفيذ
استراتيجية التنمية الوطنية ( ،)2022-2018وتحقيق
رؤية قطر .2030
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في ظل التوجه لتنويع مصادر الطاقة

دعوات إلدارة عجلة «الطاقة
النظيفة» في مختلف القطاعات
•

يوسف بوزية

يتوقع خبراء في مجال الطاقة املستدامة
أن تـشـهــد ال ـس ـنــوات املـقـبـلــة ت ــزاي ــد الطلب
فــي ال ــدول ــة عـلــى وحـ ــدات الـطــاقــة النظيفة
وتطبيقاتها املختلفة كإحدى «التحوالت»
املـطـلــوبــة لـتـنــويــع م ـص ــادر تــولـيــد الـطــاقــة
فـ ــي ق ـ ـطـ ــر ..الف ـ ـتـ ــن إلـ ـ ــى تـ ــوسـ ــع وشـ ـي ــوع
اسـتـخــدامــاتـهــا ألغـ ــراض تــوفـيــر الـكـهــربــاء
فــي املـبــانــي ،وتحلية مـيــاه الـبـحــر ،وإن ــارة
الـ ـ ـ ـش ـ ـ ــوارع وال ـ ـح ـ ــدائ ـ ــق ،وأخـ ـ ـ ـي ـ ـ ــرا ،ربـ ـم ــا،
توظيفها في التبريد.
وف ــي حــن يــواجــه بــرنــامــج األم ــن الـغــذائــي
الذي أعلنته الدولة لتعزيز االكتفاء الذاتي
مــن ال ـغ ــذاء ،تـحــديــا مــن حـيــث ارت ـفــاع كلفة
ال ـطــاقــة م ــن امل ـح ــروق ــات الس ـت ـخــراج املـيــاه
ال ـج ــوف ـي ــة وت ـح ـل ـي ـت ـهــا الس ـت ـخ ــدام ـه ــا فــي
الزراعة ،فقد بدأ االتجاه نحو تنوع مصادر
الطاقة البديلة ،النظيفة ،والرخيصة في
ظل اتجاه العديد من اقتصادات العالم إلى
استخدامها كمصدر رئيسي إلنتاج الطاقة
وتصديرها أيضًا.
وفي هذا السياق يؤكد الخبراء أن الشمس
الساطعة لفترات طويلة هي امليزة النسبية
ال ـت ــي ي ـم ـت ــاز ب ــه ال ـط ـق ــس ف ــي دولـ ـ ــة ق ـطــر،
والــذي يشجع على االستثمار في التنمية
املستدامة في مختلف القطاعات الحيوية،
واملـســاهـمــة فــي تحقيق أه ــداف رؤي ــة قطر
 2030للحفاظ على موارد الدولة وتحقيق
االستدامة البيئية من خالل خفض مستوى
االنبعاثات الكربونية الضارة املنبعثة من
املصابيح العادية عالية التوهج وتوفير
األموال على خزانة الدولة.

مبادرات ومشاريع
ي ـق ــول ال ــدك ـت ــور س ـيــف ال ـح ـج ــري ،الـخـبـيــر
البيئي ،إن دولة قطر تتجه اآلن إلى مصادر
الطاقات البديلة من خالل بعض املبادرات
وامل ـش ــاري ــع ال ـتــي ي ـجــري تـنـفـيــذهــا حــالـيــا،
وإل ــزامـ ـه ــا بـتـحـقـيــق ال ـت ـن ـم ـيــة امل ـس ـتــدامــة
انسجامًا مع رؤية قطر .2030
وأضـ ـ ـ ـ ــاف ف ـ ــي تـ ـص ــريـ ـح ــات ل ـ ـ ـ الـ ـ ـع ـ ــرب أن
ف ـكــرة اس ـت ـخــدام ال ـطــاقــة الـشـمـسـيــة إلن ــارة
الحدائق ،يمكن أن تحدث نقلة نوعية في
مـجــال الكهرباء والـطــاقــة ،فباإلضافة إلى
نظافة الطاقة الشمسية وعدم تسببها في
أي ت ـلــوث بـيـئــي يـمـكــن لـنــا كــذلــك أن نوفر
م ـبــالــغ مــال ـيــة ك ـب ـيــرة ك ــان ــت ت ـص ــرف على
ت ــزوي ــد أع ـم ــدة إنـ ــارة الـ ـش ــوارع وال ـحــدائــق
بــال ـك ـهــربــاء ،مــوض ـحــا أن ات ـفــاق ـيــة مــؤتـمــر
تغير املناخ شجعت جميع الدول وحثتهم
ع ـل ــى االنـ ـتـ ـق ــال إل ـ ــى الـ ـط ــاق ــات امل ـت ـج ــددة
وذلـ ــك حـفــاظــا عـلــى الـبـيـئــة ،كـمــا أن هـنــاك
اتجاهات كبيرة على الصعيد العاملي ،من
جانب الشعوب والحكومات في الحد من
االنبعاثات املسببة لالحتباس الـحــراري،
والـطــاقــة الشمسية بــدورهــا تــوفــر وسيلة
فعالة للقيام بــذلــك ،ألن الـطــاقــة الشمسية
مستدامة وتحافظ على البيئة.

د .سيف الحجري:
توفير الطاقة عبر
المصادر الطبيعية أصبح
ضرورة

د .فهد الجمالي:
خطوات جادة
إلدارة عجلة الطاقة
النظيفة بالدولة

د .هيثم أبو الرب:
الطاقة النظيفة
حل بديل يقلص هدر
الثروات

إلـيـهــا قـطــر كغيرها مــن ال ــدول عـلــى املــدى
الـطــويــل ،ف ــإذا حــدث أي نقص فــي مصادر
ال ـطــاقــة األخـ ــرى كــال ـب ـتــرول ،يـصـبــح هناك
بدائل أخرى متوفرة وجاهزة.

