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اإلنتاج المحلي يغطي  8أضعاف احتياجات المونديال

نمو سوق الطاقة المتجددة في قطر
الزراعة والتدوير
العمود الفقري المحرك
لحماية مرابع األجداد
وحفظ أمانتها
لــم يـكــن صــدفــة ان تــم اخـتـيــار شـعــار "مــرابــع
األجـ ــداد أمــانــة" عـنــوانــا لـلـيــوم الــوطـنــي هــذا
ال ـ ـعـ ــام ،واخـ ـتـ ـي ــار ف ـعــال ـيــة ض ـم ــن ف ـعــال ـيــات
االح ـت ـفــاالت الـتــي حــددتـهــا الـلـجـنــة املنظمة
لليوم الوطني تحمل اســم الشعار يتنافس
من خاللها طــاب عــدة مــدارس على الزراعة
واع ـ ــادة ال ـتــدويــر بــاعـتـبــارهــا اه ــم مـقــومــات
العمل البيئي فــي الــدولــة وع ـمــوده الفقري،
ولذلك كان من املهم ان نلقي الضوء على تلك
امل ـجــاالت مــن خــال الــدراســة القيمة التالية
التي اعدها مركز اصدقاء البيئة التي تعرف
بالزراعة والتدوير.
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فرهود الهاجري :نقترح
على وزارة البيئة والتغيير
المناخي خريطة طريق
من بنود الستثمار
الطاقة المتجددة
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أع ـ ـ ــرب الـ ـسـ ـي ــد فـ ــرهـ ــود ال ـ ـهـ ــاجـ ــري امل ــدي ــر
التنفيذي ملــركــز اصــدقــاء البيئة ومـســؤول
ف ـعــال ـيــة «مـ ــرابـ ــع األجـ ـ ـ ــداد أمـ ــانـ ــة» بـلـجـنــة
االحـ ـتـ ـف ــال ب ــال ـي ــوم ال ــوط ـن ــي ع ــن س ـعــادتــه
الـ ـب ــالـ ـغ ــة ب ــاخـ ـتـ ـي ــار ش ـ ـعـ ــار ب ـي ـئ ــي ل ـل ـيــوم
ال ــوط ـن ــي ،ولــاه ـت ـمــام ال ـبــالــغ الـ ــذي تـبــديــه
ال ــدول ــة عـلــى اع ـلــى مـسـتــوى بــالـبـيـئــة على
االص ـعــدة املحلية والــدول ـيــة وال ــذي تجلى
م ــؤخ ــرا ب ــإن ـش ــاء وزارة ل ـل ـب ـي ـئــة وال ـت ـغ ـيــر
املناخي ،وكشف ل ـ «لوسيل» عــن فعاليات
مرابع االج ــداد امانة التي تقام بالتنسيق
مــع املـســؤولــن بالتعليم فــي اط ــار اللجنة
امل ـن ـظ ـمــة وت ـس ـت ـهــدف الـ ـن ــشء م ــن ال ـطــاب
ل ـغ ــرس ق ـيــم ال ـب ـي ـئــة وأه ـم ـي ـت ـهــا وض ـ ــرورة
الحفاظ عليها واالهتمام بها.
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الدوحة -

ف ــي وق ــت تـحـتـفــل فـيــه دولـ ــة قـطــر بـيــومـهــا الــوطـنــي
تـتـكـشــف امل ــزي ــد م ــن االنـ ـج ــازات ف ــي شـتــى امل ـجــاالت
التي تحرزها دولــة قطر بمرور السنوات ،وفــي ذات
ال ـس ـيــاق رصـ ــدت م ـص ــادر مـحـلـيــة ودول ـي ــة مـتـعــددة
مؤشرات تؤكد تنامي االستثمارات بمجاالت انتاج
الطاقة البديلة في قطر األمر الذي يؤهل الدولة الى
تغطية  ٪ ١٠مــن احتياجات الكهرباء عند اكتمال
م ـش ــروع مـحـطــة ال ـخــرس ـعــة ،بـيــد ان خ ـب ــراء دولـيــن
توقعوا وصول نسبة االكتفاء  ٪ ٦٠من احتياجات
الــدولــة من الكهرباء خــال  ٥اعــوام في ظل االهتمام
املتنامي من قبلها بإنتاج الطاقة املتجددة.
واشارت تلك املصادر الى ان“ :قيمة االستثمارات في
هــذا املـجــال يتوقع ان تبلغ نهاية  ٢٠٢٢حــوالــي ٢٠
مليار دوالر ،وهو ما وصفه الخبراء بأنه توجه قوى
من قبل الدوحة لتكون من الدول الرئيسية في العالم
املهتمة باستثمار الطاقة املتجددة”.
وكشفت تقارير رسمية انتاج قطر طاقة كهربائية
متجددة تغطي احتياجات مونديل الــدوحــة ٢٠٢٢

بمعدل  ٨أضـعــاف احتياجاته مــن استهالك الطاقة
وتحييد الـكــربــون تـمــامــا ،وذل ــك اثــر اكـتـمــال املرحلة
األول ــى مــن انـتــاج مـشــروع محطة الخرسعة بإنتاج
 ٢٠٠ميجاوات من الطاقة البديلة ،وهي كميات تكفي
إلنارة  ٦٠الف منزل ،وبناء على ذلك فإن قطر ضمنت
تنظيم اول مونديال صديق للبيئة وخال تماما من
الكربون.
ون ـش ــر م ــوق ــع “  “ oilandgas360امل ـت ـخ ـصــص فــي
صـنــاعــات الـطــاقــة امل ـت ـجــددة تـقــريــرا اش ــار خــالــه ان
قـطــر تـعــد مــن بــن أكـثــر ال ــدول إنـتــاجــا مل ــادة البولي
سيليكون التي تعد املادة الرئيسية في عملية إنتاج
األل ــواح الشمسية ،ما يعني أن توفير هــذه األخيرة
بالكميات املطلوبة سيكون أمرا يسيرا ،في حال تم
زي ــادة عــدد املـصــانــع العاملة فــي هــذا الـقـطــاع خالل
الـسـنــوات املقبلة ،متوقعا نـجــاح قطر فــي إنـتــاج ما
يـتـجــاوز  % 60مــن حــاجــاتـهــا الكهربائية بعناصر
الطاقة املـتـجــددة ،وذلــك فــي غضون خمس سنوات،
في حال ما أجادت استغالل اإلمكانيات التي تملكها
في هذا املجال ،وهو ما تعمل عليه عن طريق إطالق
العديد من املشاريع الضخمة ،وفي مقدمتها مشروع

محطة الخرسعة.
وال ـج ــدي ــر ب ــال ــذك ــر ان م ــن اهـ ــم م ـش ــروع ــات ال ـبــولــي
سـيـلـيـكــون قـطــر لـتـقـنـيــات الـطــاقــة الـشـمـسـيــة والـتــي
ت ـق ــوم ب ـتــول ـيــد ال ـطــاق ــة الـشـمـسـيــة م ــن خ ــال إن ـتــاج
البولي سيليكون العالي الجودة بهدف تلبية الطلب
العاملي املتزايد على مصادر الطاقة الشمسية .وتوفر
ش ــرك ــة ق ـطــر لـتـقـنـيــات ال ـطــاقــة الـشـمـسـيــة امل ـكــونــات
األس ــاس ـي ــة لـلـطــاقــة الـكـهــرضــوئـيــة ال ـت ــي تـسـهــم في
تخفيض االنـبـعــاثــات الـحــراريــة وحماية البيئة من
أجل األجيال القادمة.
وتتخذ الشركة من قطر مركزا لها وتزمع الوصول
الن ـت ــاج  8آالف ط ــن س ـنــويــا م ــن ال ـبــولــي سيليكون
العالي النوعية من أجل تصديرها إلى أسواق الطاقة
الشمسية العاملية .وتعد شركة قطر لتقنيات الطاقة
الشمسية مبادرة مشتركة بني مؤسسة قطر (بنسبة
 )99%وبـنــك قطر للتنمية (بنسبة  .)1%وتحرص
الـ ـش ــرك ــة ع ـل ــى ت ـق ــدي ــم أعـ ـل ــى م ـس ـت ــوي ــات الـ ـج ــودة
والفعالية ،وتبلغ استثمارات املشروع مليار دوالر.

تـابعـونـــا عــى منصـــات التـواصــــل االجتمـاعـــي الخاصة باللجنــة املنظمة الحتفــاالت اليوم الوطنــي للدولة

التفاصيل

د.م .هايل الواوي:
الدراسات تكشف أن الطاقة
المستمدة من الشمس
والرياح تلعب دورا استراتيجيا
في مكافحة التصحر
تفاعل نشطاء املجتمع املدني ومحبي البر
والحياة البيئية مع احتفال اليوم الوطني
وفـعــالـيــات مــرابــع األجـ ــداد أمــانــة املنسجمة
مع شعاره وعبروا عن شعورهم باالمتنان
والـسـعــادة لالهتمام ال ــذي بــاتــت تحظى به
البيئة ويجعلها ترقى الــى اعتبارها الركن
الرابع من رؤية الدولة  2030التي من خاللها
تتوفر في قطر استدامة بيئية وحياة برية
وب ـحــريــة نـظـيـفــة وف ــي م ـحــاولــة م ــن لوسيل
الستجالء انطباعات خبراء البيئة.
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الزراعة وأنواعها وفوائدها ونظرة اإلسالم لها

الطاقة المتجددة باتت من األولويات في النظم الزراعية الحديثة
 6حزم من المحاصيل الزراعية يعتمد عليها األمن الغذائي
الدوحة -

ل ــم ي ـك ــن ص ــدف ــة ان ت ــم اخ ـت ـي ــار ش ـعــار
«م ــراب ــع األج ـ ــداد أم ــان ــة» عـنــوانــا لليوم
الــوط ـنــي ه ــذا الـ ـع ــام ،واخ ـت ـي ــار فـعــالـيــة
ض ـ ـمـ ــن ف ـ ـعـ ــال ـ ـيـ ــات االح ـ ـ ـت ـ ـ ـفـ ـ ــاالت ال ـت ــي
حددتها اللجنة املنظمة لليوم الوطني
تحمل اسم الشعار يتنافس من خاللها
طالب عدة مــدارس على الزراعة واعــادة
التدوير باعتبارها اهم مقومات العمل
ال ـب ـي ـئــي ف ــي ال ــدول ــة وعـ ـم ــوده ال ـف ـقــري،
ولذلك فقد اهتم قطاع الــزراعــة في قطر
بتكنولوجيا الزراعة واستحداث الطاقة
املتجددة وتوظيفها للنهوض باالنتاج
ال ــزراع ــي ولــذلــك ك ــان مــن املـهــم ان نلقي
الـ ـض ــوء ع ـل ــى ت ـل ــك امل ـ ـجـ ــاالت م ــن خ ــال
الدراسة القيمة التالية التي اعدها مركز
اص ــدق ــاء الـبـيـئــة ال ـتــي ت ـعــرف بــالــزراعــة
والتدوير فيما يلي:

تعريف الزراعة
ُ
تـعـ ّـرف الــزراعــة بأنها عملية االستفادة
م ـ ــن امل ـ ـ ـ ـ ــوارد ال ـط ـب ـي ـع ـي ــة (تـ ـ ــربـ ـ ــة ،م ـ ــاء،
ب ــذور وأس ـم ــدة) إلن ـتــاج ال ـغــذاء وال ــدواء
واألق ـ ـم ـ ـش ـ ــة واملـ ـ ـ ـ ـ ـ ــواد ال ـ ـ ـخـ ـ ــام ال ـ ــازم ـ ــة
ل ـل ـص ـن ــاع ــة .وت ـش ـم ــل ال ـ ــزراع ـ ــة ج ــوان ــب
متعددة ،مثل :زراعة املحاصيل وإكثارها
وت ـص ـن ـي ـع ـه ــا وتـ ـس ــويـ ـقـ ـه ــا وب ـي ـع ـه ــا،
وتــربـيــة املــواشــي وغـيــرهــا .وه ـنــاك عــدة
ط ــرق ون ـم ــاذج وأنـ ــواع ل ـلــزراعــة ومـنـهــا:
الــزراعــة الحقلية أو املكشوفة ،والــزراعــة
ف ــي ال ـب ـي ــوت امل ـح ـم ـيــة وامل ـ ـبـ ــردة :بـهــدف
ال ـت ـغ ـل ــب عـ ـل ــى م ـش ـك ـل ــة ارتـ ـ ـف ـ ــاع درجـ ــة
الحرارة وتوفير الظروف املناسبة لنمو
محاصيل جيدة وخالية من اإلصابات
الحشرية واملرضية ،وهناك عدة أشكال
ل ـلــزراعــة املـحـمـيــة ومـنـهــا :ال ــزراع ــات في
التربة ،واملائية ،والهوائية.

