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8 أضعاف احتياجات المونديال اإلنتاج المحلي يغطي 

نمو سوق الطاقة المتجددة في قطر

لــم يــكــن صــدفــة ان تــم اخــتــيــار شــعــار "مــرابــع 
األجــــداد أمــانــة" عــنــوانــا لــلــيــوم الــوطــنــي هــذا 
الــــعــــام، واخـــتـــيـــار فــعــالــيــة ضـــمـــن فــعــالــيــات 
االحــتــفــاالت الــتــي حــددتــهــا الــلــجــنــة املنظمة 
لليوم الوطني تحمل اســم الشعار يتنافس 
من خالها طــاب عــدة مــدارس على الزراعة 
ــادة الــتــدويــر بــاعــتــبــارهــا اهـــم مــقــومــات  ــ واعــ
الــدولــة وعــمــوده الفقري،  العمل البيئي فــي 
ولذلك كان من املهم ان نلقي الضوء على تلك 
التالية  الــدراســة القيمة  املــجــاالت مــن خــال 
التي اعدها مركز اصدقاء البيئة التي تعرف 

بالزراعة والتدوير. 

الزراعة والتدوير 
العمود الفقري المحرك 

لحماية مرابع األجداد 
وحفظ أمانتها 
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ــــود الــــهــــاجــــري املـــديـــر  ــرهـ ــ أعـــــــرب الـــســـيـــد فـ
التنفيذي ملــركــز اصــدقــاء البيئة ومــســؤول 
فــعــالــيــة »مــــرابــــع األجــــــــداد أمــــانــــة« بــلــجــنــة 
ــال بـــالـــيـــوم الـــوطـــنـــي عــــن ســعــادتــه  ــفـ ــتـ االحـ
الـــبـــالـــغـــة بـــاخـــتـــيـــار شــــعــــار بـــيـــئـــي لــلــيــوم 
الـــوطـــنـــي، ولــاهــتــمــام الــبــالــغ الــــذي تــبــديــه 
الـــدولـــة عــلــى اعــلــى مــســتــوى بــالــبــيــئــة على 
االصــعــدة املحلية والــدولــيــة والــــذي تجلى 
لــلــبــيــئــة والــتــغــيــر  ــإنـــشـــاء وزارة  بـ ــرا  مــــؤخــ
لـــ »لوسيل« عــن فعاليات  املناخي، وكشف 
مرابع االجـــداد امانة التي تقام بالتنسيق 
مــع املــســؤولــن بالتعليم فــي اطـــار اللجنة 
املــنــظــمــة وتــســتــهــدف الـــنـــشء مـــن الــطــاب 
لـــغـــرس قــيــم الــبــيــئــة وأهــمــيــتــهــا وضـــــرورة 

الحفاظ عليها واالهتمام بها. 

فرهود الهاجري: نقترح 
على وزارة البيئة والتغيير 

المناخي خريطة طريق 
من 6 بنود الستثمار 

الطاقة المتجددة
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تفاعل نشطاء املجتمع املدني ومحبي البر 
والحياة البيئية مع احتفال اليوم الوطني 
وفــعــالــيــات مــرابــع األجــــداد أمــانــة املنسجمة 
مع شعاره وعبروا عن شعورهم باالمتنان 
بــاتــت تحظى به  الـــذي  والــســعــادة لاهتمام 
الــى اعتبارها الركن  البيئة ويجعلها ترقى 
الرابع من رؤية الدولة 2030 التي من خالها 
تتوفر في قطر استدامة بيئية وحياة برية 
وبــحــريــة نــظــيــفــة وفـــي مــحــاولــة مـــن لوسيل 

الستجاء انطباعات خبراء البيئة.

د.م. هايل الواوي: 
الدراسات تكشف أن الطاقة 

المستمدة من الشمس 
والرياح تلعب دورا استراتيجيا 

في مكافحة التصحر
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فـــي وقــــت تــحــتــفــل فــيــه دولــــة قــطــر بــيــومــهــا الــوطــنــي 
ــازات فـــي شــتــى املــجــاالت  ــجــ تــتــكــشــف املـــزيـــد مـــن االنــ
التي تحرزها دولــة قطر بمرور السنوات، وفــي ذات 
ــة مــتــعــددة  ــيـ الــســيــاق رصــــدت مـــصـــادر مــحــلــيــة ودولـ
مؤشرات تؤكد تنامي االستثمارات بمجاالت انتاج 
الطاقة البديلة في قطر األمر الذي يؤهل الدولة الى 
تغطية 10 ٪ مــن احتياجات الكهرباء عند اكتمال 
مـــشـــروع مــحــطــة الــخــرســعــة، بــيــد ان خـــبـــراء دولــيــن 
توقعوا وصول نسبة االكتفاء ٦0 ٪ من احتياجات 
الــدولــة من الكهرباء خــال ٥ اعــوام في ظل االهتمام 

املتنامي من قبلها بإنتاج الطاقة املتجددة.
واشارت تلك املصادر الى ان: “قيمة االستثمارات في 
املــجــال يتوقع ان تبلغ نهاية 2022 حــوالــي 20  هــذا 
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 
الــدوحــة 2022  متجددة تغطي احتياجات مونديل 

بمعدل 8 أضــعــاف احتياجاته مــن استهاك الطاقة 
وتحييد الــكــربــون تــمــامــا، وذلـــك اثــر اكــتــمــال املرحلة 
انــتــاج مــشــروع محطة الخرسعة بإنتاج  األولـــى مــن 
200 ميجاوات من الطاقة البديلة، وهي كميات تكفي 
إلنارة ٦0 الف منزل، وبناء على ذلك فإن قطر ضمنت 
تنظيم اول مونديال صديق للبيئة وخال تماما من 

الكربون.
ونـــشـــر مـــوقـــع “ oilandgas360 “ املــتــخــصــص فــي 
صــنــاعــات الــطــاقــة املــتــجــددة تــقــريــرا اشـــار خــالــه ان 
ــادة البولي  قــطــر تــعــد مــن بــن أكــثــر الــــدول إنــتــاجــا ملـ
سيليكون التي تعد املادة الرئيسية في عملية إنتاج 
األلـــواح الشمسية، ما يعني أن توفير هــذه األخيرة 
بالكميات املطلوبة سيكون أمرا يسيرا، في حال تم 
زيـــادة عــدد املــصــانــع العاملة فــي هــذا الــقــطــاع خال 
إنــتــاج ما  الــســنــوات املقبلة، متوقعا نــجــاح قطر فــي 
يــتــجــاوز 60 % مــن حــاجــاتــهــا الكهربائية بعناصر 
املــتــجــددة، وذلــك فــي غضون خمس سنوات،  الطاقة 
في حال ما أجادت استغال اإلمكانيات التي تملكها 
في هذا املجال، وهو ما تعمل عليه عن طريق إطاق 
العديد من املشاريع الضخمة، وفي مقدمتها مشروع 

محطة الخرسعة.
ــر بـــالـــذكـــر ان مـــن اهــــم مـــشـــروعـــات الــبــولــي  والـــجـــديـ
ســيــلــيــكــون قــطــر لــتــقــنــيــات الــطــاقــة الــشــمــســيــة والــتــي 
تـــقـــوم بــتــولــيــد الـــطـــاقـــة الــشــمــســيــة مـــن خــــال إنــتــاج 
البولي سيليكون العالي الجودة بهدف تلبية الطلب 
العاملي املتزايد على مصادر الطاقة الشمسية. وتوفر 
شـــركـــة قــطــر لــتــقــنــيــات الــطــاقــة الــشــمــســيــة املــكــونــات 
األســـاســـيـــة لــلــطــاقــة الــكــهــرضــوئــيــة الـــتـــي تــســهــم في 
الــحــراريــة وحماية البيئة من  تخفيض االنــبــعــاثــات 

أجل األجيال القادمة.
وتتخذ الشركة من قطر مركزا لها وتزمع الوصول 
الــبــولــي سيليكون  النـــتـــاج 8 آالف طـــن ســنــويــا مـــن 
العالي النوعية من أجل تصديرها إلى أسواق الطاقة 
الشمسية العاملية. وتعد شركة قطر لتقنيات الطاقة 
الشمسية مبادرة مشتركة بن مؤسسة قطر )بنسبة 
%99( وبــنــك قطر للتنمية )بنسبة %1(. وتحرص 
ــجــــودة  ــلــــى مـــســـتـــويـــات الــ الــــشــــركــــة عـــلـــى تـــقـــديـــم أعــ

والفعالية، وتبلغ استثمارات املشروع مليار دوالر.