أﺳﺘﺎذ اﻟـﻌـﻠـﻮم اﻟﺒﻴﻮﻟﻮﺟﻴﺔ واﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﺑﻜﻠﻴﺔ
اﻵداب واﻟﻌﻠﻮم في ﺠﺎﻣﻌﺔ قطر ،أن تشهد
وحـ ــدات الـطــاقــة الشمسية إق ـبــاال مـتــزايـدًا
مع تعميم استخدامها في إنــارة الحدائق
والـشــوارع والجهات الخدمية ،مشيرا إلى
أن استخدامها في املنازل يحتاج إلى مزيد
مــن الــوقــت نظرًا للحاجة إلــى بنية تحتية
مـنــاسـبــة ،مــع ضـ ــرورة اس ـت ـغــال الـطــاقــات
امل ـت ـج ــددة واتـ ـخ ــاذ خـ ـط ــوات ج ـ ــادة ل ـتــدار
عجلة الـطــاقــة النظيفة فــي ال ــدول ــة ،والـتــي
أصبحت مطلبا أساسيا واتـجــاهــا عامليًا
عــامــا ،علمًا بــأن الحكومة الــرشـيــدة لديها
من اإلمكانيات املادية والبشرية ما يؤهلها
لتكون من أوائل الدول في استخدام الطاقة
الشمسية.

قطر على سبيل إيجاد حلول خالقة داخل
قطر.

زيادة السكان والمشروعات
إل ــى ذل ــك ،أرج ــع الــدك ـتــور ال ـح ـجــري تــزايــد
أه ـم ـي ــة ال ـت ــرش ـي ــد ف ــي اسـ ـتـ ـخ ــدام ال ـط ــاق ــة،
إلــى الــزيــادة في عــدد السكان واملشروعات
وال ـ ـبـ ــرامـ ــج ال ـت ـن ـم ــوي ــة ال ـض ـخ ـم ــة م ـنــوهــا
بأهمية االنتقال ملصادر الطاقة املستدامة
والبديلة لتوفير الطاقة عن طريق املصادر
ال ـط ـب ـي ـع ـيــة ،م ــؤكـ ـدًا أن دولـ ـ ــة ق ـط ــر تـتـجــه
اآلن إل ـ ــى الـ ـط ــاق ــات املـ ـتـ ـج ــددة مـ ــن خ ــال
بـعــض امل ـب ــادرات وامل ـشــاريــع الـكـبــرى التي
يجري تنفيذها حاليًا ،وإلزامها بتحقيق
التنمية املـسـتــدامــة اتـســاقــا مــع رؤي ــة قطر
 ..2030وأوض ــح أن فكرة استخدام الطاقة
ال ـش ـم ـس ـي ــة إلنـ ـ ـ ــارة ال ـ ـش ـ ــوارع والـ ـح ــدائ ــق
ال ـعــامــة يـمـكــن أن ت ـحــدث نـقـلــة نــوعـيــة في
مـجــال الكهرباء والـطــاقــة ،فباإلضافة إلى
نـظــافــة الـطــاقــة الـشـمـسـيــة ،وع ــدم تسببها
في أي تلوث بيئي يمكن لنا كذلك أن نوفر
م ـبــالــغ مــال ـيــة هــائ ـلــة ك ــان ــت ت ـص ــرف على
ت ــزوي ــد أع ـم ــدة إنـ ــارة الـ ـش ــوارع وال ـحــدائــق
بــال ـك ـهــربــاء ،مــوض ـحــا أن ات ـفــاق ـيــة مــؤتـمــر
تغير املناخ شجعت جميع الدول وحثتهم
ع ـل ــى االنـ ـتـ ـق ــال إل ـ ــى الـ ـط ــاق ــات امل ـت ـج ــددة
وذلـ ــك حـفــاظــا عـلــى الـبـيـئــة ،كـمــا أن هـنــاك
اتجاهات كبيرة على الصعيد العاملي ،من
جانب الشعوب والحكومات في الحد من
االنبعاثات املسببة لالحتباس الـحــراري،
والـطــاقــة الشمسية بــدورهــا تــوفــر وسيلة
فعالة للقيام بــذلــك ،ألن الـطــاقــة الشمسية
مستدامة وتحافظ على البيئة.

بنية تحتية مناسبة
ومــن جانبه توقع الدكتور فهد الجمالي-

المنشآت الخدمية
ونـظـرًا إلــى زي ــادة مـعــدل اسـتـهــاك األف ــراد
فــي قـطــر مــن الـكـهــربــاء واملـ ــاء  -يـعــد أعلى
أو مــن أع ـلــى امل ـع ــدالت الـعــاملـيــة  -وارت ـفــاع
تكلفة الطاقة غير املتجددة ملعالجة املياه
وتوليد الكهرباء ،يقول د .هيثم أبو الرب،
األسـ ـت ــاذ ف ــي ب ــرن ــام ــج ه ـنــدســة ال ـك ـهــربــاء
والحاسوب في جامعة تكساس إي أند أم
في قطر واملدير اإلداري للمحطة الهندسية
االختبارية التابعة ملركز الشبكة الذكية في
جامعة قطر ،إن الطاقة النظيفة أصبحت
ال ـحــل ال ـبــديــل لـتــوفـيــر ه ــذه ال ـث ــروات التي
ً
تهدر يوميًا جراء سوء استخدامها ،الفتا
إلى سهولة تركيب األلــواح الشمسية على
مستوى البلد ،وضــرورة استخدام الطاقة
الشمسية املـتــاحــة ط ــوال ال ـعــام فــي توليد
ال ـط ــاق ــة ال ـك ـهــربــائ ـيــة ل ـل ـم ـن ــازل ،وامل ـ ـ ــزارع،
واملنشآت الخدمية الحكومية والخاصة،
كاملستشفيات واملـبــانــي اإلداريـ ــة وغيرها
م ــن وامل ـ ــراف ـ ــق ،م ـش ـي ـدًا ب ـج ـه ــود مــؤس ـســة
قطر الخاصة باالستثمار فــي هــذا املجال
وال ـن ـهــوض بـمـسـتــوى الـبـحــث الـعـلـمــي في