¶ جانب من تقنيات الزراعة الحديثة

اإلسالم والبيئة
مــن نـعــم ال ـلــه تـعــالــى عـلــى ع ـبــاده نعمة
األرض التي فرشها الخالق بني أيديهم
وج ـع ـل ـهــا ق ـ ـ ــرارا ،وأجـ ـ ــرى ف ــي مـنــاكـبـهــا
عيونا وانـهــارا ،فأنبتت زروعــا وثمارا،
وه ـ ـنـ ــاك الـ ـع ــدي ــد مـ ــن اآليـ ـ ـ ــات ال ـق ــرآن ـي ــة
الـتــي ذك ــرت فيها ال ــزراع ــة وتـ ـحــث على
االنـشـغــال بــالــزراعــة والتفكر فــي عظمة
الـخــالــق فــي إح ـيــاء األرض بــاملــزروعــات
بعد نــزول املـطــر ،ومــن األي ــات التي ذكر
ال ـل ــه ب ـهــا عـ ـب ــاده ،ول ـف ــت أن ـظ ــاره ــم إلــى
نعمة األرض وتسخيرها لهم بإعدادها
ُ
للزراعة .قال تعالى في سورة امللك﴿ :ه َو
َ َ ُ َْ َ َُ ً َ ُ
َّ
ال ِذي َج َعل لك ُم ال ْرض ذلولف ْامشوا ِفي
ُ
ُّ
َ
ُ
َ
ْ
ْ
ُ
َ
اكب َها َوكلوا ِمن رز ِقهِ َوإل ْيهِ النش ُ
ور﴾.
ِ
ِ
من ِ ِ
وهـ ـن ــاك أحـ ــاديـ ــث ن ـب ــوي ــة ت ـش ـجــع عـلــى
ال ــزراع ــة ف ـقــد روى اإلم ــام ــان ال ـب ـخــاري
ومسلم أن رس ــول الـلــه صلى الـلــه عليه
وسلم قــال« :ما من مسلم يــزرع زرعــا أو
يغرس غرسا فيأكل منه طير أو إنسان
أو بهيمة إال كانت له به صدقة».

¶ فعالية مدرسة بروق بالشيحانية

أنواع النباتات وفوائدها
ُ
ت ـعــد ال ــزراع ــة م ـ ــوردا اق ـت ـصــاديــا هــامــا
لكثير مــن الـ ــدول لـكــونـهــا تــوفــر ال ـغــذاء
وتـشـكــل م ـصــدر دخ ــل هــامــا لـلـمــزارعــن
والـشــركــات الــزراع ـيــة ،كما انـهــا تساهم
فــي استخالص امل ــواد الفعالة لصناعة
ال ـ ـ ــدواء ،ص ـنــاعــة ال ـع ـط ــور ،خ ـلــق فــرص
ع ـمــل لـلـعــديــد م ــن األشـ ـخ ــاص ،ال ــزراع ــة
ت ـل ـطــف الـ ـج ــو وت ـح ـس ــن املـ ـن ــاخ وت ــزي ــد

¶ جانب من فعاليات مركز اصدقاء البيئة

فــرص هطول األمـطــار .النباتات تعطي
األوك ـس ـجــن ال ــازم للتنفس .وصناعة

األلـ ـبـ ـس ــة واألق ـ ـم ـ ـشـ ــة .وتـ ــوجـ ــد  ٦ج ــزم
م ــن ال ـن ـب ــات ــات وامل ـح ــاص ـي ــل ال ــزراعـ ـي ــة:

محاصيل خ ـض ــراوات (طـمــاطــم ،خـيــار،
فلفل ،باذنجان ،كوسا).

تـابعـونـــا عــى منصـــات التـواصــــل االجتمـاعـــي الخاصة باللجنــة املنظمة الحتفــاالت اليوم الوطنــي للدولة

مـحــاصـيــل علفية (بــرسـيــم ،ج ــت ،رودس،
بلوبانيك وغيرها .أشـجــار فاكهة (تــوت،
بـ ـمـ ـب ــر ،سـ ـ ــدر ،تـ ـ ــن ،وغ ـ ـيـ ــرهـ ــا) .ن ـب ــات ــات
ب ــري ــة (وم ـ ــن أهـ ــم األشـ ـج ــار وال ـش ـج ـيــرات
وال ـح ـش ــائ ــش الـ ـب ــري ــة فـ ــي قـ ـط ــر :الـ ـس ــدر،
ال ـغــاف ،الـسـمــر ،الـسـلــم ،ال ـقــرط ،الـعــوســج،
العبل ،الــرمــث ،الغضا ،األصـخـبــر ،الثمام
وغ ـي ــره ــا) .ن ـبــاتــات زي ـن ــة ،ن ـبــاتــات طبية.
نباتات عطرية.
ال بد من توفر العديد من املواد والوسائل
ال ــازم ــة ل ـلــزراعــة وم ـن ـهــا :ال ـتــربــة ،ال ـبــذور
والتقاوي ،واملياه التي توفر بعدة وسائل
«الـطــريـقــة التقليدية :ال ــري بالغمر ،الــري
ب ــاألح ــواض ،وال ـط ــرق ال ـحــدي ـثــة وتتمثل
فـ ــي ال ـ ـ ــري ب ــال ـت ـن ـق ـي ــط ،ري ب ـ ــال ـ ــرش ،ري
ب ــال ــرذاذ وغ ـي ــره ــا .ال ــى ج ــان ــب األس ـم ــدة:
هــي م ــواد تـحـتــوي عـلــى عـنــاصــر غــذائـيــة
يـحـتــاجـهــا ال ـن ـبــات وتـنـقـســم إل ــى نــوعــن
رئـيـسـيــن :األس ـم ــدة الـع ـضــويــة :فـهــي من
مخلفات الـحـيــوانــات ،كما يمكن صناعة
أسمدة عضوية من مخلفات املطبخ بعد
دفنها ملــدة معينة ،واألسـمــدة الكيماوية:
ف ـ ـت ـ ـح ـ ـتـ ــوي ع ـ ـلـ ــى م ـ ـ ـ ـ ــواد بـ ـسـ ـيـ ـط ــة م ـث ــل
النيتروجني أو الفسفور أو البوتاسيوم،
أمـ ــا امل ــرك ــب ف ـه ــو ي ـت ـك ــون م ـن ـهــا جـمـيـعــا.
وفي السنوات األخيرة انتشرت الزراعات
العضوية التي تعتمد على استخدام كل
مــن بقايا املحاصيل الــزراعـيــة ،واألسـمــدة
ال ـخ ـضــراء ،والـنـفــايــات الـعـضــويــة ،وب ــذور
النباتات وروث الحيوانات في الزراعة.
حـيــث ســاهــم الــوعــي فــي تطبيق الــزراعــة
الـعـضــويــة عـنــد املــزارعــن فــي حــل العديد
م ــن املـ ـش ـك ــات وال ـق ـض ــاي ــا الـ ـت ــي تـتـعـلــق
بــالـســامــة ،واألم ــن الـغــذائــي ،وتــم التغلب
على العديد من املشكالت والقضايا البيئة
الـخـطـيــرة .وت ـصــاب املـحــاصـيــل الــزراعـيــة
ب ــال ـع ــدي ــد م ــن اآلف ـ ـ ــات وم ـن ـه ــا االم ـ ـ ــراض:
«الفطرية والفيروسية والبكتيرية ويتم
مكافحتها إما كيميائيا أو ميكانيكيا أو
حيويا وذلك من خالل استخدام املبيدات
وامل ـصــائــد وتــوفــر آالت ال ــرش واملـكــافـحــة
املناسبة لكل طــريـقــة ،وم ـعــدات الحصاد:
ي ـت ــم حـ ـص ــاد املـ ـ ــزروعـ ـ ــات إم ـ ــا يـ ــدويـ ــا أو
باستخدام وسائل الحصاد اآللية.

Qatar.qa
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» تكشف جانبًا من جهود قطر بمجاالت إنتاج الطاقة المتجددة

محطة الخرسعة للطاقة المتجددة تغطي

ثمانية أضعاف احتياجات مونديال الدوحة 2022
الدوحة -

ت ـك ـشــف تـ ـق ــاري ــر رس ـم ـي ــة ع ــن أن دول ــة
ق ـط ــر ات ـ ـخـ ــذت الـ ـع ــدي ــد مـ ــن اإلج ـ ـ ـ ــراءات
لتطوير التقنيات املراعية لتغير املناخ
وتـبـنــي ال ـطــاقــة الـنـظـيـفــة ،واالس ـت ـخــدام
األم ـ ـثـ ــل ل ـل ـم ـي ــاه وتـ ــدويـ ــرهـ ــا ،وت ـع ــزي ــز
كفاءة استخدام الغاز والطاقة .وضمن
األهــداف اإلستراتيجية الدولة توظيف
الطاقة املتجددة لتوليد  200ميجاوات
منها خالل عامني تمثل ما نسبته % 2
مــن احتياجات الـبــاد مــن الكهرباء ،أي
ما يكفي لتزويد  66ألف منزل بالطاقة.
وتـ ـل ــك ال ـن ـس ـب ــة م ـخ ـط ــط ل ـه ــا أن تـنـمــو
وتصل الى  500ميجاوات بعد ذلك ،إلى
جانب تنظيم تسعير الكربون كوسيلة
لخفض االنبعاثات ودفــع االستثمارات
ف ــي اتـ ـج ــاه خـ ـي ــارات أنـ ـظ ــف .وفـ ــي ذات
السياق ترجمة إلرادتها القوية للمضي
قــدمــا فــي هــذا الـطــريــق تعهدت الــدوحــة
بـتـنـظـيــم أول ب ـطــولــة ك ــأس ع ــال ــم لـكــرة
القدم صديقة للبيئة ومحايدة الكربون
ع ـبــر اس ـت ـخ ــدام ال ـط ــاق ــة ال ـش ـم ـس ـيــة في
املــاعــب ،واستخدام تكنولوجيا تبريد
ِّ
وإضاءة موفرة للطاقة واملياه.