03التفاصيل

الدوحة -  

صحيفة القيــادة والريــادة
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صحيفة القيــادة والريــادة

ــار شــعــار  ــيـ ــتـ ــم اخـ ــم يـــكـــن صـــدفـــة ان تــ لــ
ــداد أمـــانـــة« عــنــوانــا لليوم  »مـــرابـــع األجـــ
الــوطــنــي هــــذا الـــعـــام، واخـــتـــيـــار فــعــالــيــة 
ــتـــي  ــاالت الـ ــات االحــــــتــــــفــــ ــيــ ــالــ ــعــ ـــن فــ ــمـ ضــ
حددتها اللجنة املنظمة لليوم الوطني 
تحمل اسم الشعار يتنافس من خاللها 
طالب عدة مــدارس على الزراعة واعــادة 
التدوير باعتبارها اهم مقومات العمل 
الــبــيــئــي فـــي الــــدولــــة وعــــمــــوده الــفــقــري،  
الــزراعــة في قطر  ولذلك فقد اهتم قطاع 
بتكنولوجيا الزراعة واستحداث الطاقة 
املتجددة وتوظيفها للنهوض باالنتاج 
الـــزراعـــي ولــذلــك كـــان مــن املــهــم ان نلقي 
الــــضــــوء عـــلـــى تـــلـــك املــــجــــاالت مــــن خـــالل 
الدراسة القيمة التالية التي اعدها مركز 
اصـــدقـــاء الــبــيــئــة الــتــي تــعــرف بــالــزراعــة 

والتدوير فيما يلي: 

 تعريف الزراعة

الــزراعــة بأنها عملية االستفادة  ــعــّرف 
ُ
ت

مـــــن املـــــــــــوارد الـــطـــبـــيـــعـــيـــة )تــــــربــــــة، مـــــاء، 
بـــذور وأســـمـــدة( إلنــتــاج الــغــذاء والــــدواء 
ــة واملــــــــــــــواد الــــــخــــــام الـــــالزمـــــة  ــ ــشــ ــ ــمــ ــ واألقــ
ــة جـــوانـــب  ــ ــزراعــ ــ لـــلـــصـــنـــاعـــة. وتـــشـــمـــل الــ
متعددة، مثل: زراعة املحاصيل وإكثارها 
ــا،  ــهـ ــعـ ــيـ ــهــــا وبـ ــقــ ــا وتــــســــويــ ــهـ ــعـ ــيـ ــنـ وتـــصـ
وتــربــيــة املــواشــي وغــيــرهــا. وهــنــاك عــدة 
ــواع لــلــزراعــة ومــنــهــا:  ــ طـــرق ونـــمـــاذج وأنـ
الــزراعــة الحقلية أو املكشوفة، والــزراعــة 
فـــي الـــبـــيـــوت املــحــمــيــة واملــــبــــردة: بــهــدف 
ــة  ــ ــلـــب عـــلـــى مـــشـــكـــلـــة ارتـــــفـــــاع درجـ الـــتـــغـ
الحرارة وتوفير الظروف املناسبة لنمو 
محاصيل جيدة وخالية من اإلصابات 
الحشرية واملرضية، وهناك عدة أشكال 
ــات في  ــزراعـ لــلــزراعــة املــحــمــيــة ومــنــهــا: الـ

التربة، واملائية، والهوائية.

 اإلسالم والبيئة 

مــن نــعــم الــلــه تــعــالــى عــلــى عــبــاده نعمة 
األرض التي فرشها الخالق بني أيديهم 
وجــعــلــهــا قـــــــرارا، وأجــــــرى فـــي مــنــاكــبــهــا 
عيونا وانــهــارا، فأنبتت زروعــا وثمارا، 
ــاك الـــعـــديـــد مــــن اآليــــــــات الـــقـــرآنـــيـــة  ــنــ وهــ
الــتــي ذكـــرت فيها الـــزراعـــة وتـــــحــث على 
بــالــزراعــة والتفكر فــي عظمة  االنــشــغــال 
الــخــالــق فــي إحــيــاء األرض بــاملــزروعــات 
بعد نــزول املــطــر، ومــن األيـــات التي ذكر 
الـــلـــه بــهــا عــــبــــاده، ولـــفـــت أنـــظـــارهـــم إلــى 
نعمة األرض وتسخيرها لهم بإعدادها 
للزراعة. قال تعالى في سورة امللك: ﴿ُهَو 
وا  ِفي 
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ــنــــاك أحــــاديــــث نـــبـــويـــة تــشــجــع عــلــى  وهــ
ــان الــبــخــاري  ــامــ ــة فــقــد روى اإلمــ ــزراعــ الــ
الــلــه عليه  الــلــه صلى  ومسلم أن رســـول 
وسلم قــال: »ما من مسلم يــزرع زرعــا أو 
يغرس غرسا فيأكل منه طير أو إنسان 

أو بهيمة إال كانت له به صدقة«.

أنواع النباتات وفوائدها

ــعــد الــــزراعــــة مـــــوردا اقــتــصــاديــا هــامــا 
ُ
 ت

لكثير مــن الــــدول لــكــونــهــا تــوفــر الــغــذاء 
وتــشــكــل مــصــدر دخـــل هــامــا لــلــمــزارعــني 
والــشــركــات الــزراعــيــة، كما انــهــا تساهم 
املـــواد الفعالة لصناعة  فــي استخالص 
الـــــــدواء، صــنــاعــة الـــعـــطـــور، خــلــق فــرص 
عــمــل لــلــعــديــد مـــن األشــــخــــاص، الـــزراعـــة 
ــاخ وتـــزيـــد  ــنــ تــلــطــف الـــجـــو وتـــحـــســـن املــ

فــرص هطول األمــطــار. النباتات تعطي 
الــــالزم للتنفس. وصناعة  األوكــســجــني 

ــزم  األلــــبــــســــة واألقــــمــــشــــة. وتــــوجــــد ٦ جـ
مــــن الـــنـــبـــاتـــات واملـــحـــاصـــيـــل الـــزراعـــيـــة: 

محاصيل خـــضـــراوات )طــمــاطــم، خــيــار، 
فلفل، باذنجان، كوسا(.

مــحــاصــيــل علفية )بــرســيــم، جـــت، رودس، 
بلوبانيك وغيرها. أشــجــار فاكهة )تــوت، 
ــا(. نـــبـــاتـــات  ــ ــرهـ ــ ــيـ ــ ـــدر، تــــــني، وغـ ـــ بـــمـــبـــر، ســ
بـــريـــة )ومـــــن أهــــم األشــــجــــار والــشــجــيــرات 
والـــحـــشـــائـــش الـــبـــريـــة فــــي قــــطــــر: الــــســــدر، 
الــغــاف، الــســمــر، الــســلــم، الــقــرط، الــعــوســج، 
الــرمــث، الغضا، األصــخــبــر، الثمام  العبل، 
وغـــيـــرهـــا(. نــبــاتــات زيـــنـــة، نــبــاتــات طبية. 