ً
أمانا
أكثر
م ــن جــان ـبــه أوض ـ ــح امل ـه ـن ــدس أح ـم ــد عبد
الحليم ،متخصص في الطاقة املستدامة،
أن الطاقة الشمسية تتميز بأنها رخيصة
التكلفة وأكـثــر أمــانــا مــن الطاقات املنتجة
األخــرى ،باإلضافة إلى استمراريتها دون
انقطاع ،كما أنها أقل تكلفة من الكهرباء،
ول ـيــس لـهــا م ـضــار عـلــى الـبـيـئــة فــا تنتج
عنها آثار سالبة من ضوضاء أو مخلفات
ومحروقات ،كما أن الطاقة املنتجة يمكن
أن تخزن لفترات طويلة قد تصل لخمسة
أو ستة أشهر ..كما أن عمرها االفتراضي
يصل إلى  25عاما و 52ألف ساعة تشغيل
بــال ـن ـس ـبــة ل ـل ـب ـط ــاري ــة .وت ـت ـم ـي ــز ال ـخ ــاي ــا
الشمسية بأنها ال تشمل أج ــزاء أو قطعا
مـتـحــركــة ،وال تـسـتـهـلــك وقـ ــودًا وال تـلــوث
ال ـج ــو وح ـي ــات ـه ــا ط ــوي ـل ــة وال ت ـت ـط ـلــب إال
الـقـلـيــل مــن الـصـيــانــة .ل ــذا يـمـكــن تثبيتها
ع ـلــى أس ـطــح امل ـبــانــي لـيـسـتـفــاد مـنـهــا في
إنـتــاج الكهرباء وتوفير الـحــرارة للتدفئة
وت ـس ـخــن املـ ـي ــاه .ك ـمــا تـسـتـخــدم الـخــايــا
الـشـمـسـيــة ف ــي تـشـغـيــل ن ـظــام االت ـص ــاالت
امل ـخ ـت ـل ـفــة وف ـ ــي إنـ ـ ـ ــارة الـ ـبـ ـي ــوت والـ ـط ــرق
واملـنـشــآت وف ــي ضــخ امل ـيــاه وغـيــرهــا .ولــن
نـكــون مـضـطــريــن لــدفــع فــواتـيــر الـكـهــربــاء.
ال ت ـس ـبــب ألـ ـ ــواح ال ـخ ــاي ــا ال ـش ـم ـس ـيــة أيــة
ضوضاءعندما تقوم بتحويل الضوء إلى
طاقة كهربائية قابلة لالستخدام.
وأوضــح عبدالحليم أن هناك ثالثة أنــواع
من الطاقات املنتجة من الطاقة الشمسية:
البدائية وتستخدم للمنازل العادية ذات
االس ـت ـخــدام الـبـسـيــط لـلـمـعــدات واألدوات
الكهربائية ..املتوسطة وهي التي تستخدم
للمنازل ذات الـطــوابــق املـتـعــددة ..العالية
وتستخدم في املصانع واألبراج.

األلواح الشمسية
وأشـ ــار د .ال ـح ـجــري إل ــى أن قـطــر انتبهت
لهذا األمر بالفعل واتجهت نحو استغالل
الطاقة الشمسية ،خاصة أن الطقس مشمس
معظم أي ــام الـسـنــة ،وقطعت شــوطــا كبيرا
فــي اس ـت ـخــدام الـطــاقــة النظيفة واألب ـحــاث
بــدأت تتطور وتدخل حيز التنفيذ ،بدليل
أن ه ـنــاك بـعــض ال ـحــدائــق ال ـتــي أصـبـحــت
تضاء بالطاقة الشمسية ،معربا عن أمله
فــي أن يصبح استخدام الطاقة الشمسية
أكثر توسعا وأن يتم استخدامها في أمور
أخ ـ ــرى ،لـتـصـبــح ال ـح ــدائ ــق نـظـيـفــة بيئيا،
وه ــذه ضـمــن اإلسـتــراتـيـجـيــة ال ـتــي تسعى

تـابعـونـا عىل منصـات التـواصــل االجتمـاعـي الخاصة باللجنة املنظمة الحتفاالت اليوم الوطني للدولة