مونديال صديق للبيئة
وتـسـعــى دول ــة قـطــر إلن ـتــاج الـكـهــربــاء
م ـ ــن ال ـ ـطـ ــاقـ ــة املـ ـ ـتـ ـ ـج ـ ــددة عـ ــوضـ ــا عــن
ال ــوق ــود ال ـت ـق ـل ـيــدي ،ملــواج ـهــة الـطـفــرة
ف ــي ال ـط ـلــب ع ـلــى ال ـك ـه ــرب ــاء بــال ـســوق
املحلي مع الزيادة السكانية ،بخالف
خفض معدالت استهالكها من النفط
والغاز وبالتالي زيادة مبيعاتها منه.
م ــن ي ـ ــزور ال ــدوح ــة ي ــاح ــظ االع ـت ـمــاد
املـ ـ ـت ـ ــزاي ـ ــد م ـ ــن قـ ـب ــل الـ ـقـ ـط ــري ــن ع ـلــى
األشعة الكهروضوئية من أجل توليد
الـ ـكـ ـه ــرب ــاء ،ح ـي ــث ك ــان ــت الـ ـب ــداي ــة مــن
الـعــديــد مــن املـشــاريــع الصغيرة كتلك
املتعلقة ب ــإن ــارة ال ـطــرقــات وال ـش ــوارع
وكـ ـ ـ ــذا ال ـ ـحـ ــدائـ ــق بـ ــواس ـ ـطـ ــة األلـ ـ ـ ــواح
الشمسية املنتشرة فيها ،قبل أن يتم
الـتـحــول مــؤخــرا إلــى تشييد مشاريع
ض ـخ ـم ــة تـ ـس ــاع ــد عـ ـل ــى س ـ ــد ط ـل ـبــات
الدولة من الكهرباء بنسب معتبرة.
وتـ ـع ــد م ـح ـط ــة الـ ـخ ــرسـ ـع ــة الـ ـت ــي تــم
اإلعالن عن البدء في تشييدها مؤخرًا
من املشاريع االستراتيجية بمجاالت
تــولـيــد الـطــاقــة الـبــديـلــة ،وم ــن املنتظر
أن تغطي  %10مــن احـتـيــاجــات دولــة
قطر من الكهرباء وفقا ألرقــام الطاقة
القصوى التي سجلها استهالك دولة
قـطــر مــن الـكـهــربــاء فــي فـتــرة الصيف،
وتقع محطة الخرسعة غــرب الدوحة
على مساحة  10كيلومترات ،وتشيد
املحطة بتكلفة إجمالية تقدر بحوالي
 1.7مليار ريــال قطري ،وتقدر السعة
الكلية للمشروع بنحو  800ميجاوات،
وجري ربط  350ميجاوات مع الشبكة
كمرحلة أولى في الربع األول من 2021
على أن يبدأ التشغيل التجاري للسعة
ال ـك ـل ـي ــة فـ ــي الـ ــربـ ــع األول مـ ــن ،2022
وفــي تقرير له قــال موقع شبكة CNN
بالعربي إن محطة الخرسعة تعد من
بــن أك ـبــر مـحـطــات الـطــاقــة الشمسية
في العالم.
مشروع محطة الخرسعة ليس بعيدا
ع ــن م ـلــف ق ـطــر ل ـك ــأس ال ـع ــال ــم ،2022
ح ـي ــث ي ــأت ــي ض ـم ــن م ـس ــاه ـم ــة ق ـطــاع
الـطــاقــة فــي الــوفــاء بــالـتــزامــات الــدولــة
ف ــي م ـل ــف كـ ــأس ال ـع ــال ــم  ،2022حـيــث

¶ د .محمد الكواري

¶ يوسف الجابر

سيولد حوالي ثمانية أضعاف الطاقة
الشمسية التي التزمت قطر ببنائها
فــي ه ــذا امل ـلــف ،كـمــا يـســاعــد امل ـشــروع
على ضمان حيادية الكربون.

بعض الـحــافــات حيث يتم العمل على
تجريب ج ــدوى تشغيل حــافــات النقل
ال ـع ــام بــالـكـهــربــاء قـبــل نـشــر ال ـف ـكــرة مع
انـطــاق كــأس الـعــالــم لـكــرة الـقــدم ،2022
وال ـت ــي س ـت ـكــون فـيـهــا ال ــدوح ــة مـجـهــزة
بأسطول كبير من الحافالت والسيارات
الـ ـكـ ـه ــرب ــائـ ـي ــة ال ـ ـتـ ــي تـ ـت ــول ــى الـ ـش ــرك ــة
األملانية العمالقة فولكس فاجن مهمة
صناعتها.

سوق الطاقة المتجددة
وتـ ـ ــرصـ ـ ــد وسـ ـ ــائـ ـ ــل اإلعـ ـ ـ ـ ـ ــام الـ ــدول ـ ـيـ ــة
امل ـت ـخ ـص ـصــة الـ ـتـ ـط ــورات الـ ـت ــي ت ـجــري
في دولــة قطر بمجاالت الطاقة البديلة
وفــي اآلونــة األخـيــرة نشر موقع «رابيد
نـيــوز ن ـي ـتــورك» تـقــريــرا تـحــدث فـيــه عن
ن ـمــو س ــوق ال ـطــاقــة امل ـت ـج ــددة ف ــي قطر
خالل الفترة املقبلة ،مبينا أن قطر وفي
طريق بلوغ رؤيتها املستقبلية الخاصة
بعام  ،2030ستتماشى والتغيرات التي
سيشهدها ه ــذا الـقـطــاع عـلــى املستوى
ال ــدول ــي ،مـتــوقـعــا أن يـبـلــغ حـجــم ســوق
الـطــاقــة الـبــديـلــة فــي ال ــدوح ــة خ ــال عــام
حــوالــي  20مـلـيــار دوالر ،وذل ــك بمعدل
نـمــو سـنــوي يـصــل إل ــى  %20بــدايــة من
سـنــة  ،2016الـتــي ب ــدأ فيها الـقـطــاع في
تحقيق أولى قفزاته ،مع تركيز الحكومة
عـلــى االسـتـثـمــار فــي ال ـطــاقــة الشمسية
والـعـمــل عـلــى استغاللها فــي مجموعة
من النشاطات داخل البلد.
وت ـع ـم ــل دولـ ـ ــة ق ـط ــر اآلن ع ـل ــى تـطــويــر
نـ ـظ ــام الـ ـنـ ـق ــل فـ ــي الـ ـ ــدوحـ ـ ــة ،مـ ــن خ ــال
نـشــر الـعــديــد مــن الــوســائــل ال ـتــي تسير
مــن خ ــال الـكـهــربــاء أوالهـ ــا ال ـت ــرام وي،

اإلشعاع الشمسي
في قطر
ومــن خــال رأي علمي لــه نـشــره موقع
جــام ـعــة ح ـمــد ب ــن خـلـيـفــة قـ ــال دك ـتــور
م ـح ـمــد أيـ ـ ــوب ،م ــدي ــر أبـ ـح ــاث أول في
مركز البيئة واالسـتــدامــة بمعهد قطر
ل ـب ـحــوث ال ـب ـي ـئــة والـ ـط ــاق ــة« :ي ـج ــب أن
تـشـتـمــل اس ـتــرات ـي ـج ـيــة الـتـخـفـيــف من
آثـ ــار تـغـيــر امل ـن ــاخ ع ـلــى ن ـشــر م ـصــادر
الطاقة املستدامة ،ومــن بينها الطاقة
ال ـش ـم ـس ـيــة ،ح ـي ــث ُيـ ـع ـ ُـد م ـع ــدل ت ــواف ــر
االشـ ـع ــاع ال ـش ـم ـســي ف ــي ق ـطــر م ــن بني
أع ـلــى امل ـع ــدالت ف ــي ال ـعــالــم .وم ــع ذل ــك،
تعتمد ج ــودة الـطــاقــة الشمسية على
ع ــوام ــل بـيـئـيــة م ـخ ـت ـل ـفــة ،ومـ ــن بينها
الحرارة ،والغبار ،والرمال ،والرطوبة،
والـ ـ ــريـ ـ ــاح ،واملـ ـل ــوح ــة .وي ـ ـ ــدرس مــركــز
الطاقة فــي معهد قطر لبحوث البيئة

والطاقة هذه العوامل لتحسني عملية
ن ـشــر ال ـطــاقــة الـشـمـسـيــة ودم ـج ـهــا في
ال ـش ـب ـكــة ال ــوط ـن ـي ــة ل ـل ـط ــاق ــة .وي ـســاهــم
مركز الطاقة بالفعل في دمــج مصادر
الطاقة املتجددة في املنظومة الوطنية
للطاقة وتطوير سوق الطاقة املتجددة
ف ــي ق ـطــر .كـمــا ي ـهــدف إل ــى دع ــم تـحــول
منظومة الطاقة في قطر نحو تحقيق
ال ـك ـف ــاءة امل ـث ـلــى وخ ـف ــض االن ـب ـعــاثــات
ال ـ ـضـ ــارة .وي ـش ـت ـمــل ع ـمــل امل ــرك ــز على
تــوفـيــر الـتــوجـيــه الـ ــازم ،وتـطــويــر فهم
أف ـ ـضـ ــل الس ـ ـت ـ ـخـ ــدام م ـ ـصـ ــادر ال ـط ــاق ــة
املتجددة في قطر ،وطــرح حلول ذكية
لشبكة الـطــاقــة .ويــدمــج هــذا العمل ما
بــن حـلــول تـخــزيــن الـطــاقــة ،بــاإلضــافــة
إل ــى إج ـ ــراء أب ـح ــاث ح ــول كـيـفـيــة دمــج
املركبات الكهربائية بكفاءة في الشبكة
الوطنية للنقل واملواصالت.
ومـ ــن اإلسـ ـه ــام ــات الــرئ ـي ـس ـيــة األخـ ــرى
ال ـت ــي ي ـقــدم ـهــا م ــرك ــز ال ـط ــاق ــة ،تـطــويــر
ونشر نماذج تجريبية أولية يمكنها
املساهمة في تعزز استدامة الطاقة في
قطر .ومن أبرز األمثلة على ذلك منصة
فـحــص الشبكة الكهربائية املـصـغــرة،
البالغة قدرتها  100كيلو واط في وقت
ال ــذروة ،واملــوجــودة في مرفق الفحص
الخارجي بمعهد قطر لبحوث البيئة
وال ـ ـطـ ــاقـ ــة ،ومـ ـنـ ـص ــة فـ ـح ــص ال ـش ـب ـكــة
ال ــدق ـي ـق ــة ،ال ـب ــال ـغ ــة ق ــدرت ـه ــا  20كـيـلــو
واط فــي وق ــت ال ـ ــذروة ،وامل ــوج ــودة في
مختبر الشبكة الذكية التابع للمعهد.
وقد تعاون معهد قطر لبحوث البيئة
وال ـط ــاق ــة ك ــذل ــك م ــع امل ــؤس ـس ــة ال ـعــامــة
لـلـكـهــربــاء وامل ــاء (ك ـهــرمــاء) فــي محطة
الخرسعة للطاقة الكهروضوئية ،وهي
محطة للطاقة الشمسية بطاقة إنتاج
 800ميجا واط ،تمثل الخطوة األولــى
عـ ـل ــى طـ ــريـ ــق ت ـح ـق ـي ــق أحـ ـ ــد األه ـ ـ ــداف
الوطنية لدولة قطر على املدى البعيد
ع ـب ــر إنـ ـت ــاج  % 20م ــن ال ـك ـه ــرب ــاء مــن
الطاقة الشمسية بحلول عام .2030

الوقود الحيوي واالستدامة
وخ ـ ـ ـ ــال تـ ـق ــري ــر عـ ـلـ ـم ــي ن ـ ـشـ ــره م ــوق ــع

مــؤس ـســة ق ـطــر ي ـق ــول ي ــوس ــف ال ـجــابــر،
نــائــب الرئيس لـشــؤون االبـتـكــار وإدارة
التغيير ،ورئيس مركز توتال لألبحاث
باإلنابة في قطر ،والــذي يقع في واحة
قـطــر لـلـعـلــوم والـتـكـنــولــوجـيــا ،الـتــابـعــة
ملؤسسة قطر« :تهدف توتال إلى تطوير
ح ـ ـلـ ــول ج ـ ــدي ـ ــدة م ـن ـخ ـف ـض ــة الـ ـك ــرب ــون
وتـ ـس ــويـ ـقـ ـه ــا ت ـ ـجـ ـ ً
ـاريـ ــا ل ـت ــوف ـي ــر ط ــاق ــة
مـسـتــدامــة للمستقبل ،لــذلــك قــررنــا دفــع
ح ــدود قــدراتـنــا االبـتـكــاريــة نحو حــدود
جديدة».
ويـضـيــف« :ن ـظــرت تــوتــال فــي املـجــاالت
ال ــرئ ـي ـس ـي ــة فـ ــي ج ـم ـي ــع أن ـ ـحـ ــاء ال ـع ــال ــم
م ــن أج ــل ال ـع ـثــور ع ـلــى ال ـن ـظــام البيئي
املـ ـن ــاس ــب الخـ ـتـ ـب ــار ونـ ـش ــر وت ـس ــوي ــق
حلولها املـتـطــورة .وفــي نهاية املطاف،
وج ــدت الـشــركــة الـشــريــك امل ـثــالــي ،وهــو
مـعـهــد ق ـطــر ل ـب ـحــوث الـبـيـئــة وال ـطــاقــة،
وذلك في ظل الظروف الصحراوية التي
يتواجد فيها املعهد والتزامه بأبحاث
الطاقة املستدامة ،فمنذ عام  ،2013كرس
املعهد جهوده ملعالجة التحديات التي
تــواجــه ال ـبــاد فــي م ـجــال الـطــاقــة وأمــن
املياه».
وحـ ـ ــول الـ ـط ــاق ــة ال ـن ــات ـج ــة ع ــن ال ــوق ــود
الحيوي ،يقول الدكتور املهندس محمد
سيف ال ـكــواري الــوكـيــل املـســاعــد ،مدير
مركز الــدراســات البيئية والبلدية« :إن
ال ـب ـح ــث ال ـع ـل ـمــي حـ ــول إنـ ـت ــاج ال ــوق ــود
ال ـح ـيــوي امل ـس ـتــدام بــاس ـت ـخــدام الـطــاقــة
الـشـمـسـيــة وامل ـ ــواد الـعـضــويــة فــي مياه
ال ـص ــرف ال ـص ـحــي وال ـص ـن ــاع ــي ،ســوف
ً
ً
يفتح آفــاقــا واسـعــة وجــديــدة الستغالل
امل ـ ـ ــوارد الـطـبـيـعـيــة ل ـل ـبــاد االس ـت ـغــال
األم ـ ـثـ ــل ،وه ـ ــو م ــا ي ـت ـم ــاش ــى م ــع رؤي ــة
ق ـطــر  ،2030وسـ ــوف ي ـعــزز االسـتـثـمــار
في هذا املجال من خالل توليد الوقود
الـ ـحـ ـي ــوي املـ ـسـ ـت ــدام واسـ ـتـ ـخ ــدام ــه فــي
النقل والصناعة ،حيث يعتبر الوقود
الحيوي مــن مـصــادر الطاقة املتجددة،
وال ــذي يـتــم إنـتــاجــه عــن طــريــق تحويل
امل ـ ـ ــواد ال ـع ـض ــوي ــة إل ـ ــى وقـ ـ ــود ح ـي ــوي،
حيث يمكن استخدامه كوقود لوسائل
ال ـن ـقــل املـخـتـلـفــة وغ ـيــرهــا م ــن املـنـشــآت
الصناعية».
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أعرب عن سعادته بالشعار