نباتات عطرية.
ال بد من توفر العديد من املواد والوسائل 
الـــالزمـــة لــلــزراعــة ومــنــهــا: الــتــربــة، الــبــذور 
والتقاوي، واملياه التي توفر بعدة وسائل 
الــري  الـــري بالغمر،  »الــطــريــقــة التقليدية: 
الــحــديــثــة وتتمثل  ــاألحــــواض، والـــطـــرق  بــ
الـــــــري بـــالـــتـــنـــقـــيـــط، ري بـــــالـــــرش، ري  فــــي 
ــدة:  ــمـ ــى جـــانـــب األسـ ــرذاذ وغـــيـــرهـــا. الــ ــالــ بــ
هـــي مــــواد تــحــتــوي عــلــى عــنــاصــر غــذائــيــة 
يــحــتــاجــهــا الــنــبــات وتــنــقــســم إلــــى نــوعــني 
رئــيــســيــني: األســـمـــدة الــعــضــويــة: فــهــي من 
الــحــيــوانــات، كما يمكن صناعة  مخلفات 
أسمدة عضوية من مخلفات املطبخ بعد 
دفنها ملــدة معينة، واألســمــدة الكيماوية: 
ــيــــطــــة مـــثـــل  ــى مـــــــــــواد بــــســ ــ ــلـ ــ فــــتــــحــــتــــوي عـ
النيتروجني أو الفسفور أو البوتاسيوم، 
ــا املــــركــــب فـــهـــو يـــتـــكـــون مــنــهــا جــمــيــعــا.  ــ أمـ
وفي السنوات األخيرة انتشرت الزراعات 
العضوية التي تعتمد على استخدام كل 
الــزراعــيــة، واألســمــدة  مــن بقايا املحاصيل 
الــخــضــراء، والــنــفــايــات الــعــضــويــة، وبـــذور 

النباتات وروث الحيوانات في الزراعة. 
حــيــث ســاهــم الــوعــي فــي تطبيق الــزراعــة 
الــعــضــويــة عــنــد املـــزارعـــني فــي حــل العديد 
ــا الـــتـــي تــتــعــلــق  ــايـ ــقـــضـ ــن املـــشـــكـــالت والـ مــ
بــالــســالمــة، واألمـــن الــغــذائــي، وتــم التغلب 
على العديد من املشكالت والقضايا البيئة 
الــخــطــيــرة. وتــصــاب املــحــاصــيــل الــزراعــيــة 
بـــالـــعـــديـــد مــــن اآلفـــــــات ومـــنـــهـــا االمـــــــراض: 
»الفطرية والفيروسية والبكتيرية ويتم 
مكافحتها إما كيميائيا أو ميكانيكيا أو 
حيويا وذلك من خالل استخدام املبيدات 
واملــصــائــد وتـــوفـــر آالت الــــرش واملــكــافــحــة 
املناسبة لكل طــريــقــة، ومــعــدات الحصاد: 
ــا يــــدويــــا أو  ــ ــتـــم حــــصــــاد املــــــزروعــــــات إمــ يـ

باستخدام وسائل الحصاد اآللية. 

الزراعة وأنواعها وفوائدها ونظرة اإلسالم لها

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

¶  جانب من تقنيات الزراعة الحديثة

¶  فعالية مدرسة بروق بالشيحانية

¶  جانب من فعاليات مركز اصدقاء البيئة

الدوحة -  
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صحيفة القيــادة والريــادة

ــة  ــن أن دولــ ــر رســـمـــيـــة عــ ــاريـ ــقـ تــكــشــف تـ
ــخــــذت الـــعـــديـــد مــــن اإلجـــــــــراءات  قـــطـــر اتــ
لتطوير التقنيات املراعية لتغير املناخ 
وتــبــنــي الــطــاقــة الــنــظــيــفــة، واالســتــخــدام 
ــا، وتـــعـــزيـــز  ــ ــرهـ ــ ــــدويـ األمــــثــــل لـــلـــمـــيـــاه وتـ
كفاءة استخدام الغاز والطاقة. وضمن 
األهــداف اإلستراتيجية الدولة توظيف 
الطاقة املتجددة لتوليد 200 ميجاوات 
منها خالل عامني تمثل ما نسبته 2 % 
الــبــالد مــن الكهرباء، أي  مــن احتياجات 
ما يكفي لتزويد 66 ألف منزل بالطاقة. 
وتــــلــــك الـــنـــســـبـــة مـــخـــطـــط لـــهـــا أن تــنــمــو 
وتصل الى 500 ميجاوات بعد ذلك، إلى 
جانب تنظيم تسعير الكربون كوسيلة 
لخفض االنبعاثات ودفــع االستثمارات 
ــارات أنـــظـــف. وفــــي ذات  ــيــ فـــي اتـــجـــاه خــ
السياق ترجمة إلرادتها القوية للمضي 
قــدمــا فــي هــذا الــطــريــق تعهدت الــدوحــة 
ــأس عـــالـــم لــكــرة  بــتــنــظــيــم أول بــطــولــة كــ
القدم صديقة للبيئة ومحايدة الكربون 
ــتـــخـــدام الـــطـــاقـــة الــشــمــســيــة في  عــبــر اسـ
املــالعــب، واستخدام تكنولوجيا تبريد 

رة للطاقة واملياه. 
ِّ
وإضاءة موف

مونديال صديق للبيئة 

وتــســعــى دولـــة قــطــر إلنــتــاج الــكــهــربــاء 
ــا عــن  ــ ــــوضـ ــددة عـ ــ ــجـ ــ ــتـ ــ مـــــن الــــطــــاقــــة املـ
الـــوقـــود الــتــقــلــيــدي، ملــواجــهــة الــطــفــرة 
فـــي الــطــلــب عــلــى الـــكـــهـــربـــاء بــالــســوق 
املحلي مع الزيادة السكانية، بخالف 
خفض معدالت استهالكها من النفط 
والغاز وبالتالي زيادة مبيعاتها منه. 
ــزور الــــدوحــــة يـــالحـــظ االعــتــمــاد  ــ مـــن يـ
ــريــــني عــلــى  ــقــــطــ ــبــــل الــ ــد مـــــن قــ ــ ــزايـ ــ ــتـ ــ املـ
األشعة الكهروضوئية من أجل توليد 
ــانـــت الـــبـــدايـــة مــن  ــاء، حـــيـــث كـ ــربـ ــهـ ــكـ الـ
املــشــاريــع الصغيرة كتلك  الــعــديــد مــن 
الــطــرقــات والـــشـــوارع  بـــإنـــارة  املتعلقة 
ــــق بــــواســــطــــة األلــــــــواح  ــدائـ ــ ــحـ ــ وكــــــــذا الـ
الشمسية املنتشرة فيها، قبل أن يتم 
إلــى تشييد مشاريع  الــتــحــول مــؤخــرا 
ضـــخـــمـــة تـــســـاعـــد عـــلـــى ســـــد طــلــبــات 

الدولة من الكهرباء بنسب معتبرة. 
ــتــــي تــم  ــة الــ ــعـ ــعــــد مـــحـــطـــة الـــخـــرسـ  وتــ
اإلعالن عن البدء في تشييدها مؤخرًا 
من املشاريع االستراتيجية بمجاالت 
تــولــيــد الــطــاقــة الــبــديــلــة، ومـــن املنتظر 
أن تغطي 10% مــن احــتــيــاجــات دولــة 
قطر من الكهرباء وفقا ألرقــام الطاقة 
القصوى التي سجلها استهالك دولة 
قــطــر مــن الــكــهــربــاء فــي فــتــرة الصيف، 
وتقع محطة الخرسعة غــرب الدوحة 
على مساحة 10 كيلومترات، وتشيد 
املحطة بتكلفة إجمالية تقدر بحوالي 
1.7 مليار ريــال قطري، وتقدر السعة 
الكلية للمشروع بنحو 800 ميجاوات، 
وجري ربط 350 ميجاوات مع الشبكة 
كمرحلة أولى في الربع األول من 2021 
على أن يبدأ التشغيل التجاري للسعة 
الــــربــــع األول مــــن 2022،  فــــي  الـــكـــلـــيـــة 
 CNN وفــي تقرير له قــال موقع شبكة
بالعربي إن محطة الخرسعة تعد من 
بــني أكــبــر مــحــطــات الــطــاقــة الشمسية 

في العالم. 
مشروع محطة الخرسعة ليس بعيدا 
عـــن مــلــف قــطــر لـــكـــأس الـــعـــالـــم 2022، 
حـــيـــث يـــأتـــي ضـــمـــن مـــســـاهـــمـــة قــطــاع 
الــطــاقــة فــي الــوفــاء بــالــتــزامــات الــدولــة 
الـــعـــالـــم 2022، حــيــث  ــــأس  كـ فــــي مـــلـــف 

سيولد حوالي ثمانية أضعاف الطاقة 
الشمسية التي التزمت قطر ببنائها 
ــذا املــلــف، كــمــا يــســاعــد املــشــروع  فــي هـ

على ضمان حيادية الكربون. 