توفير مبالغ مالية
كبيرة على خزانة
الدولة
إلى جانب الشق االقتصادي
وما ستولده الخاليا الشمسية
من طاقة إلنارة الشوارع
ألكثر من  25عاما ،فإن
البلدية ستوفر على خزانة
الدولة مبالغ مالية كبيرة
من خالل االستغناء الكامل
عن الطاقة الكهربائية
التقليدية ،إضافة إلى عدم
الحاجة إلى بناء بنية تحتية
وتمديد شبكات الكوابل
ومحطات التقوية وغيرها
من النفقات ،فضال عن عدم
الحاجة لعمالة لتشغيل
أنظمة اإلنارة الشمسية التي
تعمل تلقائيا ،إلى جانب أن
الطاقة الشمسية تعد آمنة
وال تشكل خطرا على حياة
الناس ،وهي طاقة نظيفة
وآمنة وتحمي البيئة وتحد
من التلوث والمخلفات
الكربونية ،كما تحافظ
على استدامة موارد البيئة
وحمايتها لألجيال القادمة،
عدا عن أنها تشكل حافزا
ألفراد المجتمع لتبني ثقافة
تطبيقات الطاقة الشمسية.
وإلى جانب استخدام الطاقة
الشمسية في إنارة شاطئ
الوكرة للعائالت ،تم تزويد
الحديقة بشواحن كهربائية
تعمل بالطاقة الشمسية
لشحن الموبيالت واألجهزة
اإللكترونية المختلفة خدمة
للجمهور .وقد نجح برنامج
ترشيد منذ انطالقته في
خفض معدل استهالك
الفرد من الكهرباء بنسبة
بلغت حوالي  % 11وخفض
استهالك المياه بنسبة
تماثلها ،وهذه النسب توضح
أن هناك انخفاضا في
انبعاثات غاز ثاني أكسيد
الكربون بحوالي مليون
و 800ألف طن ما حقق
ً
توفيرا ماليا بحوالي 600
مليون ريال قطري بنهاية
عام .2014
وتستثمر قطر في مجموعة
من كبرى الشركات في
قطاعات الطاقة الشمسية
في ألمانيا وعلى مستوى
العالم ،سيكون لها
مساهمة واضحة على قطاع
الطاقة الشمسية المتنامي
ومستقبلها في المنطقة
حيث تقوم شركة قطر
لتقنيات الطاقة الشمسية
بالتركيز على تحقيق التكامل
من خالل اعتمادها على
وسائل تكنولوجية متقدمة
في مصنع البوليسيليكون.
ومن خالل إنتاجها لمادة
البوليسيليكون عالية
الجودة التي تعتبر المكون
األساسي المستخدم في
أكثر من  % 90من وحدات
الطاقة الشمسية في
العالم ،تسعى شركة قطر
لتقنيات الطاقة الشمسية
بتحقيق رؤيتها بأن تصبح من
كبرى الشركات العالمية
الرائدة في حلول الطاقة
الشمسية.
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مواطنون وأصحاب مشاريع تجارية يشجعون عليها

ترصد :مبادرات شخصية
في استخدامات الطاقة النظيفة
•

منصور المطلق

رصـ ـ ــدت « الـ ـع ــرب « م ـ ـبـ ــادرات شـخـصـيــة
الس ـت ـخ ــدام ال ـط ــاق ــة الـنـظـيـفــة ف ــي امل ـن ــازل
والعزب املنتجة حتى املشاريع التجارية،
حيث بــادر عــدد من املواطنني إلــى اعتماد
الطاقة الشمسية في بعض االستخدامات
الكهربائية في املنازل والعزب مثل اإلنارة
وت ـس ـخــن امل ـي ــاه وغ ـي ــرهــا .وق ــام ــت بـلــديــة
ال ــوك ــرة فــي وق ــت ســابــق بـتـكــريــم ع ــدد من
أص ـح ــاب املـ ـب ــادرات ك ـنــوع م ــن التشجيع
ورفــع الوعي لدى املواطنني حول التنمية
املـ ـسـ ـت ــدام ــة واهـ ـمـ ـي ــة اس ـ ـت ـ ـخـ ــدام ال ـط ــاق ــة
النظيفة ملا لها من اثر إيجابي على البيئة
في دولة قطر واملناخ بشكل عام.
عزبة
ف ــي ال ـب ــداي ــة قـ ــال امل ــواط ــن خـلـيـفــة الـسـيــد
صــاحــب عــزبــة بمجمع ع ــزب الشيحانية
انـ ــه اس ـت ـخ ــدم ال ـط ــاق ــة الـشـمـسـيــة لـتــولـيــد
ال ـط ــاق ــة إلن ـ ـ ــارة ال ـع ــزب ــة وت ـش ـغ ـيــل بـعــض
األجـهــزة ايـضــا ،وأض ــاف أن اكثر مــا يميز
استخدامات الطاقة الشمسية هي كونها
صديقة للبيئة وليس لها انبعاثات ضارة
للبيئة ،مشيرًا إلى أن الشمس في دولة قطر
كفيلة لشحن االلــواح الشمسية بما يكفي
لالستخدامات الكهربائية في العزبة ،كما
انها طاقة نظيفة وغير مكلفة ،مؤكدًا على
أهمية املبادرات الشخصية مثل هذا النوع
للمساهمة فــي تحقيق رؤي ــة قـطــر 2030
حول تنمية البيئة وحمايتها.
ودع ــا الـسـيــد إل ــى ض ــرورة مكاتفة جهود
الدولة لحماية البيئة وتنميتها من خالل
تكثيف املبادرات في العزب املنتجة حول
اسـتـخــدامــات الـطــاقــة النظيفة ،فمن خالل
تـجــربـتــه ال ـخــاصــة ف ــإن ال ـطــاقــة الشمسية
ك ـف ـي ـلــة ب ـت ـغ ـط ـيــة احـ ـتـ ـي ــاج ــات اس ـت ـخ ــدام
الكهرباء طيلة الـيــوم السيما وأن الدولة
تسعى إلى تنويع مزيج الطاقة من خالل
تنفيذ استراتيجية الطاقة املتجددة.
منزل
من جهته قال السيد خالد حمد آل فهيدة
املــري :اسسنا في بيت العائلة الستخدام

خليفة السيد:
استخدمت
المتجددة إلنارة العزبة
وتشغيل بعض األجهزة

خالد المري:
توجه لتشغيل
جميع إضاءة المنزل على
الطاقة النظيفة

سهام العوايم:
تسخين المياه
واآلالت في مشروع تجاري
على الطاقة الشمسية

ال ـط ــاق ــة ال ـش ـم ـس ـيــة ف ــي اإلن ـ ـ ــارة الـجــزئـيــة
والتدفئة وتسخني املياه .وأضاف :نتوجه
حاليًا النـشــاء بطاريات الستخدامها في
االنارة الخارجية لسور املنزل واملجالس..
إلخ.