نقترح على وزارة البيئة والتغيير المناخي خارطة
مرابع األجداد أمانة.

الدوحة -

أع ــرب الـسـيــد فــرهــود ال ـهــاجــري املــديــر
الـ ـتـ ـنـ ـفـ ـي ــذي مل ـ ــرك ـ ــز اصـ ـ ــدقـ ـ ــاء ال ـب ـي ـئ ــة
ومـ ـ ـس ـ ــؤول ف ـع ــال ـي ــة «م ـ ــراب ـ ــع األج ـ ـ ــداد
أمانة» بلجنة االحتفال باليوم الوطني
عــن سـعــادتــه الـبــالـغــة بــاخـتـيــار شعار
ب ـي ـئ ــي لـ ـلـ ـي ــوم الـ ــوط ـ ـنـ ــي ،ول ــاه ـت ـم ــام
الـبــالــغ ال ــذي تـبــديــه الــدولــة عـلــى اعلى
م ـ ـس ـ ـتـ ــوى ب ــالـ ـبـ ـيـ ـئ ــة ع ـ ـلـ ــى االصـ ـ ـع ـ ــدة
املحلية والدولية والــذي تجلى مؤخرا
بإنشاء وزارة للبيئة والتغير املناخي،
وكشف لـ «لوسيل» عن فعاليات مرابع
االجداد امانة التي تقام بالتنسيق مع
املـســؤولــن بالتعليم فــي اط ــار اللجنة
املنظمة وتستهدف النشء من الطالب
لغرس قيم البيئة وأهميتها وضرورة
الـ ـ ـحـ ـ ـف ـ ــاظ عـ ـلـ ـيـ ـه ــا وااله ـ ـ ـت ـ ـ ـمـ ـ ــام بـ ـه ــا.
واستفاد فرهود الهاجري في الحديث
ع ــن دور املـجـتـمــع امل ــدن ــي ف ــي الـحـفــاظ
على البيئة .واقترح على وزارة الدولة
وال ـت ـغ ـي ـي ــر املـ ـن ــاخ ــي خ ــريـ ـط ــة ط ــري ــق
للنهوض للبيئة تتكون من  ٦محاور.
وأشاد فرهود الهاجري في تصريحات
ل ـ ـ «ل ــوسـ ـي ــل :ب ــال ـج ـه ــود امل ـك ـث ـفــة ال ـتــي
تـبــذلـهــا ال ـج ـهــات املـعـنـيــة بــالــدولــة من
اج ــل الـحـفــاظ عـلــى الـبـيـئــة باعتبارها
ال ــركـ ـي ــزة ال ــرابـ ـع ــة ف ــي رؤيـ ـ ــة ق ـط ــر 20
 .30ووصـفـهــا بأنها جـهــود« :ذات أثر
مـلـمــوس ت ـجــاه املـحــافـظــة عـلــى البيئة
وال ـت ـغ ـي ــر املـ ـن ــاخ ــي ،ودل ـ ـ ــل ع ـل ــى ذل ــك
ب ــان ـض ـم ــام ق ـط ــر ل ــات ـف ــاق ـي ــة ال ــدول ـي ــة
ملـكــافـحــة الـتـصـحــر ب ـتــاريــخ  27يـنــايــر
 ،1999واصـ ـ ــدار ال ـعــديــد م ــن ال ـقــوانــن
والقرارات الكفيلة بحماية البيئة بكافة
مـكــونــاتـهــا الـبــريــة والـبـحــريــة وال ـهــواء
املحيط.
واوضح فرهود الهاجري أن دولة قطر:
نفذت العديد من املشاريع واملـبــادرات
التي تساهم بشكل فعال في املحافطة
على البيئة ،ومن بينها برنامج حماية
وتسوير وإعــادة تأهيل عــدد كبير من
ال ـ ـ ــروض ،وح ـظ ــر رعـ ــي اإلب ـ ــل ف ــي الـبــر
خالل االعوام السابقة».
واشار الهاجري الى تنفيذ سلسلة من
املبادرات البيئية اهمها« :زراعة مليون
شـ ـج ــرة ،واس ـت ـئ ـج ــار الـ ـع ــزب م ــؤخـ ـرًا،
وإن ـشــاء عــدد مــن املحميات الطبيعية
لـ ـحـ ـم ــاي ــة ال ـ ـن ـ ـبـ ــاتـ ــات وال ـ ـح ـ ـيـ ــوانـ ــات
والطيور وغيرها ،وتــوج ذلــك بإطالق
شعار اليوم الوطني لهذا العام (مرابع
األج ـ ــداد أم ــان ــة) ،وه ــذا الـشـعــار تأكيد
ه ـ ــام ع ـل ــى م ـس ــاع ــي ال ـ ــدول ـ ــة ال ـك ـب ـيــرة
واملستمرة في الحفاظ على البيئة».

¶ فرهود الهاجري

تحديدا وهي من صميم جوهر عملنا،
ول ــذل ــك ال ن ــدخ ــر ج ـه ــدا م ــن اجـ ــل رفــع
معدالت الوعي لدى الشباب واالطفال
وعموم املواطنني بأهمية تلك املرابع،
ونعتقد ان هــذا الجهد مــن اساسيات
واهداف مركز البيئة .ونالحظ أن وعي
اف ـ ـ ــراد امل ـج ـت ـمــع ت ـح ـســن ب ـش ـكــل كـبـيــر
وملموس في السنوات األخـيــرة تجاه
قضايا البيئة ،وتجسد ذلــك من خالل
اطالق العديد من املبادرات املجتمعية

والــروابــط البيئية ســواء أكــانــت فردية
أو ت ـش ــارك ـي ــة ،اي ـض ــا ن ــاح ــظ ذلـ ــك من
خ ــال م ـشــاركــة كــافــة شــرائــح املجتمع
(ط ــاب م ــدارس ،شـبــاب ،وغـيــرهــم) في
حـمــات التشجير واالسـ ـت ــزراع الـبــري
وحـمــات النظافة التي يطلقها املركز
أو مؤسسات الدولة املختلفة.
واعتقد بأن وعي أفراد املجتمع بأهمية
البيئة واملحافظة عليها ،سيزداد اكثر
وأكثر بعد اطالق شعار اليوم الوطني

◗ ما هي فكرة فعاليات «مرابع األجداد أمانة»
والهدف منها وعــدد املــدارس املشاركة فيها
ودور مركز البيئة فيها وقيمة الجوائز؟
◗ الفكرة عبارة عن مسابقة بني مدارس
الدولة من خالل احد املحاور (الز راعة
 التدوير) عبرها يتم اطــاق ابداعاتطالبنا في التحدث عن النباتات البرية
واع ــادة التدوير او التعبير عن احدى
املشكالت التي تخص البيئة املحلية،
عــن طريق اختبار بسيط ملعلوماتهم
ال ـب ـي ـئ ـيــة ،الـ ــى ج ــان ــب عـ ــرض تـقــديـمــي
بما يرونه الطالب والطالبات مناسب
ل ـتــوص ـيــل ف ـكــرت ـهــم ل ـل ـج ـنــة الـتـحـكـيــم.
ويعتبر املركز هو الشريك هذه السنة
مع اللجنة املنظمة لليوم الوطني الى
جانب مسؤولني في القطاع التعليمي
ف ــي الـلـجـنــة املـنـظـمــة ل ـل ـيــوم الــوط ـنــي،
اضافة الى  3مراكز اخرى ،وقد رصدت
اللجنة جوائز قيمة لطالبنا وطالباتنا
الفائزين .وإن الهدف من الفعالية هو
رفـ ــع م ـس ـتــوى ال ــوع ــي ال ـب ـي ـئــي ،ونـشــر
ال ـث ـقــافــة ال ـب ـي ـئ ـيــة ،وت ـع ــزي ــز اس ـتــدامــة
ً
الـ ـبـ ـيـ ـئ ــة ،ان ـ ـطـ ــاقـ ــا م ـ ــن ش ـ ـعـ ــار الـ ـي ــوم
الوطني « 2021مرابع األجداد ..أمانة»،
وهـ ـن ــاك  7م ـعــاي ـيــر أس ــاس ـي ــة ت ــم على
أساسها تقييم املدارس املشاركة ،منها
معيار يتم من خالل طرح األسئلة على
الطالب ومناقشتهم في العرض الذي
قدموه للجنة سواء كان عن الزراعة أو
عــن إع ــادة الـتــدويــر ،مبينا أن معايير
التقييم أيضا تكون على العرض نفسه
وت ـنــوع املـعـلــومــات فـيــه ،وم ــدى تفاعل
وجــاهــزيــة ال ـط ــاب امل ـش ــارك ــن ،مــؤكــدا
على أهمية غرس مفهوم الحفاظ على
البيئة في نفوسهم ،وبعد التصفيات
األول ـي ــة ،تــم اخـتـيــار ث ــاث مـ ــدارس من
ك ــل فـ ـئ ــة ،ل ـي ـك ــون هـ ـن ــاك س ــت م ـ ــدارس
بالفعالية ينافسون على املراكز الثالثة
األولــى ،على أن يتم تخصيص جوائز
ل ـل ـطــاب وامل ـش ــرف ــن ،م ــع تــوف ـيــر كــافــة
أشكال الدعم للمدارس الست املتأهلة،
وقــد تــم رصــد مكافأة مالية للمدارس
الفائزة الثالثة األولــى للبنني والبنات
على النحو اآلتــي ،املركز األول ()5000
ريال لكل طالب واملركـز الثاني ()4000
ريال لكل طالب واملركز الثالث ()3000

مرابع األجداد أمانة
وحـ ـ ــول شـ ـع ــار الـ ـي ــوم ال ــوط ـن ــي ودور
مــركــز الـبـيـئــة ورؤي ـت ــه لـجـهــود الــدولــة
ومؤسساتها في الحفاظ على الحياة
الـبـيـئـيــة وحـمــايـتـهــا ســألــت «لــوسـيــل»
ال ـ ـس ـ ـيـ ــد ف ـ ـ ــره ـ ـ ــود ال ـ ـ ـهـ ـ ــاجـ ـ ــري املـ ــديـ ــر
التنفيذي ملركز اصدقاء البيئة واجاب
باستفاضة في املقابلة التالية:
◗ «مرابع األجداد أمانة» هل حافظ القطريون
فــي املــاضــي والـحــاضــر عليها وم ــاذا تعني
بالنسة لكم في املركز؟.
◗ ن ـعــم ل ـقــد ح ــاف ــظ ال ـق ـط ــري ــون عليها
فــي املــاضــي والـحــاضــر عليها لكونهم
يتوارثون املحافظة على البيئة جيال
ب ـع ــد ج ـي ــل مـ ــن خ ـ ــال زي ـ ـ ــارة ال ـ ــروض
ومـ ـم ــارس ــة ال ـت ـف ـق ـيــع وايـ ـض ــا الـقـنــص
التي هي هوايات ال تتجزأ ،واملحافظة
عـلــى امل ــراب ــع تعنينا فــي مــركــز البيئة

¶ جانب من فعاليات مركز اصدقاء البيئة

تـابعـونـــا عــى منصـــات التـواصــــل االجتمـاعـــي الخاصة باللجنــة املنظمة الحتفــاالت اليوم الوطنــي للدولة
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وبالوزارة الجديدة ...فرهود الهاجري:

طريق من  6بنود الستثمار الطاقة المتجددة

ريــال لكل طــالــب ،كما تــم رصــد مكافأة
م ــال ـي ــة مل ـش ــرف ــي املـ ـ ـ ــدارس الـ ـف ــائ ــزة فــي
نهائي الفعالية.