سوق الطاقة المتجددة

وتــــــرصــــــد وســــــائــــــل اإلعــــــــــــالم الــــدولــــيــــة 
ــطــــورات الـــتـــي تــجــري  ــتــ املــتــخــصــصــة الــ
في دولــة قطر بمجاالت الطاقة البديلة 
وفــي اآلونــة األخــيــرة نشر موقع »رابيد 
نــيــوز نــيــتــورك« تــقــريــرا تــحــدث فــيــه عن 
نــمــو ســــوق الــطــاقــة املـــتـــجـــددة فـــي قطر 
خالل الفترة املقبلة، مبينا أن قطر وفي 
طريق بلوغ رؤيتها املستقبلية الخاصة 
بعام 2030، ستتماشى والتغيرات التي 
الــقــطــاع عــلــى املستوى  سيشهدها هـــذا 
الـــدولـــي، مــتــوقــعــا أن يــبــلــغ حــجــم ســوق 
الــطــاقــة الــبــديــلــة فــي الـــدوحـــة خـــالل عــام 
حــوالــي 20 مــلــيــار دوالر، وذلـــك بمعدل 
نــمــو ســنــوي يــصــل إلـــى 20% بــدايــة من 
ســنــة 2016، الــتــي بـــدأ فيها الــقــطــاع في 
تحقيق أولى قفزاته، مع تركيز الحكومة 
عــلــى االســتــثــمــار فــي الــطــاقــة الشمسية 
والــعــمــل عــلــى استغاللها فــي مجموعة 

من النشاطات داخل البلد.
وتـــعـــمـــل دولــــــة قـــطـــر اآلن عـــلـــى تــطــويــر 
ــــن خـــالل  ــــي الــــــدوحــــــة، مـ ــام الـــنـــقـــل فـ ــظــ نــ
نــشــر الــعــديــد مــن الــوســائــل الــتــي تسير 
مــن خـــالل الــكــهــربــاء أوالهــــا الـــتـــرام وي، 

الــحــافــالت حيث يتم العمل على  بعض 
تجريب جـــدوى تشغيل حــافــالت النقل 
الـــعـــام بــالــكــهــربــاء قــبــل نــشــر الــفــكــرة مع 
انــطــالق كــأس الــعــالــم لــكــرة الــقــدم 2022، 
والـــتـــي ســتــكــون فــيــهــا الـــدوحـــة مــجــهــزة 
بأسطول كبير من الحافالت والسيارات 
ــولــــى الـــشـــركـــة  ــتــ ــي تــ ــ ــتـ ــ ــيــــة الـ الــــكــــهــــربــــائــ
األملانية العمالقة فولكس فاجن مهمة 

صناعتها.

 اإلشعاع الشمسي 
في قطر

ومــن خــالل رأي علمي لــه نــشــره موقع 
جــامــعــة حــمــد بـــن خــلــيــفــة قــــال دكــتــور 
مــحــمــد أيــــــوب، مـــديـــر أبـــحـــاث أول في 
مركز البيئة واالســتــدامــة بمعهد قطر 
لــبــحــوث الــبــيــئــة والـــطـــاقـــة: »يـــجـــب أن 
تــشــتــمــل اســتــراتــيــجــيــة الــتــخــفــيــف من 
ــنـــاخ عــلــى نــشــر مــصــادر  ــار تــغــيــر املـ ــ آثـ
الطاقة املستدامة، ومــن بينها الطاقة 
ــعـــدل تـــوافـــر  ــُد مـ ــــعــ الــشــمــســيــة، حـــيـــث ُي
االشــــعــــاع الــشــمــســي فـــي قــطــر مـــن بني 
أعــلــى املـــعـــدالت فـــي الــعــالــم. ومـــع ذلـــك، 
الــطــاقــة الشمسية على  تعتمد جــــودة 
عـــوامـــل بــيــئــيــة مــخــتــلــفــة، ومــــن بينها 
الحرارة، والغبار، والرمال، والرطوبة، 
ــة. ويـــــــدرس مــركــز  ــلــــوحــ ــاح، واملــ ــ ــريــ ــ والــ
الطاقة فــي معهد قطر لبحوث البيئة 

والطاقة هذه العوامل لتحسني عملية 
نــشــر الــطــاقــة الــشــمــســيــة ودمــجــهــا في 
الــشــبــكــة الـــوطـــنـــيـــة لـــلـــطـــاقـــة. ويــســاهــم 
مركز الطاقة بالفعل في دمــج مصادر 
الطاقة املتجددة في املنظومة الوطنية 
للطاقة وتطوير سوق الطاقة املتجددة 
فـــي قــطــر. كــمــا يــهــدف إلـــى دعـــم تــحــول 
منظومة الطاقة في قطر نحو تحقيق 
الـــكـــفـــاءة املــثــلــى وخـــفـــض االنــبــعــاثــات 
الــــضــــارة. ويــشــتــمــل عــمــل املـــركـــز على 
تــوفــيــر الــتــوجــيــه الــــالزم، وتــطــويــر فهم 
ــادر الـــطـــاقـــة  ــ ــــصـ ــل الســــتــــخــــدام مـ أفــــضــ
املتجددة في قطر، وطــرح حلول ذكية 
الــطــاقــة. ويــدمــج هــذا العمل ما  لشبكة 
بــني حــلــول تــخــزيــن الــطــاقــة، بــاإلضــافــة 
إلــــى إجـــــراء أبـــحـــاث حــــول كــيــفــيــة دمــج 
املركبات الكهربائية بكفاءة في الشبكة 

الوطنية للنقل واملواصالت.
ــرى  ــامـــات الــرئــيــســيــة األخــ ــهـ ــن اإلسـ ومــ
الـــتـــي يــقــدمــهــا مـــركـــز الـــطـــاقـــة، تــطــويــر 
ونشر نماذج تجريبية أولية يمكنها 
املساهمة في تعزز استدامة الطاقة في 
قطر. ومن أبرز األمثلة على ذلك منصة 
فــحــص الشبكة الكهربائية املــصــغــرة، 
البالغة قدرتها 100 كيلو واط في وقت 
الـــذروة، واملــوجــودة في مرفق الفحص 
الخارجي بمعهد قطر لبحوث البيئة 
ــة، ومـــنـــصـــة فـــحـــص الــشــبــكــة  ــ ــاقـ ــ ــطـ ــ والـ
ــا 20 كــيــلــو  ــهـ الـــدقـــيـــقـــة، الـــبـــالـــغـــة قـــدرتـ
ــذروة، واملـــوجـــودة في  ــ واط فــي وقـــت الـ
التابع للمعهد.  مختبر الشبكة الذكية 
وقد تعاون معهد قطر لبحوث البيئة 
والـــطـــاقـــة كـــذلـــك مـــع املـــؤســـســـة الــعــامــة 
ــاء )كــهــرمــاء( فــي محطة  لــلــكــهــربــاء واملــ
الخرسعة للطاقة الكهروضوئية، وهي 
محطة للطاقة الشمسية بطاقة إنتاج 
800 ميجا واط، تمثل الخطوة األولــى 
ــق تـــحـــقـــيـــق أحــــــد األهـــــــداف  ــريــ عـــلـــى طــ
الوطنية لدولة قطر على املدى البعيد 
ــتــــاج 20 % مــــن الـــكـــهـــربـــاء مــن  عـــبـــر إنــ

الطاقة الشمسية بحلول عام 2030.