وت ــاب ــع :تــوجـهـنــا ل ـهــذا امل ـجــال حـيــث إنها
طاقة متجددة ونظيفة وصديقة للبيئة،
واردف أنــه من جهة أخــرى كــان من املمتع
تعلم كيفية استخدام الطاقة القادمة من
ال ـش ـمــس ب ــاس ـت ـخ ــدام األل ـ ـ ــواح الـشـمـسـيــة

امل ــرك ـب ــة ف ــي املـ ـن ــازل واملـ ـب ــان ــي ،وك ـي ــف أن
هـ ــذا األم ـ ــر أف ـض ــل م ــن اس ـت ـخ ــدام ال ــوق ــود
األحـفــوري ،السيما وأن الطاقة الشمسية
ي ـم ـكــن ت ـخــزي ـن ـهــا ف ــي بـ ـط ــاري ــات ،وب ــذل ــك
يمكن استخدامها في الليل حني ال تكون

الشمس مشرقة.
وعن دوافع استخدام الطاقة الشمسية قال
امل ــري ان اهتمام الــدولــة بالبيئة والتغير
امل ـن ــاخ ــي رفـ ــع م ــن وعـ ــي امل ــواط ـن ــن حــول
أه ـم ـي ــة هـ ــذا األم ـ ـ ــر ،وش ـج ــع ال ـك ـث ـيــر عـلــى
التوجه للطاقة النظيفة من خالل مبادرات
شخصية في منازلهم او مزارعهم او حتى
املصانع واملحالت التجارية.
مشروع تجاري
ب ــدوره ــا ق ــال ــت ال ـس ـي ــدة س ـه ــام ال ـعــوامــي
صــاحـبــة اح ــدى ك ـبــرى ال ـشــركــات لتأجير
اليخوت ،أن جميع استخدامات الكهرباء
لديها في اليخوت على الطاقة الشمسية،
وأضـ ــافـ ــت انـ ـه ــا ت ـس ـت ـخــدم ك ــذل ــك ال ـطــاقــة
الـشـمـسـيــة ف ــي مـنــزلـهــا ال ــواس ــع لتسخني
املـ ـي ــاه واإلن ـ ـ ـ ـ ــارة ،وأيـ ـض ــا أن ـ ـ ــواع اإلنـ ـ ــارة
املرشدة « .« led
وأشـ ــادت الـسـيــدة الـعــوامــي بـجـهــود دولــة
قطر لحماية البيئة واهتمامها بالتغير
امل ـن ــاخ ــي الـ ــذي ي ـعــد ع ـلــى رأس أول ــوي ــات
ح ـك ــوم ـت ـه ــا الـ ــرش ـ ـيـ ــدة ،وذلـ ـ ـ ــك مـ ــن خ ــال
االس ـت ـث ـم ــار ف ــي أح ـ ــدث م ــا تــوص ـلــت إلـيــه
التقنيات الهادفة إلى التقليل من األضرار
ال ـ ـتـ ــي ت ـخ ـل ـف ـه ــا امل ـ ـشـ ــاريـ ــع االقـ ـتـ ـص ــادي ــة
املختلفة على البيئة.

حصل على براءة اختراعها د .عدنان رمزان النعيمي

 3اختراعات قطرية صديقة للبيئة
•

الدوحة -

اب ـت ـكــر ال ــدك ـت ــور ع ــدن ــان رم ـ ــزان الـنـعـيـمــي
اخ ـتــراعــن صــدي ـقــن لـلـبـيـئــة هـمــا سـيــارة
كهربائية ومــولــد كـهــربــائــي ال يحتاجان
ل ـل ـطــاقــة لـتـشـغـيـلـهـمــا ،ويـ ــولـ ــدان ال ـطــاقــة
ذاتيا وبــدون أي انبعاثات كربونية ،وقد
بدأ العمل عليهما منذ ثمانينيات القرن
املــاضــي« .الـعــرب» التقت الدكتور عدنان،
فاطلعنا على اختراعه الثالث ،الــذي حاز
ع ـل ــى الـ ـع ــدي ــد م ــن الـ ـج ــوائ ــز وه ـ ــو ج ـهــاز
إلنـتــاج املـيــاه مــن الـهــواء ويعمل بالطاقة
الشمسية اطلق عليه اسم «اجري جرين»،
واك ــد أن ال ـج ـهــاز اث ـبــت ج ــودت ــه وكـفــاء تــه
وقــدرتــه على االنـتــاج بمعدالت كبيرة من
املياه العذبة النقية.
وقال :توصلت إلى هذا االختراع من خالل
عدة تجارب استمرت لعشر سنوات وعلى
فترات متقطعة ومواسم وأوقات مختلفة،
مؤكدًا أن جهاز «اجري جرين» هو اختراع
قطري  %100تم تصميمه وتصنيعه في

قصة تعب طويلة
أثمرت عن جهاز
«اجري جرين» وسيارة
ومولد كهربائيي�ن
قطر لالستفادة مــن الــرطــوبــة العالقة في
الهواء ،وللمساهمة في حل مشاكل ندرة
امل ـيــاه والـتـصـحــر .وأش ــار إلــى انــه استمد
فكرة الجهاز من ارتفاع نسبة الرطوبة في
الهواء ،وقد تم تصنيعه لعله يكون سببا
في حل ازمــة املـيــاه ،وكذلك مساهمة مني
في تحقيق رؤية قطر الوطنية .2030

منافع الجهاز

وأض ـ ـ ــاف ال ــدكـ ـت ــور عـ ــدنـ ــان :إن م ـش ــروع
االخ ـت ــراع ال ـق ـطــري أوج ــد لـيـكــون مـصــدرا
بــديــا إلن ـت ــاج امل ـي ــاه ال ـعــذبــة م ــن م ـصــادر
الطبيعة التي وهبنا إياها الله عز وجل
واسـتـغــالـهــا االس ـت ـغــال األم ـث ــل ،وكــذلــك
ل ــرف ــع اس ـ ــم بـ ـ ــادي ال ـح ـب ـي ـبــة ل ـت ـك ــون فــي