فعاليات مرابع
األجداد أمانة
تجسد جهود
الدولة للنهوض
بالبيئة ضمن
رؤية 2030

◗ حــدث «لــوسـيــل» عــن املعايير الـتــي سيتم
تطبيقها بفعاليات مرابع األجداد أمانة؟
◗ ن ــرك ــز خ ـ ــال ال ـف ـع ــال ـي ــات ع ـل ــى لـغــة
الجسد ،وطريقة الحديث الصحيحة،
ومدى املام الطالب باملعلومات الوارده
في العرض ،ومدى تجاوب الطالب مع
لجنة التحكيم.

الدولة واالحتفاء بالبيئة

مسابقة بين
مدارس الدولة
من خالل أحد
المحاور (الزراعة
 التدوير)جوائزها قيمة

◗ كيف ستعملون في املركز مستقبال على
ترسيخ مفهوم ورسالة شعار اليوم الوطني؟
◗ نحن في املركز كنا وما زلنا نحافظ
عـلــى مــرابــع اج ــدادن ــا مــن خ ــال بــرامــج
امل ــرك ــز املـخـتـلـفــة ،وجـ ــاءت ه ــذه السنة
تـلــك املـســابـقــة ل ــزي ــادة تــرسـيــخ مفهوم
الـحـفــاظ عـلــى الـبـيـئــة مــن خ ــال شعار
مرابع اجدادنا امانة.
◗ باعتبارك مسؤوال وناشطا بيئيا ما هو
ش ـعــورك بينما ت ــرى الــدولــة تحتفي باليوم
ال ــوطـ ـن ــى ب ـش ـع ــار ب ـي ـئ ــي وتـ ــؤسـ ــس وزارة
لالهتمام بالبيئة وتقييمك لتلك الخطوة؟
◗ تــداهـمـنــي مـشــاعــر وطـنـيــة اك ـثــر من
رائعة ،ونثمن بشدة هذه الخطوة التي
تــؤكــد بــوضــوح اهـتـمــام الــدولــة الكبير
بالبيئة باعتبارها احــدى أربــع ركائز
لرؤيتها  ،2030ونشكر اللجنة املنظمة
ل ـل ـي ــوم ال ــوطـ ـن ــي اله ـت ـم ــام ـه ــا ال ـك ـب ـيــر
بــالـبـيـئــة ه ــذا ال ـع ــام ،وم ـمــا ال شــك فيه
ان ــه يــزيــد مــن زخ ــم اه ـت ـمــام مجتمعنا
بالحفاظ على البيئة من خــال شعار
ال ـي ــوم ال ــوط ـن ــي .امـ ــا تـخـصــص وزارة
للبيئة والتغير املناخي فإنها تجيء
من قبيل حرص الدولة على االستدامة
الـبـيـئـيــة وت ـح ـق ـيــق رؤي ـ ــة ق ـطــر امل ـشــار
اليها سابقا.
ون ـ ــرى ان امل ـط ـل ــوب م ــن وزارة الـبـيـئــة
وال ـت ـغ ـي ــر املـ ـن ــاخ ــي ل ـل ـم ـحــاف ـظــة عـلــى
البيئة في قطر التحرك عبر  ٦محاور:
«ال ـع ـمــل وف ــق اس ـتــرات ـي ـج ـيــة مـتـكــامـلــة
تهدف للحفاظ على البيئة ومواردها
ال ـط ـب ـي ـع ـي ــة ،ووضـ ـ ـ ــع خـ ـط ــط س ـنــويــة
وث ــاث ـي ــة وخ ـم ـس ـيــة لـتـنـفـيــذ مـشــاريــع
هـ ــادفـ ــة ل ـح ـم ــاي ــة ال ـب ـي ـئ ــة ،ت ـف ـع ـيــل كــل
الـ ـق ــوان ــن والـ ـ ـ ـق ـ ـ ــرارات ال ـب ـي ـئ ـي ــة ال ـتــي
س ـنــت ع ـلــى مـ ــدى الـ ـسـ ـن ــوات الـســابـقــة
ال ـت ــي ت ـه ــدف وت ـض ـمــن ح ـمــايــة الـبـيـئــة
ب ـك ــاف ــة م ـكــونــات ـهــا ال ـب ــري ــة وال ـب ـحــريــة
والـجــو املحيط ،التعاون مــع منظمات
املجتمع املدني ودعم املبادرات البيئية
ال ـن ــاج ـح ــة ف ــي مـ ـج ــال امل ـح ــاف ـظ ــة عـلــى
ال ـب ـي ـئــة ،إعـ ـ ــداد الـ ــدراسـ ــات وال ـت ـقــاريــر
الـعـلـمـيــة ال ـخ ــاص ــة بــالـتـغـيــر امل ـنــاخــي
وحماية طبقة األوزون وحماية التنوع
ال ـب ـي ــول ــوج ــي وت ـن ـف ـي ــذ بـ ــرامـ ــج جـ ــادة
ملكافحة التصحر .والـتـعــاون املستمر
مع املنظمات الدولية املهتمة بالتغير
امل ـ ـنـ ــاخـ ــي وع ـ ـقـ ــد االت ـ ـفـ ــاق ـ ـيـ ــات م ـع ـهــا
واملـشــاركــة فــي عقد املــؤتـمــرات وورش
العمل املشتركة وت ـبــادل الـخـبــرات في
هذا املجال.
وكما ذكــرنــا فــإن هناك جـهــودا كبيرة
للمحافظة عـلــى البيئة عـلــى مستوى
الــدولــة واألفـ ــراد ومـنـظـمــات املجمتمع
املـ ــدنـ ــي ،ل ـك ــن نـ ـظـ ـرًا ل ـت ـع ــدد ال ـق ـضــايــا
البيئية وأهميتها وتشعبها فالبد من:
زي ــادة الــوعــي والتثقيف البيئي لدى
كــافــة ش ــرائ ــح املـجـتـمــع كـخـطــوة هــامــة
لتجنب السلوكيات الخاطئة والسلبية
ت ـ ـجـ ــاه الـ ـبـ ـيـ ـئ ــة وامل ـ ـ ـ ـ ـ ــوارد ال ـط ـب ـي ـع ـيــة
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واسـتـبــدالـهــا بـسـلــوكـيــات ومـمــارســات
إي ـجــاب ـيــة ،وح ــث املــواط ـنــن واملـقـيـمــن
على ذلك ،وتنمية الشعور باملسؤولية
تجاه املحافظة على البيئة.
تفعيل القرارات الكفيلة بحماية البيئة،
وتـطـبـيــق ال ـق ــوان ــن ال ـص ــارم ــة وف ــرض
الغرامات ومنع التعديات على البيئة.
وكما نعلم منذ أيــام صــدر األمــر األميري
بــإنـشــاء وزارة للبيئة والـتـغـيــر املـنــاخــي،
وال شــك أن مثل هــذا الـقــرار الـهــام لــه داللــة
كبيرة وواضحة بمدى اهتمام دولــة قطر
باملحافظة على البيئة ومواكبة ومشاركة
دول العالم في مواجهة التحديات البيئية
الرئيسة ومنها التغير املناخي ومكافحة
التصحر واملحافظة على التنوع الحيوي
واسـ ـت ــدام ــة املـ ـ ــوارد الـطـبـيـعـيــة لــأج ـيــال
القادمة.

قوانين ومبادرات بيئية
◗ كيف تــرى جهود دولــة قطر في املحافظة
على البيئة والتغير املناخي؟
◗ تبذل دولة قطر جهودا مكثفة محليا
ودول ـيــا تـلــك الـجـهــود ذات أث ــر ملموس
ت ـجــاه امل ـحــاف ـظــة ع ـلــى الـبـيـئــة والـتـغـيــر
امل ـن ــاخ ــي ،وي ـت ـج ـســد ذل ــك م ــن خ ــال ما
يلي« :اعـتـبــار البيئة والتنمية البيئية
هــي الــرك ـيــزة الــراب ـعــة فــي استراتيجية
قطر الوطنية  .2030انضمت دولــة قطر
لــاتـفــاقـيــة ال ــدول ـي ــة ملـكــافـحــة الـتـصـحــر
بـتــاريــخ  27يناير  ،1999أص ــدرت دولــة
ق ـطــر ال ـع ــدي ــد م ــن ال ـق ــوان ــن وال ـ ـقـ ــرارات
الكفيلة بحماية البيئة بكافة مكوناتها
الـ ـب ــري ــة والـ ـبـ ـح ــري ــة وال ـ ـ ـهـ ـ ــواء امل ـح ـيــط
(النباتات والحيوانات البرية والطيور
والـ ـ ـ ــزواحـ ـ ـ ــف وال ـ ـسـ ــاحـ ــف وغ ـ ـيـ ــرهـ ــا)،
ونـفــذت دولــة قطر العديد مــن املشاريع
وامل ـ ـبـ ــادارت ال ـتــي ت ـســاهــم بـشـكــل فـعــال
فــي املـحــافـطــة عـلــى الـبـيـئــة ،وم ــن بينها
برنامج حماية وتسوير وإعــادة تأهيل
عـ ـ ــدد ك ـب ـي ــر مـ ــن ال ـ ـ ـ ــروض فـ ــي الـ ــدولـ ــة،
وإص ــدار قــرار حظر رعــي اإلبــل فــي البر
منذ عام تاريخه .ومبادرة زراعة مليون
ش ـ ـجـ ــرة ،وم ـ ـ ـبـ ـ ــادرة اسـ ـتـ ـئـ ـج ــار الـ ـع ــزب
مـ ــؤخ ـ ـرًا ،وإن ـ ـشـ ــاء ع ـ ــدد مـ ــن امل ـح ـم ـيــات
الطبيعية لحماية النباتات والحيوانات

والـطـيــور وغـيــرهــا ،إط ــاق شـعــار اليوم
ال ــوط ـن ــي ل ـه ــذا الـ ـع ــام (م ــراب ــع األج ـ ــداد
أم ــان ــة) ،وه ــذا الـشـعــار تــأكـيــد ه ــام على
مساعي الــدولــة الكبيرة واملستمرة في
الحفاظ على البيئة.
◗ بمناسبة اليوم الوطني واالحتفاء بالبيئة
مــا هــي الـطـمــوحــات ال ـتــي تـ ــودون تحقيقها
كمركز تجاه رؤية قطر 2030؟
◗ يود مركز اصدقاء البيئة نشر الوعي
الـبـيـئــي وزي ـ ــادة اه ـت ـمــام فـئــة الـشـبــاب
فــي البيئة وه ــذا مــا ملسناه فــي االونــة
االخـ ـي ــرة م ــن خـ ــال م ـش ــارك ــة ال ـش ـبــاب
معنا في املركز بالعديد من انشطتنا
وفعالياتنا.
◗ كـيــف حـصــل مــركــز أصــدقــاء البيئة على
املركز األول عن أفضل مشاركة في ملتقى
الشباب القطري الثالث؟
◗ يــرجــع ذل ــك لـلـجـهــود ال ـك ـب ـيــرة الـتــي
بذلها جميع اعضاء ادارة املركز بفضل
ال ـلــه سـبـحــانــه وت ـعــالــى وروح الـفــريــق
الــواحــد مــن خــال موظفينا ،كما طرح
امل ــرك ــز عـ ــدة م ــواض ـي ــع م ـه ـمــة اه ـم ـهــا:
«الزراعة املائية ،اعادة التدوير ،البيئة
البرية بنباتاتها وحيواناتها املختلفة
التي تعيش في قطر».
◗ دعــوتــم م ــرارا للحفاظ على ال ــروض كيف
ترونها اآلن في شتى أرجاء قطر؟
◗ بفضل جـهــود الجميع ولـلــه الحمد
نـ ــرى ان اوضـ ـ ــاع الـ ـ ــروض ف ــي تحسن
مستمر وذلك بتضافر جميع الوزارات
ومــؤسـســات الــدولــة املـســؤولــة عــن رفع
ال ــوع ــي ال ـب ـي ـئ ــي ل ـ ــدى ج ـم ـيــع ش ــرائ ــح
املجتمع.