الوقود الحيوي واالستدامة 

ــره مـــوقـــع  ــ ــشـ ــ ــر عـــلـــمـــي نـ ــريــ ــقــ وخـــــــــالل تــ

مــؤســســة قــطــر يـــقـــول يـــوســـف الــجــابــر، 
لــشــؤون االبــتــكــار وإدارة  نــائــب الرئيس 
التغيير، ورئيس مركز توتال لألبحاث 
باإلنابة في قطر، والــذي يقع في واحة 
قــطــر لــلــعــلــوم والــتــكــنــولــوجــيــا، الــتــابــعــة 
ملؤسسة قطر: »تهدف توتال إلى تطوير 
ــكــــربــــون  ــــول جـــــديـــــدة مـــنـــخـــفـــضـــة الــ ــلـ ــ حـ
ــر طـــاقـــة  ــيـ ــتـــوفـ ــا تــــجــــارًيــــا لـ ــهـ ــقـ ــويـ وتـــسـ
لــذلــك قــررنــا دفــع  مــســتــدامــة للمستقبل، 
حـــدود قــدراتــنــا االبــتــكــاريــة نحو حــدود 

جديدة«.
ويــضــيــف: »نــظــرت تــوتــال فــي املــجــاالت 
الـــرئـــيـــســـيـــة فــــي جـــمـــيـــع أنــــحــــاء الـــعـــالـــم 
مـــن أجــــل الــعــثــور عــلــى الــنــظــام البيئي 
ــر وتـــســـويـــق  ــشــ ــبــــار ونــ ــتــ ــنــــاســــب الخــ املــ
املــتــطــورة. وفــي نهاية املطاف،  حلولها 
وجــــدت الــشــركــة الــشــريــك املــثــالــي، وهــو 
مــعــهــد قــطــر لــبــحــوث الــبــيــئــة والــطــاقــة، 
وذلك في ظل الظروف الصحراوية التي 
يتواجد فيها املعهد والتزامه بأبحاث 
الطاقة املستدامة، فمنذ عام 2013، كرس 
املعهد جهوده ملعالجة التحديات التي 
تــواجــه الــبــالد فــي مــجــال الــطــاقــة وأمــن 

املياه«.
ــن الـــوقـــود  ــة الـــنـــاتـــجـــة عــ ــاقـ ــطـ وحــــــول الـ
الحيوي، يقول الدكتور املهندس محمد 
سيف الــكــواري الــوكــيــل املــســاعــد، مدير 
الــدراســات البيئية والبلدية: »إن  مركز 
ــــول إنــــتــــاج الـــوقـــود  الـــبـــحـــث الــعــلــمــي حـ
الــحــيــوي املــســتــدام بــاســتــخــدام الــطــاقــة 
ــواد الــعــضــويــة فــي مياه  ــ الــشــمــســيــة واملـ
الـــصـــرف الــصــحــي والـــصـــنـــاعـــي، ســوف 
 وجــديــدة الستغالل 

ً
ــا واســعــة

ً
يفتح آفــاق

املـــــــوارد الــطــبــيــعــيــة لــلــبــالد االســتــغــالل 
ــة  ــع رؤيــ ــا يـــتـــمـــاشـــى مــ ــــل، وهـــــو مــ ــثـ ــ األمـ
يــعــزز االســتــثــمــار  قــطــر 2030، وســــوف 
في هذا املجال من خالل توليد الوقود 
ــتــــدام واســــتــــخــــدامــــه فــي  الـــحـــيـــوي املــــســ
النقل والصناعة، حيث يعتبر الوقود 
الحيوي مــن مــصــادر الطاقة املتجددة، 
والــــذي يــتــم إنــتــاجــه عــن طــريــق تحويل 
املـــــــواد الـــعـــضـــويـــة إلـــــى وقــــــود حـــيـــوي، 
حيث يمكن استخدامه كوقود لوسائل 
الــنــقــل املــخــتــلــفــة وغــيــرهــا مـــن املــنــشــآت 

الصناعية«.

« تكشف جانبًا من جهود قطر بمجاالت إنتاج الطاقة المتجددة «

محطة الخرسعة للطاقة المتجددة تغطي 
 2022 ثمانية أضعاف احتياجات مونديال الدوحة 

¶  يوسف الجابر¶  د. محمد الكواري
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أعـــرب الــســيــد فــرهــود الــهــاجــري املــديــر 
ــز اصــــــدقــــــاء الـــبـــيـــئـــة  ــ ــركـ ــ الــــتــــنــــفــــيــــذي ملـ
ومـــــســـــؤول فـــعـــالـــيـــة »مـــــرابـــــع األجـــــــداد 
أمانة« بلجنة االحتفال باليوم الوطني 
عــن ســعــادتــه الــبــالــغــة بــاخــتــيــار شعار 
بـــيـــئـــي لـــلـــيـــوم الــــوطــــنــــي، ولـــاهـــتـــمـــام 
الــبــالــغ الـــذي تــبــديــه الــدولــة عــلــى اعلى 
مــــســــتــــوى بـــالـــبـــيـــئـــة عــــلــــى االصـــــعـــــدة 
املحلية والدولية والــذي تجلى مؤخرا 
بإنشاء وزارة للبيئة والتغير املناخي، 
وكشف لـ »لوسيل« عن فعاليات مرابع 
االجداد امانة التي تقام بالتنسيق مع 
املــســؤولــن بالتعليم فــي اطـــار اللجنة 
املنظمة وتستهدف النشء من الطاب 
لغرس قيم البيئة وأهميتها وضرورة 
ــاظ عـــلـــيـــهـــا واالهــــــتــــــمــــــام بـــهـــا.  ــ ـــفـ ــحــ ــ الـ
واستفاد فرهود الهاجري في الحديث 
عـــن دور املــجــتــمــع املـــدنـــي فـــي الــحــفــاظ 
على البيئة. واقترح على وزارة الدولة 
ــة طـــريـــق  ــريـــطـ ــنــــاخــــي خـ والـــتـــغـــيـــيـــر املــ

للنهوض للبيئة تتكون من ٦ محاور.
وأشاد فرهود الهاجري في تصريحات 
ـــ »لـــوســـيـــل: بـــالـــجـــهـــود املــكــثــفــة الــتــي  لــ
تــبــذلــهــا الــجــهــات املــعــنــيــة بــالــدولــة من 
الــبــيــئــة باعتبارها  الــحــفــاظ عــلــى  اجـــل 
الــــركــــيــــزة الــــرابــــعــــة فــــي رؤيــــــة قـــطـــر 20 
30. ووصــفــهــا بأنها جــهــود: »ذات أثر 
مــلــمــوس تــجــاه املــحــافــظــة عــلــى البيئة 
ــلـــى ذلـــك  ــاخــــي، ودلـــــــل عـ ــنــ ــيـــر املــ ــتـــغـ والـ
بـــانـــضـــمـــام قـــطـــر لـــاتـــفـــاقـــيـــة الـــدولـــيـــة 
ملــكــافــحــة الــتــصــحــر بــتــاريــخ 27 يــنــايــر 
الــقــوانــن  الــعــديــد مـــن  1999، واصــــــدار 
والقرارات الكفيلة بحماية البيئة بكافة 
مــكــونــاتــهــا الــبــريــة والــبــحــريــة والــهــواء 