مـ ـص ــاف الـ ـ ـ ــدول امل ـت ـق ــدم ــة وامل ـس ـت ـخ ــدم ــة
ملصادر الطاقة الطبيعية كطاقة متجددة
وب ــديـ ـل ــة ،وك ــذل ــك م ـس ــاه ـم ــة م ـن ــي لـجـعــل
بـ ــادي ف ــي ص ـ ــدارة ال ـ ــدول امل ـســاه ـمــة في
ال ـحــد أو الـتـقـلـيــل مــن ان ـبـعــاثــات ال ـغــازات
ال ــدفـ ـيـ ـئ ــة فـ ــي ال ـ ـغـ ــاف ال ـ ـجـ ــوي لـ ـ ــأرض،
وشركاء في املساهمة الحقيقية في تقليل
االن ـب ـع ــاث ــات ال ـكــربــون ـيــة وح ـم ــاي ــة كــوكــب

األرض من التغيرات املناخية واملحافظة
عـ ـل ــى طـ ـبـ ـق ــة األوزون .وح ـ ـ ـ ــول م ـن ــاف ــع
ال ـج ـه ــاز أوض ـ ــح ال ــدكـ ـت ــور ع ــدن ــان ج ـهــاز
«اج ـ ــري ج ــري ــن» ي ـخ ــدم اإلس ـتــرات ـي ـج ـيــات
قصيرة وطويلة األمد ،وكذلك السياسات
الــوط ـن ـيــة لـتـنـمـيــة املـ ـ ــوارد املــائ ـيــة وال ــري
وتحسني حالة االستعمال الحالي للمياه،

تـابعـونـا عىل منصـات التـواصــل االجتمـاعـي الخاصة باللجنة املنظمة الحتفاالت اليوم الوطني للدولة

وملـنــع املــزيــد مــن االستنفاذ وتـلــوث املياه
ال ـج ــوف ـي ــة ،وال ـ ـقـ ــدرة ع ـلــى تـنـفـيــذ قــوانــن
امل ـ ـيـ ــاه ال ـج ــوف ـي ــة ل ـت ـح ـســن ك ـ ـفـ ــاء ة الـ ــري
وزي ـ ــادة إن ـتــاج املـحــاصـيــل وإن ـش ــاء نـظــام
للمعلومات الـجـغــرافـيــة الـخــاصــة باملياه
ال ـجــوف ـيــة وت ـق ـل ـيــل الـ ـض ــرر امل ـت ــرت ــب عـلــى
تطبيق هذه القوانني.
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تستهدف ترك إرث مستدام في قطر والمنطقة

مونديال  2022أول بطولة
محايدة الكربون
•

الدوحة -

يترقب العالم بأسره انطالق كــأس العالم
لـ ـك ــرة ال ـ ـقـ ــدم ق ـط ــر  ،2022ال ـ ـ ــذي س ـي ـكــون
مــونــديــاال استثنائيًا فــي كــل ش ــيء ..ليس
في روعة املالعب والتنظيم وكرم الضيافة
واستقبال ضيوف الدوحة بل سيكون أول
نسخة مـحــايــدة ال ـكــربــون ،بـمــا يـتــرك إرثــا
مـسـتــدامــا عـلــى صـعـيــد امل ـنــاخ لــدولــة قطر
واملنطقة.
ح ـ ـيـ ــث ت ـ ــأت ـ ــي االسـ ـ ـ ـت ـ ـ ــدام ـ ـ ــة ف ـ ـ ــي ص ـ ـ ـ ــدارة
اس ـ ـ ـت ـ ـ ـعـ ـ ــدادات قـ ـط ــر ل ـت ـن ـظ ـي ــم املـ ــونـ ــديـ ــال
للمرة األول ــى فــي الـعــالــم الـعــربــي والـشــرق
األوسط ،ويستهدف الوصول باالنبعاثات
ال ـك ــرب ــون ـي ــة إل ـ ــى م ـس ـت ــوى الـ ـصـ ـف ــر ،عـبــر
خ ـف ـض ـهــا إل ـ ــى أق ـ ــل م ـس ـت ــوى م ـم ـك ــن ،قـبــل
مــوازنــة الـقــدر املتبقي مــن االنـبـعــاثــات من
خالل شراء أرصدة الكربون.
وه ـ ـنـ ــاك ط ـ ــرق عـ ــديـ ــدة تـ ــم اع ـت ـم ــاده ــا فــي
ملف استضافة املونديال بهدف الوصول
للحياد الكربوني :فمونديال قطر بطولة
متقاربة املسافات وفنادق صديقة للبيئة
وغـ ـ ـ ــرس األشـ ـ ـج ـ ــار وت ـخ ـض ـي ــر الـ ـط ــرق ــات
واستخدام نظام املترو الكهربائي أنظمة
فرامل متجددة تسهم في تقليل االنبعاثات
الكربونية.
وهـ ـن ــاك جـ ـه ــود م ــن ق ـب ــل ال ـل ـج ـن ــة الـعـلـيــا
لـخـفــض الـبـصـمــة ال ـكــربــون ـيــة لـلـمــونــديــال
ف ــي ح ـص ــول اث ـن ــن م ــن اس ـ ـتـ ــادات بـطــولــة
كأس العالم في قطر على شهادة املنظومة

الـعــاملـيــة لتقييم االس ـتــدامــة «ج ــي ســاس»
حـيــث ن ــال اس ـتــاد املــدي ـنــة الـتـعـلـيـمـيــة ،في
ي ـنــايــر امل ــاض ــي ،تـصـنـيــف االس ـت ــدام ــة من
فئة الخمس نجوم ،ليصبح أول استادات
املونديال الذي يحصل على هذا التصنيف
امل ـ ــرم ـ ــوق ،م ـت ـب ــوع ــا ب ــاسـ ـت ــاد ال ـب ـي ــت بـعــد
حـصــولــه عـلــى التصنيف ذات ــه فــي يوليو
املاضي.
ُ
وسـ ــوف ت ـس ـت ـخــدم ال ـطــاقــة الـشـمـسـيــة في
تـشـغـيــل اسـ ـت ــادات ال ـب ـطــولــة ،ح ـيــث تعمل
املؤسسة العامة القطرية للكهرباء واملــاء