دور مهم لمركز البيئة

◗ مــا هــو ال ــدور ال ــذي يلعبه مــركــز اصــدقــاء
البيئة؟
◗ مــركــز اصــدقــاء البيئة مــركــز شبابي
ت ـث ـق ـي ـفــي ي ـع ـم ــل وفـ ـ ــق اس ـت ــرات ـي ـج ـي ــة
ب ـي ـئ ـيــة م ـت ـكــام ـلــة تـ ـه ــدف إل ـ ــى ح ـمــايــة
ال ـب ـي ـئــة وامل ـح ــاف ـظ ــة ع ـل ـي ـهــا ،وتــأه ـيــل
واع لـلـقـضــايــا الوطنية
جـيــل شـبــابــي ٍ
والبيئية .والعمل على ترسيخ القيم
ال ـب ـي ـئ ـيــة وال ـس ـل ــوك ـي ــات ال ـس ـل ـي ـمــة في

ال ـح ـفــاظ عـلــى الـبـيـئــة ك ــواج ــب وطـنــي،
ون ـ ـشـ ــر ال ـ ــوع ـ ــي والـ ـتـ ـثـ ـقـ ـي ــف ال ـب ـي ـئ ــي
ملختلف شرائح املجتمع حول القضايا
ال ـب ـي ـئ ـيــة امل ـخ ـت ـل ـف ــة ،وذل ـ ـ ــك مـ ــن خ ــال
األنشطة البيئية والفعاليات املستمرة
التي يقوم بتنفيذها على مــدار العام
ف ــي ع ــدة م ـج ــاالت ،وم ـن ـهــا« :الـتـعــريــف
ب ـك ــائ ـن ــات ال ـب ـي ـئــة ال ـق ـط ــري ــة وح ـمــايــة
التنوع البيولوجي واملوارد الطبيعية.
والـ ــزراعـ ــة امل ـنــزل ـيــة وإع ـ ـ ــادة ال ـت ــدوي ــر.
واطـ ــاق الـحـمــات البيئية واملـشــاركــة
مع وزارة البلدية والبيئة في استزراع
ال ـن ـب ــات ــات ال ـب ــري ــة وحـ ـم ــات تـنـظـيــف
الـ ـ ــروض والـ ـش ــواط ــئ .تـشـجـيــع ودع ــم
امل ـ ـبـ ــادرات ال ـش ـبــاب ـيــة وت ـب ـنــي ال ـعــديــد
منها فنيًا وإعــام ـيــا (ومـنـهــا مـبــادرة
األخ ع ـل ــي ط ــال ــب الـ ـحـ ـن ــزاب ملـكــافـحــة
ال ـت ـص ـح ــر ،وم ـ ـب ـ ــادرة ظ ــاف ــر ال ـب ـي ـئ ـيــة
الس ـ ـتـ ــزراع ال ـن ـب ــات ــات ال ـب ــري ــة واطـ ــاق
الـطـيــور املـسـتــوطـنــة ،وم ـب ــادرة عدسة
البيئة القطرية لتصوير طيور البيئة
القطرية وغيرها).
◗ ما هي أهــم املشكالت البيئية التي تعتقد
أنها تواجه البيئة في دولة قطر؟
◗ الـ ـتـ ـصـ ـح ــر .وال ـ ـج ـ ـفـ ــاف وانـ ـخـ ـف ــاض
مـ ـ ـع ـ ــدل الـ ـ ـهـ ـ ـط ـ ــول امل ـ ـ ـطـ ـ ــري الـ ـسـ ـن ــوي
(ح ــوال ــي 85م ـ ـ ــم) ،وال ـ ـحـ ــرارة املــرتـفـعــة
وتملح التربة .والسلوكيات الخاطئة
الـتــي يـمــارسـهــا الـبـعــض تـجــاه البيئة
(االحـ ـتـ ـط ــاب ،ال ــرع ــي ال ـج ــائ ــر ،الـصـيــد
الجائر ،دهس السيارات للنباتات في
ال ـ ــروض وغ ـي ــره ــا ،إش ـع ــال ال ـن ــار فــوق
ال ـن ـب ــات ــات ،الـ ـق ــاء امل ـخ ـل ـف ــات وخ ــاص ــة
البالستيكية البطيئة التحلل).

دور المجتمع المدني
◗ حــدث لوسيل عن الــدور الــذي يمكن ان تقوم
بــه منظمات املجتمع املــدنــي فــي املحافظة على
البيئة؟
◗ ي ـم ـكــن ان ت ـســاهــم م ـن ـظ ـمــات املـجـتـمــع
املـ ــدنـ ــي ب ــالـ ـتـ ـع ــاون امل ـث ـم ــر والـ ـبـ ـن ــاء مــع
م ــؤسـ ـس ــات ال ـ ــدول ـ ــة فـ ــي عـ ـ ــدة مـ ـج ــاالت:
املـ ـس ــاهـ ـم ــة الـ ـفـ ـع ــال ــة ف ـ ــي نـ ـش ــر ال ــوع ــي
والـتـثـقـيــف الـبـيـئــي م ــن خ ــال احـتـكــاكـهــا

املباشر مع فئات املجتمع املختلفة (األهل
واألق ـ ــارب وال ـج ـيــران واألص ــدق ــاء وزم ــاء
ال ـع ـم ــل وال ــوظـ ـيـ ـف ــة) ،ال ـ ــى ج ــان ــب اط ــاق
املبادرات البيئية الهادفة.
واملشاركة الفعالة في الحمالت البيئية
وحـ ـم ــات االسـ ـ ـت ـ ــزراع الـ ـب ــري وم ـكــاف ـحــة
التصحر مــع وزارات ومــؤسـســات الــدولــة
الـ ـت ــي ت ـع ـمــل فـ ــي مـ ـج ــال ح ـم ــاي ــة الـبـيـئــة
واملحافظة عليها.
والح ـظ ـنــا ف ــي ال ـس ـنــوات األخ ـي ــرة تــزايــد
اهتمام منظمات املجتمع املدني بقضايا
الـ ـبـ ـيـ ـئ ــة امل ـخ ـل ـت ـل ـف ــة (وم ـ ـن ـ ـهـ ــا م ـك ــاف ـح ــة
التصحر ،حماية التنوع الحيوي ،التلوث
البيئي).
والحـ ـظـ ـن ــا أيـ ـض ــا تـ ــزايـ ــد ع ـ ــدد أص ـح ــاب
املبادرات البيئية الذين ينادون بضرورة
املحافظة على البيئة واطالقهم ملبادرات
شخصية هامة في هذا املجال.
ك ـمــا ان امل ـ ـبـ ــادرات ال ـف ــردي ــة والـجـمــاعـيــة
أث ـب ـت ــت أه ـم ـي ـت ـهــا ف ــي جـ ـه ــود اسـ ـت ــزراع
ال ـن ـب ــات ــات ال ـب ــري ــة وم ـك ــاف ـح ــة ال ـت ـص ـحــر،
وأيضًا أثبتت أهميتها في املحافظة على
الطيور املقيمة ومنع صيدها ،والسماح
بعبور الـطـيــور املـهــاجــرة بـســام ،وهناك
بعض املبادرات الفردية التي تبنت اطالق
طيور مستوطنة في البيئة املحلية.
وه ـ ـنـ ــاك م ـ ـ ـبـ ـ ــادرات ه ــام ــة أيـ ـض ــا لـجـمــع
امل ـخ ـل ـفــات وال ـن ـفــايــات سـ ــواء ف ــي ال ـبــر أو
ق ــرب ال ـش ــواط ــئ .ول ـل ــوص ــول إل ــى نـتــائــج
طيبة وملموسة فــي هــذا املـجــال البــد من
تذليل العقبات التي تواجه أصحاب هذه
املبادرات ،ومن هذه العقبات ما يلي :قلة
الدعم اإلعالمي وعدم تسليط الضوء على
املـ ـب ــادرات ال ـنــاج ـحــة بـشـكــل كـ ــاف .نقص
فــي الـخـبــرة الـفـنـيــة ال ــازم ــة أحـيــانــا كــون
ال ـب ـعــض مـنـهــم غ ـيــر مـخـتــص ف ــي ال ـشــأن
البيئي وإنـمــا اطلق مبادرته مــن منطلق
الهواية وحب البيئة وتشجيع املحافظة
عليها.
عدد منظمات املجتمع املدني والجمعيات
والروابط البيئية غير كافية نظرًا لوجود
ال ـع ــدي ــد م ــن ال ـق ـض ــاي ــا ال ـب ـي ـئ ـيــة ال ـه ــام ــة،
وهناك حاجة ماسة لزيادتها وتبني عدد
أكـبــر مــن الـبــرامــج الـتــوعــويــة والتثقيفية
ب ـ ـق ـ ـضـ ــايـ ــا ال ـ ـب ـ ـي ـ ـئـ ــة وس ـ ـب ـ ــل ح ـم ــاي ـت ـه ــا
واملحافظة عليها.

تـابعـونـــا عــى منصـــات التـواصــــل االجتمـاعـــي الخاصة باللجنــة املنظمة الحتفــاالت اليوم الوطنــي للدولة
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إنشاء وزارة للبيئة يضع قطر ضمن الدول المتقدمة ..د.م .هايل الواوي:

الدراسات تكشف الطاقة المستمدة من الشمس
والرياح تلعب دورا إستراتيجيا في مكافحة التصحر
الدوحة -

تفاعل نشطاء املجتمع املدني ومحبي البر والحياة
البيئية مع احتفال اليوم الوطني وفعاليات مرابع
األجـ ــداد أمــانــة املنسجمة مــع ش ـعــاره وع ـبــروا عن
شعورهم باالمتنان والسعادة لالهتمام الذي باتت
تحظى بــه الـبـيـئــة ويجعلها تــرقــى ال ــى اعـتـبــارهــا
ال ــرك ــن الـ ــرابـ ــع م ــن رؤيـ ـ ــة الـ ــدولـ ــة  2030الـ ـت ــي مــن
خاللها تتوفر في قطر استدامة بيئية وحياة برية
وبحرية نظيفة وفي محاولة من لوسيل الستجالء
انطباعات خبراء البيئة ،وعلى هامش شعار اليوم
الوطني لهذا العام كان للصحيفة لقاء مع أيقونة
البيئة الدكتور املهندس هايل الواوي الجفال وهو
خبير نباتات برية وطبية وناشط بيئي مؤثر في
مــواقــع الـتــواصــل االجـتـمــاعــي ،رصــد ووث ــق الكثير
م ــن ال ـن ـبــاتــات وال ـح ـيــوانــات وال ـط ـيــور وال ــزواح ــف
وألفت العديد من الكتب حــول البيئة القطرية،
وتوجهت له باألسئلة التالية:

المرابع الكريمة
◗ ما هو سر حبك وشغفك في البيئة؟
◗ سر حبي وشغفي بالعمل البيئي :من منطلق
ً
هوايتي وشغفي بالحياة البرية الفطرية أوال ثم من
منطلق تخصصي العلمي ثانيًا فمؤهلي العلمي
ه ــو دك ـ ـتـ ــوراه ف ــي ال ـه ـنــدســة ال ــزراعـ ـي ــة م ــع مــرتـبــة
الشرف األولى كان دافعًا كبيرًا لي على استكشاف
البيئة وأسرار الطبيعة وكنوزها النفيسة.
كما أن عملي الفعلي هو في مجال البيئة والزراعة
كخبير نباتات برية وطبية ،وبفضل الله مسحت
ك ــاف ــة املـ ـن ــاط ــق الـ ـب ــري ــة فـ ــي دول ـ ـ ــة ق ـط ــر ورص ـ ــدت
ووثقت الكثير من النباتات والحيوانات والطيور
والزواحف وألفت العديد من الكتب في هذا املجال.
◗ ما هو انطباعك حول شعار اليوم الوطني لهذا العام؟
◗ كل املهتمني بالبيئة وهواتها وعشاقها استبشروا
خيرا بشعار اليوم الوطني لهذا العام (مرابع األجداد
أمــانــة) ،وكما نعلم فــإن التنمية البيئية هــي الركيزة
الرابعة في استراتيجية قطر الوطنية  ،2030والجميع
يثمن ويقدر عاليًا القرار األميري بتأسيس أول وزارة
ع ـلــى م ـس ـتــوى ال ـعــالــم بــاســم وزارة الـبـيـئــة والـتـغـيــر
املناخي ،مما يضع قطر في مصاف الدول املتقدمة في
املحافظة البيئة وحمايتها.
«مــرابــع األج ــداد أمــانــة» شـعــار معبر يعكس عبق
امل ــاض ــي واص ــال ــة ال ـحــاضــر واس ـت ــدام ــة املـسـتـقـبــل.
مرابع األجداد أمانة غالية علينا جميعا مواطنني
ومقيمني ،فقد كانت ومــا زالــت مرابع األج ــداد هي
املرابع الكريمة رغم قساوة البيئة الصحراوية التي
عاشها األجداد ،مرابع األجداد كانت جدا واجتهادا
واسلوب حياة فمن بيئتهم كان غذاؤهم ودواؤهم
وسالحهم ،فمن املرخ استوقدوا نارهم ،ومن التنوم
استخلصوا أحبارهم ،وبالعشرج والجعد تطببوا،
َ
وبالنفل والنفيج تطيبوا ،ومــن البر جمعوا بذور
السمح وصنعوا خبزهم وعلى الثمام واألصخبر
غ ـ ــذوا ح ــال ـه ــم ،وأكـ ــرمـ ــوا ض ـيــوف ـهــم ،ومـ ــن ال ـســدر
وال ـعــوســج صـنـعــوا الـنـبــال وال ـس ـهــام الـجـيــدة ولــم
يستسلموا لعدو أوطامع في أرضهم بل كانوا في
كل مرة يسقون أعداءهم مر الحنظل والعلقم.

نبات القطف
◗ رصــدت لكم تغريدة على تويتر بتاريخ  20ديسمبر
 2020رشحت فيها نبات القطف ألن يكون النبات الوطني
لقطر ،فما هي الصفات التي تميز هذا النبات؟
ْ
◗ نـبــات الـ ِقـطــف مــن النباتات البرية الهامة التي
ْ
تنمو في بيئة قطر ،ويمتاز ال ِقطف بجمال أزهاره،
وفي أزهاره يجتمع اللون العنابي واللون األبيض
وكأنه يرسم علم دولة قطر ،وهو نبات زينة واعد
وقد استخدم بشكل ناجح في تزيني بعض الشوارع
ْ
في قطر ،كما أنه نبات رعوي لإلبل ،ويمتاز ال ِقطف
بتحمله العالي للملوحة وهو نبات واعد الستزراع
السبخات واملناطق امللحية واملتأثرة بامللوحة ،وقد
اشتقت بعض املناطق في قطر تسميتها من نبات

¶ د .هايل الواوي الجفال

ْ
طف من النباتات البرية الهامة
الق
نبات ِ
التي تنمو في البيئة ويحمل ألوان علم قطر
ْ
الـ ِقـطــف ومنها منطقة القطيفية وقطيفان شمال
جبل غار ثعيلب وغيرها .وبالفعل فلقد رأينا في
شعار اليوم الوطني نباتا بريا جميال وهو نبات
ْ
ال ِقطف.
◗ كم عدد النباتات البرية في البيئة القطرية ؟
◗ بـلــغ ع ــدد ال ـن ـبــاتــات ال ـبــريــة ف ــي الـبـيـئــة الـقـطــريــة
 421نوعا نباتيا بريا بحسب آخــر مسح أجريته
وأص ـ ــدرت فـيــه ك ـتــاب ف ـلــورا دول ــة قـطــر ال ــذي تمت
طباعته في وزارة البلدية والبيئة.
ولقد اكتشفت مؤخرا (في الثالث سنوات األخيرة)
 10ن ـبــاتــات بــريــة وألول م ــرة ف ــي الـبـيـئــة الـقـطــريــة
وقمت بتوثيقها وتسجيلها ونشرها في الجريدة
الــرسـمـيــة ،ومنها (ال ـنــوع الـثــانــي مــن الـعـبــل ،نبات
َ
ال ــك ــري ،نـبــات خـصـيــب ،نـبــات ال ــرت ــم ،نـبــات الـغــاف
األح ـمــر ،ال ـنــوع الـثــانــي مــن الـعـبــب ،ال ـلــون األبـيــض
ألزهــار شوك الضب ،واللون األبيض ألزهــار نبات
الدهمة (أو القرنوة) وغيرها.
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دراسات أعددتها ضمن
كتب تتناول النباتات
والزهور وتقنياتها
والتصحر

دراسات ومؤلفات
◗ ما هي أهــم الكتب واملؤلفات التي أصدرتها ،ما
هي املواضيع التي تطرقت لها في هذه الكتب؟
 -1ك ـتــاب ف ـل ــورا دولـ ــة ق ـطــر :وت ـن ــاول ــت ف ـيــه تسعة
ف ـص ــول ه ــام ــة ،ي ـت ـطــرق ه ــذا ال ـك ـتــاب إل ــى األهـمـيــة
ال ـب ـي ـئ ـيــة وال ـت ــراث ـي ــة وال ـت ــاري ـخ ـي ــة واالق ـت ـص ــادي ــة
واالجـتـمــاعـيــة ،والــرعــويــة والـطـبـيــة والـعـطــريــة ،أو
كنبات زينة ،لكل نوع نباتي محلي بالدولة.
وف ـيــه حـصــر وتــوث ـيــق وتـصـنـيــف وتــوص ـيــف كــافــة
األنواع النباتية البرية والرعوية والطبية والعطرية
وال ـغ ــذائ ـي ــة واملـ ـ ـ ــوارد ال ــوراث ـي ــة ال ـن ـبــات ـيــة ف ــي قطر
وأسمائها املحلية أو العربية والعلمية وفصائلها
وتـصـنـيـفـهــا وف ــق ال ـن ـظــم ال ـحــدي ـثــة لــذلــك وتـحــديــد
أم ــاك ــن تــواجــدهــا ف ــي بـيـئــة قـطــر وم ــدى انـتـشــارهــا
وذلك بناء على نتائج جوالت مسح علمية ميدانية
فــي كــافــة مناطق الــدولــة قمت بها واسـتـمــرت عشر
سنوات ،من عام  2005ولغاية عام .2014
وبـحـســب ال ـك ـتــاب ،فـقــد بـلــغ ع ــدد األن ـ ــواع النباتية
املــرصــودة فــي دولــة قطر ( )502نــوع موثقة بصور
مــؤرخــة وبــأمــاكــن انـتـشــار مـعـيـنــة ،منها ( )421من
األن ــواع البرية واملحلية «ســواء الرعوية أو الطبية
أو الـعـطــريــة أو ال ـغــذائ ـيــة أو ال ـن ـبــاتــات ال ـض ــارة أو
امل ـت ـط ـف ـلــة ،وي ـس ـل ــط ال ـك ـت ــاب الـ ـض ــوء ع ـل ــى تـحـلـيــل
الخواص النوعية والقيمة الغذائية واالستساغة ،ملا
يقارب  100نوع نباتي بري ورعــوي أو طبي ،وذلك
ضمن الظروف املحلية لدولة قطر ،خاصة وأن هذه
النقطة الهامة لم يسبق دراستها من قبل في الكتب
واملؤلفات التي تناولت فلورا دولة قطر.
 -2ك ـتــاب إن ـت ــاج وتـكـنــولــوجـيــا ال ـن ـبــاتــات الطبية
والعطرية :يتناول هــذا الكتاب عــدة فصول هامة،
ومنها:
ح ـصــر وت ــوث ـي ــق ك ــاف ــة ال ـن ـب ــات ــات ال ـب ــري ــة الـطـبـيــة
والعطرية سـ ً
ـواء املحلية منها (األصخبر ،العرفج،
الـجـعــد ،الـجـثـجــاث ،الـنـفـيــح ،الـشـمـطــري ،الـعـلـنــدة،
الخ) أوالدخيلة (الدفلة ،النيم ،الينبوت ،الكينا،الخ)
لدولة قطر.
األهمية الطبية للنباتات البرية املحلية واملدخلة.
امل ـك ــون ــات ال ـف ـعــالــة ال ـتــي تـسـتـخــرج م ــن الـنـبــاتــات
الطبية والعطرية البرية.
العقاقير واملستحضرات الطبية التي استخرجت
مــن النباتات الطبية والعطرية وتــداولـهــا مــن قبل
شركات األدوية العربية والعاملية.
أسس وطرق املحافظة على النباتات البرية الطبية
والعطرية في البنوك الوراثية والحدائق النباتية
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واملعاشب النباتية وغيرها.
 -3كتاب التصحر وتثبيت الكثبان الرملية:
ّ
التصحر Desertificationمن املشكالت
باتت ظاهرة
الهامة التي تــؤرق املجتمع الدولي وخاصة الدول
ذات الظروف املناخية الجافة أو شبه الجافة ،وذلك
بسبب آثــاره السلبية املتزايدة على البيئة وحياة
وت ـبــاعــا عـلــى معيشة االن ـســان
الـنـبــات وال ـح ـيــوان ِ
وبقائه واستقراره.
ون ـظ ـرًا أله ـم ـيــة الـتـصـحــر ف ـقــد ت ـطــرقــت ف ــي ال ـبــاب
األول من هذا الكتاب إلى مفهوم وأسباب وأضرار
ال ـت ـص ـحــر وم ــؤش ــرات ــه ،وأيـ ـض ــا درج ـ ـ ــات خ ـط ــورة
ُ
ً
الـتـصـحــر ون ـظ ــم اإلنـ ـ ــذار املـتـعـلـقــة ب ــه ع ـ ــاوة على
أسـبــاب وآث ــار وأض ــرار الـعــواصــف الــرمـلـيــة ،بينما
ركزت في ختام الباب األول على مقاومة التصحر
واألسـ ــس وامل ـب ــادئ ال ــواج ــب مــراعــاتـهــا فــي بــرامــج
مـ ـق ــاوم ــة ال ـت ـص ـح ــر ،وبـ ـع ــض ت ـ ـجـ ــارب امل ـن ـظ ـمــات
واملراكز الدولية (أكساد  )ACSADفي مجال مكافحة
التصحر.
وقـ ـ ــد خ ـص ـص ــت ال ـ ـبـ ــاب الـ ـث ــان ــي مـ ــن هـ ـ ــذا ال ـك ـت ــاب
الستعراض الكثبان الرملية  Sand Dunesوزحف
الــرمــال  Sand Creepingحـيــث تـنــاولــت فـيــه منشأ
الكثبان الرملية وأسبابها وتصنيفها وأشكالها
إض ــاف ــة إلـ ــى دراس ـ ــة ال ـك ـث ـب ــان الــرم ـل ـي ــة ف ــي بـعــض
الــدول ،إضافة إلى برامج وتقنيات تثبيت الكثبان
الرملية سـ ً
ـواء منها التثبيت امليكانيكي املؤقت أو
التبيث البيولوجي الــدائــم .كما عرجت في الفصل
الـثــانــي مــن الـبــاب الـثــانــي إلــى خصائص النباتات
ال ـبــريــة وال ــرع ــوي ــة املـسـتـخــدمــة ف ــي ب ــرام ــج تثبيت
الكثبان الرملية ،وأهم األنواع النباتية التي ُينصح
باستخدامها في برامج تثبيت الكثبان الرملية في
دولة قطر ،وإجراءات صيانة التربة وتثبيت الرمال
التي قام بها  ACSADعام  2006في البادية السورية.
وخصصت الباب الثالث من هذا الكتاب الستعراض
أهـ ـمـ ـي ــة وخ ـ ـصـ ــائـ ــص وأن ـ ـ ـ ـ ــواع مـ ـ ـص ـ ــدات الـ ــريـ ــاح
 Windbreaksواألح ــزم ــة ال ـخ ـضــراء ،Greenbelts
والنواحي الفنية لزراعة مصدات الرياح واألحزمة
الخضراء ومشاريع التشجير.
وخصصت الباب الرابع الستعراض أهمية وفوائد
ال ـغ ــاب ــات ،وتــرك ـيــب ال ـغــابــات وأن ــواع ـه ــا ،وتـطــرقــت
ألسـ ـب ــاب نـ ـش ــوب ح ــرائ ــق الـ ـغ ــاب ــات ،واملـ ـع ــاه ــدات
واالتفاقيات الدولية املعنية بالغابات ،واإلجراءات
والقرارات الخاصة بحماية وصون الغابات.
ً
◗ هل لديك مؤلفات جديدة مستقبال؟
◗ أع ـمــل حــالـيــا عـلــى إصـ ــدار مــوســوعــة للنباتات
البرية.