املحيط.
واوضح فرهود الهاجري أن دولة قطر: 
نفذت العديد من املشاريع واملــبــادرات 
التي تساهم بشكل فعال في املحافطة 
على البيئة، ومن بينها برنامج حماية 
وتسوير وإعــادة تأهيل عــدد كبير من 
ــل فـــي الــبــر  ــ ــي اإلبـ الـــــــروض، وحـــظـــر رعــ

خال االعوام السابقة«. 
واشار الهاجري الى تنفيذ سلسلة من 
املبادرات البيئية اهمها: »زراعة مليون 
ــرًا،  شــــجــــرة، واســـتـــئـــجـــار الــــعــــزب مـــؤخـ
وإنــشــاء عــدد مــن املحميات الطبيعية 
ــــات  ــوانـ ــ ــيـ ــ ــحـ ــ ــات والـ ــ ــاتـ ــ ــبـ ــ ــنـ ــ ــة الـ ــايــ ــمــ لــــحــ
والطيور وغيرها، وتــوج ذلــك بإطاق 
شعار اليوم الوطني لهذا العام )مرابع 
ــداد أمـــانـــة(، وهــــذا الــشــعــار تأكيد  ــ األجـ
ــة الــكــبــيــرة  ــ ــدولـ ــ ــلـــى مـــســـاعـــي الـ ــام عـ ــ هــ

واملستمرة في الحفاظ على البيئة«.

مرابع األجداد أمانة 

ــنـــي ودور  ــيــــوم الـــوطـ وحــــــول شـــعـــار الــ
مــركــز الــبــيــئــة ورؤيـــتـــه لــجــهــود الــدولــة 
ومؤسساتها في الحفاظ على الحياة 
الــبــيــئــيــة وحــمــايــتــهــا ســألــت »لــوســيــل« 
ــر  ــ ــديـ ــ ــود الــــــهــــــاجــــــري املـ ــ ــ ــرهـ ــ ــ ــد فـ ــ ــيـ ــ ــــسـ الـ
التنفيذي ملركز اصدقاء البيئة واجاب 

باستفاضة في املقابلة التالية:

◗ »مرابع األجداد أمانة« هل حافظ القطريون 
فــي املــاضــي والــحــاضــر عليها ومــــاذا تعني 

بالنسة لكم في املركز؟. 
الـــقـــطـــريـــون عليها  لــقــد حـــافـــظ  ◗ نــعــم 
فــي املــاضــي والــحــاضــر عليها لكونهم 
يتوارثون املحافظة على البيئة جيا 
ــن خـــــال زيـــــــارة الـــــروض  بـــعـــد جـــيـــل مــ
ــا الــقــنــص  ومـــمـــارســـة الــتــفــقــيــع وايــــضــ
التي هي هوايات ال تتجزأ، واملحافظة 
املـــرابـــع تعنينا فــي مــركــز البيئة  عــلــى 

تحديدا وهي من صميم جوهر عملنا، 
ولـــذلـــك ال نـــدخـــر جـــهـــدا مـــن اجــــل رفــع 
معدالت الوعي لدى الشباب واالطفال 
وعموم املواطنن بأهمية تلك املرابع، 
ونعتقد ان هــذا الجهد مــن اساسيات 
واهداف مركز البيئة. وناحظ أن وعي 
افـــــــراد املــجــتــمــع تــحــســن بــشــكــل كــبــيــر 
وملموس في السنوات األخــيــرة تجاه 
قضايا البيئة، وتجسد ذلــك من خال 
اطاق العديد من املبادرات املجتمعية 

والــروابــط البيئية ســواء أكــانــت فردية 
أو تـــشـــاركـــيـــة، ايـــضـــا نـــاحـــظ ذلــــك من 
خـــال مــشــاركــة كــافــة شــرائــح املجتمع 
)طـــاب مــــدارس، شــبــاب، وغــيــرهــم( في 
الــبــري  ــزراع  ــتـ حــمــات التشجير واالسـ
وحــمــات النظافة التي يطلقها املركز 

أو مؤسسات الدولة املختلفة.
واعتقد بأن وعي أفراد املجتمع بأهمية 
البيئة واملحافظة عليها، سيزداد اكثر 
وأكثر بعد اطاق شعار اليوم الوطني 

مرابع األجداد أمانة. 

◗ ما هي فكرة فعاليات »مرابع األجداد أمانة« 
والهدف منها وعــدد املــدارس املشاركة فيها 

ودور مركز البيئة فيها وقيمة الجوائز؟ 
◗ الفكرة عبارة عن مسابقة بن مدارس 
الدولة من خال احد املحاور )الز راعة 
- التدوير( عبرها يتم اطــاق ابداعات 
طابنا في التحدث عن النباتات البرية 
واعـــادة التدوير او التعبير عن احدى 
املشكات التي تخص البيئة املحلية، 
عــن طريق اختبار بسيط ملعلوماتهم 
الــبــيــئــيــة، الــــى جـــانـــب عــــرض تــقــديــمــي 
بما يرونه الطاب والطالبات مناسب 
لــتــوصــيــل فــكــرتــهــم لــلــجــنــة الــتــحــكــيــم. 
ويعتبر املركز هو الشريك هذه السنة 
مع اللجنة املنظمة لليوم الوطني الى 
جانب مسؤولن في القطاع التعليمي 
فـــي الــلــجــنــة املــنــظــمــة لــلــيــوم الــوطــنــي، 
اضافة الى 3 مراكز اخرى، وقد رصدت 
اللجنة جوائز قيمة لطابنا وطالباتنا 
الفائزين. وإن الهدف من الفعالية هو 
ــع مــســتــوى الـــوعـــي الــبــيــئــي، ونــشــر  رفــ
الــثــقــافــة الــبــيــئــيــة، وتـــعـــزيـــز اســتــدامــة 
ــن شــــعــــار الـــيـــوم  ــ ــــا مـ

ً
الـــبـــيـــئـــة، انــــطــــاق

الوطني 2021 »مرابع األجداد.. أمانة«، 
وهـــنـــاك 7 مــعــايــيــر أســـاســـيـــة تـــم على 
أساسها تقييم املدارس املشاركة، منها 
معيار يتم من خال طرح األسئلة على 
الطاب ومناقشتهم في العرض الذي 
قدموه للجنة سواء كان عن الزراعة أو 
الــتــدويــر، مبينا أن معايير  عــن إعـــادة 
التقييم أيضا تكون على العرض نفسه 
وتــنــوع املــعــلــومــات فــيــه، ومـــدى تفاعل 
وجــاهــزيــة الـــطـــاب املـــشـــاركـــن، مــؤكــدا 
على أهمية غرس مفهوم الحفاظ على 
البيئة في نفوسهم، وبعد التصفيات 
ــدارس من  األولـــيـــة، تــم اخــتــيــار ثـــاث مــ
ــدارس  ــ كــــل فـــئـــة، لـــيـــكـــون هـــنـــاك ســــت مـ
بالفعالية ينافسون على املراكز الثاثة 
األولــى، على أن يتم تخصيص جوائز 
لــلــطــاب واملـــشـــرفـــن، مـــع تــوفــيــر كــافــة 
أشكال الدعم للمدارس الست املتأهلة، 
وقــد تــم رصــد مكافأة مالية للمدارس 
الفائزة الثاثة األولــى للبنن والبنات 
على النحو اآلتــي، املركز األول )5000( 
ريال لكل طالب واملركـز الثاني )4000( 
ريال لكل طالب واملركز الثالث )3000( 

ريــال لكل طــالــب، كما تــم رصــد مكافأة 
ــزة فــي  ــائـ ــفـ مـــالـــيـــة ملـــشـــرفـــي املــــــــدارس الـ

نهائي الفعالية. 