«كـ ـه ــرم ــاء» ع ـل ــى ت ـط ــوي ــر م ـح ـطــة ضـخـمــة
لـلـطــاقــة الـشـمـسـيــة ب ـق ــدرة  800م ـي ـغــاوات
تمتد على مساحة  10كيلومترات مربعة.
ويواصل املشروع عمله بعد إسدال الستار
ع ـلــى م ـنــاف ـســات امل ــون ــدي ــال لـتــولـيــد طــاقــة
نظيفة ومتجددة تستمر لعقود ،بما يترك
إرثـ ـ ــا م ـل ـمــوســا ض ـم ــن مـ ـش ــروع ــات تـقـلـيــل
االنـبـعــاثــات الـكــربــونـيــة ،ومــواصـلــة العمل
من أجل تحقيق حيادية الكربون للبطولة.
وهـنــاك تـقــدم كبير أحــرزتــه «كـهــرمــاء» في
إن ـج ــاز مـحـطــة ال ـطــاقــة الـشـمـسـيــة ،وكــذلــك

حـصــول أح ــدث اسـتــاداتـنــا على أعـلــى فئة
في تصنيف «جــي ســاس» ،وهــي إنجازات
تبعث على الـفـخــر ،وخــاصــة وأنـنــا نشهد
باكورة ثمار التخطيط للوصول ملستوى
محايد من االنبعاثات الكربونية».
وقد أعدت اللجنة العليا للمشاريع واإلرث
خطة مــن  4مستويات الستضافة نسخة
محايدة الكربون من املونديال.
وتشمل املشاركة في ورش عمل ومؤتمرات
لتعزيز الوعي بأهمية االستدامة وتقليل
االنـ ـبـ ـع ــاث ــات ،ب ــال ـت ـع ــاون م ــع ال ـع ــدي ــد مــن

الشركاء واملــؤسـســات ،كما أطلقت اللجنة
ش ــراك ــة م ــع ال ـبــرنــامــج الــوط ـنــي للترشيد
وكفاءة الطاقة «ترشيد» في مــدارس قطر
بهدف التوعية بشأن أهمية تعزيز األداء
البيئي.
وت ـت ـضـ ّـمــن ال ـخ ـطــة ك ــذل ــك ق ـي ــاس م ـعــدالت
ال ـك ــرب ــون ،بــال ـتـعــاون م ــع االت ـح ــاد الــدولــي
لكرة القدم ( ،)FIFAوإصــدار تقرير مفصل
ع ــن األث ـ ــر ال ـكــربــونــي ل ـب ـطــولــة ق ـطــر 2022
واالنبعاثات املرتبطة بها.
وســوف تساعد الخطة الستضافة نسخة
محايدة الكربون من املونديال في إرشــاد
ك ــاف ــة ال ـش ــرك ــاء وامل ــؤس ـس ــات ح ــول كيفية
املساهمة في الــوفــاء بالتزامات قطر نحو
العمل من أجل املناخ وفق اتفاقية باريس
للمناخ ،ف ــاإلرث املـتــواجــد ال يقتصر على
البطولة ،بل يمتد للمساهمة في العمل من
أجل املناخ في قطر والشرق األوسط».
ويتضمن الحد من االنبعاثات الكربونية
خـ ـ ــال بـ ـن ــاء االسـ ـ ـ ـت ـ ـ ــادات ضـ ـم ــن امل ــراح ــل
الـ ـه ــام ــة ،إع ـ ـ ــادة اسـ ـتـ ـخ ــدام املـ ـي ــاه وامل ـ ــواد
وت ــدوي ــره ــا ،وتــرك ـيــب أنـظـمــة تـبــريــد على
درجة عالية من الكفاءة ،واستخدام الطاقة
املتجددة مثل األلواح الشمسية في إضاءة
االستادات ،وتشجير املسطحات الخضراء
املحيطة باالستادات باستخدام األشجار
والنباتات املحلية.
ك ـمــا ي ـج ــري حــال ـيــا تـنـفـيــذ مـ ـب ــادرة زراع ــة
مليون شركة استعدادًا للمونديال️.

نفذت  12محطة شحن كهربائية ..ومناقصة لتشغيل  100في أنحاء البالد

«ترشيد» سالح «كهرماء»
لنشر الطاقة النظيفة
•

سامح الصديق

تأتي االستدامة في قلب أنشطة مؤسسات
الـ ــدولـ ــة امل ـخ ـت ـل ـفــة ،ح ـي ــث ت ـب ــذل ك ــل مـنـهــا
م ــا بــوسـعـهــا لـتـلـبـيــة تـطـلـعــات دولـ ــة قطر
بعيدة املدى في مجال التنمية االجتماعية
واالقتصادية ،وذلــك من خــال اتباع أعلى
معايير االستدامة البيئية في كل ما نقوم
ُ
به وتعمل جميعها عن قرب مع مختصني
وباحثني ومبتكرين للكشف عن ابتكارات
جديدة وتطوير حلول بيئية مستدامة من
خالل اتباع أفضل املمارسات في تصميم
البيئة العمرانية ،أو إطالق محطات مراقبة
جودة الهواء ،أو إنشاء مسطحات خضراء
أو اسـتـخــدام الـطــاقــة النظيفة فــي وســائــل
النقل واملواصالت.
وفـ ــي س ـي ــاق م ــا س ـبــق ت ـح ــرص املــؤس ـســة
العامة القطرية للكهرباء واملــاء «كهرماء»
ع ـلــى دعـ ــم م ـن ـظــومــة االس ـت ــدام ــة وال ـطــاقــة
النظيفة بــالــدولــة ،ومــن أهــم امل ـحــاور التي
تــركــز وتـشـجــع عليها اسـتـخــدام املــركـبــات
الكهربائية وإرساء البنية التحتية الالزمة
لها ،التزامًا بالرؤية الوطنية  2030وبما
يتماشى مع متطلبات التنمية املستدامة
فــي إط ــار اتفاقية بــاريــس الـتــي تلتزم بها
الدولة.
وقد قامت «كهرماء» عبر البرنامج الوطني
للترشيد وك ـفــاءة الـطــاقــة «تــرشـيــد» خالل