Qatar.qa

صحيفة القيــادة والريــادة

L U S A I L

األحد  23ربيع اآلخر  1443هـ ــ  28نوفمبر 2021

07

تـابعـونـــا عــى منصـــات التـواصــــل االجتمـاعـــي الخاصة باللجنــة املنظمة الحتفــاالت اليوم الوطنــي للدولة

Sunday 28 November 2021

Qatar.qa

صحيفة القيــادة والريــادة

L U S A I L

08

األحد  23ربيع اآلخر  1443هـ ــ  28نوفمبر 2021

Sunday 28 November 2021

أهمية المحافظة
على البيئة في قطر

مالعب المونديال صديقة للبيئة
ملعب الجنوب :يتميز بموقعة في منطقة بحرية بمدينة الوكرة ،واستوحى
امللعب تصميمه مــن طبيعة منطقة الــوكــرة البحرية ومــن أشــرعــة املــراكــب
التقليدية.
ملعب الـبـيــت :يـقــع فــي مــديـنــة ال ـخــور ،وهــو أول ملعب يحمل شـكــل «بيت
َ
الشعر» (الخيمة) بتصميمه العربي التقليدي ،يتميز بسقف قابل للفتح
واإلغالق.
ملعب أحمد بن علي :يقع في مدينة الريان ،واستلهم تصميمه من التراث
املحلي ،يأخذ امللعب شكل الكثبان الرملية ،في داللة على الطابع الصحراوي
الجميل املمتد غربي قطر .وستقام فيه مباراة نهائي كأس األمير بني العربي
والسد بتاريخ  18ديسمير .2020
ملعب لــوسـيــل :يـقــع فــي مــديـنــة لــوسـيــل ،واسـتــوحــي تصميمه مــن تــداخــل

مفاهيم بيئية
التصحر :هو أهم مظاهر التدهور البيئي التي تتطلب
تـضــافــر الـجـهــود الـعــاملـيــة ملكافحتها والـتـصـحــر هو
انـخـفــاض ال ـقــدرة اإلنـتــاجـيــة لــأراضــي الــزراعـيــة مما
يــؤدي إلى تحويل األراضــي الزراعية إلى أراض شبه
صحراوية.
البيئة البحرية :هي جزء من البيئة الطبيعية وتشمل
جميع الـبـحــار واملـحـيـطــات واألن ـهــار ومــا إلــى ذلــك من
مصادر مائية وما يعيش فيها من كائنات حية.
ال ـح ـيــاة ال ـب ـحــريــة :تـشـمــل جـمـيــع ال ـكــائ ـنــات الحية
(نباتات – حيوانات تعيش في املياه الساحلية للبحار
واملحيطات أو في أعماقها وتربة قاعها بما في ذلك
األسماك والقشريات والسالحف والشعاب املرجانية
واألصداف ..إلى آخره.
ملوثات البيئة :يقصد به العوامل واملواد الفيزيائية
أو الـكـيـمـيــائـيــة أو اإلح ـيــائ ـيــة الـنــاتـجــة ع ــن األنـشـطــة
البشرية وت ــؤدي إلــى الـتـلــوث البيئي مما يــؤثــر على
الكائنات الحية.
الـتـلــوث ال ـب ـحــري :يقصد بــه إدخ ــال أي م ــواد إلــى
الـبـيـئــة الـبـحــريــة بـطــريـقــة م ـبــاشــرة أو غـيــر مـبــاشــرة
يترتب عليها آثار ضارة باملوارد الحية وتهدد صحة
اإلنسان وتعوق األنشطة البحرية.
طـبـقــة األوزون :ه ــي ال ـغ ــاف ال ــواق ــي لـ ــأرض من
األشعة فوق البنفسجية ويتكون من جزيء أكسجني
ثالثي الذرة.
كــوكــب األرض األزرق امل ــائ ــي :س ـمــي بــالـكــوكــب
األزرق املائي لوجود أكثر من  %72من سطحه مغطى
باملاء ويظهر ذلك من خالل الصور الفضائية للكوكب
والتي تظهر لونه األزرق.

الضوء والظل ،الذي يميز الفنار العربي التقليدي .وعقب انتهاء منافسات
كأس العالم سوف يجري تحويل استاد لوسيل إلى وجهة مجتمعية تضم
مدارس ومتاجر ومقاهي ومرافق رياضية وعيادات طبية.
ملعب رأس أبو عبود :يقع في الدوحة ،ويتميز باستخدام حاويات شحن
بحري ووحــدات أخرى في بنائه ،سيتم تفكيكه بالكامل ،وإعــادة استخدام
أجزائه في مشاريع أخرى رياضية وغير رياضية.
مـلـعــب الـثـمــامــة :يــرمــز إل ــى ال ـتــاريــخ والـثـقــافــة الـقـطــريــة والـعــربـيــة الغنية،
واستوحي تصميمه من شكل «القحفية»ُ ،سمي امللعب بهذا االســم نسبة
ُّ
لنبات الث َمام الــذي ينتشر في هــذه املنطقة وهــو نبات بــري أصيل وعريق
في البيئة القطرية ،وتأتي أهميته في تثبيت الرمال ،باإلضافة إلى قيمته
الرعوية ،خاصة لإلبل.

تهتم دولة قطر باملحافظة على البيئة وقد تجسد
ذلــك مــن خــال الـعــديــد مــن الـقــوانــن والتشريعات
التي تهدف الى حماية البيئة بكافة مكوناتها البرية
والبحرية وجــودة الهواء املحيط ،إضافة إلى كون
البيئة هــي الركيزة الرابعة فــي استراتيجية قطر
الوطنية  ،2030وقد جاء شعار اليوم الوطني لهذا
العام «مرابع األجداد أمانة» داعما ً للبيئة ولجهود
املحافظة عليها (وقــد ظهر في هــذا الشعار نبات
بري محلي جميل وهو نبات القطف).
كما صــدر مؤخرا األمــر األميري بتشكيل وزارة
جديدة باسم وزارة البيئة والتغير املناخي في دولة
قطر مما يدل على اهتمام الدولة بشكل كبير.
تعتمد دولة قطر على مشاريع تحلية املياه لتوفير
مياه الشرب ملواطنيها ومقيميها وهذا ما يتطلب
أعـبــاء مالية ضخمة ،وبالتالي فــإن توعية الناس
ب ـضــرورة ترشيد اسـتـهــاك املـيــاه بطريقة مثلى
يأتي في الدرجة األولى للحفاظ على املوارد املالية
والبيئية.
ومــن بــن نـمــاذج املحافظة على البيئة فــي الــدولــة
ما يلي:
إن ـشــاء املـحـمـيــات الطبيعية :وتـســاهــم املحميات
الطبيعية في املحافظة على النباتات والحيوانات
والطيور املحلية.
تأسيس البنوك الوراثية للبذور والبنوك الوراثية
الحقلية لألشجار والشجيرات.
خـصـصــت ال ــدول ــة ي ــوم  26ف ـبــرايــر م ــن ك ــل عــام
لالحتفاء بيوم البيئة القطري.
تقوم كافة جهات االختصاص البيئي باختيار
شـ ـ ـع ـ ــار م ـ ـعـ ــن ي ـخ ـت ـل ــف فـ ـ ــي كـ ـ ــل س ـ ـنـ ــة ح ـســب
امل ـس ـت ـجــدات الـبـيـئـيــة ،وتـحـتـفــل ال ـب ــاد تـحــت هــذا
ً
ال ـش ـع ــار ب ـي ــوم ال ـب ـي ـئــة ال ـق ـط ــري وصـ ـ ــوال لتنفيذ
التوصيات التالية على أرض الواقع.
توعية املجتمع بأهمية اتباع املمارسات االيجابية
وتجنب السلوكيات الخاطئة تجاه البيئة ومنها:
االحـتـطــاب ،الــرعــي الـجــائــر ،الصيد الـجــائــر ،دهس
الـسـيــارات للنباتات فــي ال ــروض وغيرها ،إشعال
ً
النار تحت االشجار أو فوق النباتات مباشرة ،القاء
ً
املخلفات وخاصة البالستيكية البطيئة التحلل.
وفي الحقيقة كل جهود املحافظة على البيئة تصب
ً
أوال وأخ ـيــرا فــي مصلحة ونـفــع اإلن ـســان وبقائه،
واستدامة املوارد الطبيعية لألجيال القادمة.

تم تسويقه تجاريًا ..د.م .هايل الواوي:

نجاح زراعة نباتات الوحواح والزعفران وشقائق النعمان في قطر
نجح الخبير البيئي.د.م .هايل الواوي في تجريب زراعة عدة نباتات
نــادرة عامليا ومنها نبات الــوحــواح البري ونبات الزعفران وشقائق
النعمان ،والقــى هذا النجاح اهتماما كبيرا من قبل ناشطني بيئيني
على شبكات الـتــواصــل ،وفــي مـعــرض تعليقه على االكـتـشــاف ق ــال.د.
ال ــواوي لـ لوسيل»:انا امــارس هوايتي خــارج ال ــدوام الرسمي بزراعة
النباتات البرية في حديقتي املنزلية منذ سنوات طويلة ،واركز على
زراعة النباتات النادرة والعطرية ،وبفضل الله نجحت بزراعة الكثير
منها ،فلقد كنت أول مــن نجح بــزراعــة الــزعـفــران فــي الحقل واملشتل
(بـ ــدون تـبــريــد) ووث ـقــت زراع ـت ــه عـلــى وســائــل ال ـتــواصــل االجـتـمــاعــي،
والحمدلله هناك مــن استفاد مــن هــذه التجربة وطبقها تجاريًا في
قطر».
ً
واستطرد.د .هايل الــواوي قائال »:زرعــت شقائق النعمان والقيصوم
وال ـب ـع ـي ـثــران ون ـب ــات الـكـيـنــوا وغ ـيــرهــا ،ونـجـحــت ه ــذا ال ـع ــام بــزراعــة
الوحواح البري (أوما يسمى زهرة الفالح ،أو الزهرة الساحرة الجمال،
زهرة الخريف) ،وهذه أول مرة يتم زراعة الوحواح البري على مستوى
العالم ،فهو من األزهار الجميلة التي تنمو بريًا وال تزرع ،حيث تظهر
في الخريف (أو في الوسمي) وتختفي خالل ما يقارب شهر لتظهر
في السنة القادمة ،وللوحواح عدة ألوان منها األصفر والوردي واملائل
للبنفسجي».
وخلص لـلـقــول »:لقد وثقت نجاح زراع ــة هــذه األن ــواع على حسابي
الشخصي على وسائل التواصل االجتماعي ليستفيد منها املهتمون
واملتابعون وهواة النباتات البرية ،فالعمل في الزراعة والبيئة عمل له
أجر كبير دينيًا ،وقد حث االســام وأحاديث الرسول صلى الله عليه
وسلم على االهتمام بالبيئة والزراعة والنظافة واملحافظة على املوارد
الطبيعية (ماء ،تربة ،كائنات برية) كما ان العمل البيئي ممتع ويمنح
االنسان راحة نفسية وشعورا بالسعادة والتفاؤل».
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