الــتــي سيتم  ◗ حــدث »لــوســيــل« عــن املعايير 
تطبيقها بفعاليات مرابع األجداد أمانة؟

◗ نــــركــــز خـــــال الـــفـــعـــالـــيـــات عـــلـــى لــغــة 
الجسد، وطريقة الحديث الصحيحة، 
ومدى املام الطالب باملعلومات الوارده 
في العرض، ومدى تجاوب الطالب مع 

لجنة التحكيم. 
 

الدولة واالحتفاء بالبيئة

◗ كيف ستعملون في املركز مستقبال على 
ترسيخ مفهوم ورسالة شعار اليوم الوطني؟ 
◗ نحن في املركز كنا وما زلنا نحافظ 
عــلــى مــرابــع اجـــدادنـــا مــن خـــال بــرامــج 
ــاءت هـــذه السنة  ــ املـــركـــز املــخــتــلــفــة، وجـ
تــلــك املــســابــقــة لـــزيـــادة تــرســيــخ مفهوم 
الــحــفــاظ عــلــى الــبــيــئــة مــن خـــال شعار 

مرابع اجدادنا امانة. 
 

◗ باعتبارك مسؤوال وناشطا بيئيا ما هو 
باليوم  الــدولــة تحتفي  تـــرى  شــعــورك بينما 
بـــيـــئـــي وتــــؤســــس وزارة  ــار  ــعـ بـــشـ الـــوطـــنـــى 

لالهتمام بالبيئة وتقييمك لتلك الخطوة؟
◗ تــداهــمــنــي مــشــاعــر وطــنــيــة اكــثــر من 
رائعة، ونثمن بشدة هذه الخطوة التي 
تــؤكــد بــوضــوح اهــتــمــام الــدولــة الكبير 
بالبيئة باعتبارها احــدى أربــع ركائز 
لرؤيتها 2030، ونشكر اللجنة املنظمة 
لـــلـــيـــوم الـــوطـــنـــي الهـــتـــمـــامـــهـــا الــكــبــيــر 
بــالــبــيــئــة هـــذا الـــعـــام، ومــمــا ال شــك فيه 
ــم اهــتــمــام مجتمعنا  ــه يــزيــد مــن زخـ انـ
بالحفاظ على البيئة من خــال شعار 
ــا تــخــصــص وزارة  ــيـــوم الـــوطـــنـــي. امــ الـ
للبيئة والتغير املناخي فإنها تجيء 
من قبيل حرص الدولة على االستدامة 
الــبــيــئــيــة وتــحــقــيــق رؤيـــــة قــطــر املــشــار 

اليها سابقا. 
الــبــيــئــة  املـــطـــلـــوب مـــن وزارة  ــرى ان  ــ ونـ
ــيـــر املـــنـــاخـــي لــلــمــحــافــظــة عــلــى  ــتـــغـ والـ
البيئة في قطر التحرك عبر ٦ محاور: 
»الــعــمــل وفــــق اســتــراتــيــجــيــة مــتــكــامــلــة 
تهدف للحفاظ على البيئة ومواردها 
الـــطـــبـــيـــعـــيـــة، ووضــــــــع خـــطـــط ســنــويــة 
وثـــاثـــيـــة وخــمــســيــة لــتــنــفــيــذ مــشــاريــع 
هــــادفــــة لـــحـــمـــايـــة الـــبـــيـــئـــة، تــفــعــيــل كــل 
ــوانــــن والـــــــقـــــــرارات الـــبـــيـــئـــيـــة الــتــي  ــقــ الــ
ــنـــوات الــســابــقــة  ســنــت عــلــى مــــدى الـــسـ
الـــتـــي تـــهـــدف وتــضــمــن حــمــايــة الــبــيــئــة 
بـــكـــافـــة مــكــونــاتــهــا الـــبـــريـــة والــبــحــريــة 
والــجــو املحيط، التعاون مــع منظمات 
املجتمع املدني ودعم املبادرات البيئية 
ــال املـــحـــافـــظـــة عــلــى  الـــنـــاجـــحـــة فــــي مـــجـ
ــداد الــــدراســــات والــتــقــاريــر  ــ الــبــيــئــة، إعــ
الــعــلــمــيــة الـــخـــاصـــة بــالــتــغــيــر املــنــاخــي 
وحماية طبقة األوزون وحماية التنوع 
ــيـــولـــوجـــي وتـــنـــفـــيـــذ بــــرامــــج جــــادة  ــبـ الـ
ملكافحة التصحر. والــتــعــاون املستمر 
مع املنظمات الدولية املهتمة بالتغير 
املــــنــــاخــــي وعــــقــــد االتــــفــــاقــــيــــات مــعــهــا 
واملــشــاركــة فــي عقد املــؤتــمــرات وورش 
الــخــبــرات في  العمل املشتركة وتــبــادل 

هذا املجال.
 وكما ذكــرنــا فــإن هناك جــهــودا كبيرة 
للمحافظة عــلــى البيئة عــلــى مستوى 
ــــراد ومــنــظــمــات املجمتمع  الــدولــة واألفـ
ــــي، لـــكـــن نـــظـــرًا لـــتـــعـــدد الــقــضــايــا  ــدنـ ــ املـ
البيئية وأهميتها وتشعبها فابد من:
الــوعــي والتثقيف البيئي لدى   زيـــادة 
كــافــة شـــرائـــح املــجــتــمــع كــخــطــوة هــامــة 
لتجنب السلوكيات الخاطئة والسلبية 
تــــجــــاه الـــبـــيـــئـــة واملـــــــــــــوارد الــطــبــيــعــيــة 

واســتــبــدالــهــا بــســلــوكــيــات ومــمــارســات 
إيــجــابــيــة، وحـــث املــواطــنــن واملــقــيــمــن 
على ذلك، وتنمية الشعور باملسؤولية 

تجاه املحافظة على البيئة.
تفعيل القرارات الكفيلة بحماية البيئة، 
وتــطــبــيــق الـــقـــوانـــن الـــصـــارمـــة وفـــرض 

الغرامات ومنع التعديات على البيئة.
وكما نعلم منذ أيــام صــدر األمــر األميري 
املــنــاخــي،  بــإنــشــاء وزارة للبيئة والــتــغــيــر 
وال شــك أن مثل هــذا الــقــرار الــهــام 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 
واســــتــــدامــــة املــــــــوارد الــطــبــيــعــيــة لــأجــيــال 

القادمة. 

 قوانين ومبادرات بيئية

◗ كيف تــرى جهود دولــة قطر في املحافظة 
على البيئة والتغير املناخي؟ 

◗ تبذل دولة قطر جهودا مكثفة محليا 
ودولــيــا تــلــك الــجــهــود ذات أثـــر ملموس 
تــجــاه املــحــافــظــة عــلــى الــبــيــئــة والــتــغــيــر 
ــك مـــن خــــال ما  املـــنـــاخـــي، ويــتــجــســد ذلــ
يلي: »اعــتــبــار البيئة والتنمية البيئية 
فــي استراتيجية  الــرابــعــة  الــركــيــزة  هــي 
قطر الوطنية 2030. انضمت دولــة قطر 
لــاتــفــاقــيــة الـــدولـــيـــة ملــكــافــحــة الــتــصــحــر 
بــتــاريــخ 27 يناير 1999، أصـــدرت دولــة 
قــطــر الـــعـــديـــد مـــن الـــقـــوانـــن والــــقــــرارات 
الكفيلة بحماية البيئة بكافة مكوناتها 
ــبــــريــــة والــــبــــحــــريــــة والــــــهــــــواء املــحــيــط  الــ
)النباتات والحيوانات البرية والطيور 
ــــف وغــــيــــرهــــا(،  ــــاحـ ــسـ ــ والــــــــزواحــــــــف والـ
ونــفــذت دولــة قطر العديد مــن املشاريع 
واملــــبــــادارت الــتــي تــســاهــم بــشــكــل فــعــال 
فــي املــحــافــطــة عــلــى الــبــيــئــة، ومـــن بينها 
برنامج حماية وتسوير وإعــادة تأهيل 
ــة،  ــ ــدولـ ــ ــــي الـ ــن الـــــــــروض فـ ــ عــــــدد كـــبـــيـــر مـ
وإصـــدار قــرار حظر رعــي اإلبــل فــي البر 
منذ عام تاريخه. ومبادرة زراعة مليون 
ــعـــزب  ــار الـ ــجـ ــئـ ــتـ ــــرة، ومــــــبــــــادرة اسـ ــــجـ شـ
ــن املــحــمــيــات  ــاء عـــــدد مــ ــ ــــشـ ــرًا، وإنـ ــ ــــؤخـ مـ
الطبيعية لحماية النباتات والحيوانات 