األشهر األخيرة بتركيب وتشغيل عدد من
محطات شحن املركبات الكهربائية بأماكن
متعددة وحيوية داخ ــل الــدولــة مــن بينها
متحف مطافئ قطر ومكتبة قطر الوطنية
ال ـت ــاب ـع ــة مل ــؤس ـس ــة ق ـط ــر ض ـم ــن مـجـمــوعــة
محطات شحن املركبات الكهربائية املنفذة
واملشغلة فعليًا من جانب مؤسسة كهرماء،
وتـعـتـبــر امل ـح ـط ـتــان م ــن م ـح ـطــات الـشـحــن
السريع من فئة الـ  50كيلو واط  DCحيث
ال يستغرق الشحن الكلي للسيارة في ٍّ
أي
منهما وسطيًا أكثر من ثلث ساعة تقريبًا.
ودشـ ـن ــت ك ـه ــرم ــاء م ــؤخ ــرا أيـ ـض ــا مـحـطــة
شحن املركبات الكهربائية بمؤسسة الحي

ال ـث ـقــافــي»ك ـتــارا» ال ـتــي تـعــد أس ــرع شاحن
لـلـمــركـبــات الـكـهــربــائـيــة فــي ال ــدول ــة بسعة
 180كيلو واط ،وبنظام التيار املباشر ،DC
حـيــث يستطيع ه ــذا الـجـهــاز االن ـت ـهــاء من
شحن املركبة في أقل من  10دقائق.
كــذلــك قــامــت كـهــرمــاء ممثلة فــي البرنامج
الوطني للترشيد وكفاءة الطاقة «ترشيد»
بـتــوقـيــع م ــذك ــرة ت ـفــاهــم م ــع شــركــة الــديــار
القطرية لالستثمار الـعـقــاري ،إلنـشــاء 10
محطات شحن سريع للسيارات الكهربائية
في مدينة لوسيل.
وفـ ــي س ـي ــاق م ـت ـص ــل ،قـ ــال امل ـه ـن ــدس عـبــد
ال ـع ــزي ــز ال ـح ـم ــادي م ــدي ــر إدارة الـتــرشـيــد

وكفاءة الطاقة بكهرماء إن املحطات التي
تم تشغيلها بالفعل ،تأتي في إطار املرحلة
األولـيــة الستكمال البنية التحتية لشبكة
م ـح ـطــات ال ـش ـحــن ال ـك ـهــربــائــي لـلـمــركـبــات
الكهربائية بالدولة ،وهي مرحلة «تركيب
وتـشـغـيــل ع ــدد مــن امل ـح ـطــات التجريبية»
الـ ـت ــي ت ـع ـمــل كـ ـه ــرم ــاء ع ـل ــى اس ـت ـك ـمــال ـهــا.
ح ـيــث ت ــم تـنـفـيــذ م ـج ـمــوعــة م ــن امل ـح ـطــات
الـتـجــريـبـيــة ل ـلــوقــوف عـلــى ج ــودة األن ــواع
املقدمة واختبار املواصفات املالئمة لدولة
قـطــر وط ــرق الـتـشـغـيــل املـخـتـلـفــة ،ف ــي عــدة
مـنــاطــق بــالــدولــة .وت ــم االنـتـهــاء حـتــى اآلن
من  21محطة شحن كنماذج فاعلة بكافة
القطاعات بــالــدولــة ليتم االسـتــرشــاد بها،
ّ
جار حاليًا على استكمال
علمًا بأن العمل ٍ
ت ــركـ ـي ــب وتـ ـشـ ـغـ ـي ــل  6مـ ـحـ ـط ــات ج ــدي ــدة
بالتعاون مع عدة وزارات وهيئات.
ّ
الجدير بالذكر أن كهرماء في طور االنتهاء

تـابعـونـا عىل منصـات التـواصــل االجتمـاعـي الخاصة باللجنة املنظمة الحتفاالت اليوم الوطني للدولة

من ترسية مناقصة عامة لتركيب وتشغيل
 100مـحـطــة لـشـحــن املــرك ـبــات الكهربائية
بجميع أنحاء قطر.
وت ـع ــد هـ ــذه امل ـنــاق ـصــة الـ ـن ــواة األســاس ـيــة
لـلـبـنـيــة الـتـحـتـيــة األولـ ـ ــى مل ـح ـطــات شحن
املــركـبــات الـكـهــربــائـيــة بــالــدولــة ،حـيــث يتم
بمقتضاها تركيب وتشغيل  100محطة
لـلـشـحــن ال ـك ـهــربــائــي بــأمــاكــن ح ـيــويــة في
قطر خالل العام الحالي .2021كما تختلف
سعة املحطات حسب األمــاكــن التي سوف
تستخدم بها ووفقًا للمواصفات واملعايير
التي ّ
أعدتها كهرماء.
ت ــأت ــي امل ـن ــاق ـص ــة فـ ــي إط ـ ـ ــار خ ـط ــة ال ـع ـمــل
املشتركة بني وزارة املواصالت واالتصاالت
مـ ــن جـ ـه ــة واملـ ــؤس ـ ـسـ ــة الـ ـع ــام ــة ال ـق ـط ــري ــة
للكهرباء واملــاء «كهرماء» من جهة أخرى،
وال ــرام ـي ــة إل ــى إن ـش ــاء شـبـكــة مـتـكــامـلــة من
املحطات بالتنسيق مع عدد من املؤسسات.
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