والــطــيــور وغــيــرهــا، إطـــاق شــعــار اليوم 
ــداد  ــ ــع األجــ ــرابــ الـــوطـــنـــي لـــهـــذا الــــعــــام )مــ
أمـــانـــة(، وهـــذا الــشــعــار تــأكــيــد هـــام على 
الــدولــة الكبيرة واملستمرة في  مساعي 

الحفاظ على البيئة.
بالبيئة  الوطني واالحتفاء  اليوم  ◗ بمناسبة 
مــا هــي الــطــمــوحــات الــتــي تــــودون تحقيقها 

كمركز تجاه رؤية قطر 2030؟
◗ يود مركز اصدقاء البيئة نشر الوعي 
ــادة اهــتــمــام فــئــة الــشــبــاب  ــ الــبــيــئــي وزيــ
فــي البيئة وهـــذا مــا ملسناه فــي االونــة 
ــن خــــال مـــشـــاركـــة الــشــبــاب  ــيــــرة مـ االخــ
معنا في املركز بالعديد من انشطتنا 

وفعالياتنا. 

◗ كــيــف حــصــل مــركــز أصــدقــاء البيئة على 
املركز األول عن أفضل مشاركة في ملتقى 

الشباب القطري الثالث؟ 
◗ يــرجــع ذلــــك لــلــجــهــود الــكــبــيــرة الــتــي 
بذلها جميع اعضاء ادارة املركز بفضل 
الــلــه ســبــحــانــه وتــعــالــى وروح الــفــريــق 
الــواحــد مــن خــال موظفينا، كما طرح 
ــدة مـــواضـــيـــع مــهــمــة اهــمــهــا:  ــ املــــركــــز عـ
»الزراعة املائية، اعادة التدوير، البيئة 
البرية بنباتاتها وحيواناتها املختلفة 

التي تعيش في قطر«. 
 

◗ دعــوتــم مـــرارا للحفاظ على الـــروض كيف 
ترونها اآلن في شتى أرجاء قطر؟

◗ بفضل جــهــود الجميع ولــلــه الحمد 
الــــــروض فـــي تحسن  نــــرى ان اوضــــــاع 
مستمر وذلك بتضافر جميع الوزارات 
ومــؤســســات الــدولــة املــســؤولــة عــن رفع 
ــوعــــي الـــبـــيـــئـــي لـــــدى جــمــيــع شـــرائـــح  الــ

املجتمع. 
دور مهم لمركز البيئة 

◗ مــا هــو الــــدور الـــذي يلعبه مــركــز اصــدقــاء 
البيئة؟ 

◗ مــركــز اصــدقــاء البيئة مــركــز شبابي 
تــثــقــيــفــي يـــعـــمـــل وفــــــق اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة 
بــيــئــيــة مــتــكــامــلــة تـــهـــدف إلـــــى حــمــايــة 
الــبــيــئــة واملـــحـــافـــظـــة عــلــيــهــا، وتــأهــيــل 
لــلــقــضــايــا الوطنية  جــيــل شــبــابــي واٍع 
والبيئية. والعمل على ترسيخ القيم 
الــبــيــئــيــة والـــســـلـــوكـــيـــات الــســلــيــمــة في 

الــحــفــاظ عــلــى الــبــيــئــة كـــواجـــب وطــنــي، 
ــر الـــــوعـــــي والـــتـــثـــقـــيـــف الـــبـــيـــئـــي  ــ ــــشـ ونـ
ملختلف شرائح املجتمع حول القضايا 
الــبــيــئــيــة املـــخـــتـــلـــفـــة، وذلـــــــك مــــن خـــال 
األنشطة البيئية والفعاليات املستمرة 
التي يقوم بتنفيذها على مــدار العام 
ــدة مـــجـــاالت، ومــنــهــا: »الــتــعــريــف  فـــي عـ
بـــكـــائـــنـــات الــبــيــئــة الـــقـــطـــريـــة وحــمــايــة 
التنوع البيولوجي واملوارد الطبيعية. 
ــة املــنــزلــيــة وإعـــــــادة الـــتـــدويـــر.  ــ ــزراعـ ــ والـ
الــحــمــات البيئية واملــشــاركــة  واطــــاق 
مع وزارة البلدية والبيئة في استزراع 
ــمــــات تــنــظــيــف  ــبـــريـــة وحــ الـــنـــبـــاتـــات الـ
الــــــروض والــــشــــواطــــئ. تــشــجــيــع ودعـــم 
ــادرات الــشــبــابــيــة وتــبــنــي الــعــديــد  ــ ــبـ ــ املـ
منها فنيا وإعــامــيــا )ومــنــهــا مــبــادرة 
ــنــــزاب ملــكــافــحــة  الــــحــ األخ عـــلـــي طـــالـــب 
ــادرة ظــــافــــر الــبــيــئــيــة  ــ ــبــ ــ الـــتـــصـــحـــر، ومــ
الســــتــــزراع الـــنـــبـــاتـــات الـــبـــريـــة واطــــاق 
ــبـــادرة عدسة  الــطــيــور املــســتــوطــنــة، ومـ
البيئة القطرية لتصوير طيور البيئة 

القطرية وغيرها(.

التي تعتقد  البيئية  أهــم املشكالت  ◗ ما هي 
أنها تواجه البيئة في دولة قطر؟

ــفـــاض  ــاف وانـــخـ ــفــ ــجــ ــر. والــ ــتـــصـــحـ ◗ الـ
ــنــــوي  مـــــعـــــدل الـــــهـــــطـــــول املــــــطــــــري الــــســ
ــرارة املــرتــفــعــة  ــ ــــحـ )حــــوالــــي 85مـــــــم(، والـ
وتملح التربة. والسلوكيات الخاطئة 
الــتــي يــمــارســهــا الــبــعــض تــجــاه البيئة 
ــرعـــي الـــجـــائـــر، الــصــيــد  )االحـــتـــطـــاب، الـ
الجائر، دهس السيارات للنباتات في 
الـــــروض وغـــيـــرهـــا، إشـــعـــال الـــنـــار فــوق 
ــقــــاء املـــخـــلـــفـــات وخـــاصـــة  ــاتـــات، الــ ــبـ ــنـ الـ

الباستيكية البطيئة التحلل(.

دور المجتمع المدني 

◗ حــدث لوسيل عن الــدور الــذي يمكن ان تقوم 
املــدنــي فــي املحافظة على  بــه منظمات املجتمع 

البيئة؟
◗ يــمــكــن ان تـــســـاهـــم مــنــظــمــات املــجــتــمــع 
ــاء مــع  ــنــ ــبــ ــمـــر والــ ــثـ املــــدنــــي بـــالـــتـــعـــاون املـ
ــي عــــــدة مــــجــــاالت:  ــ ــة فـ ــ ــدولــ ــ ــات الــ مــــؤســــســ
ــي  ــوعــ ــر الــ ــشــ ــي نــ ــ ــة فــ ــالــ ــعــ ــفــ ــة الــ ــمــ ــاهــ ــســ املــ
والــتــثــقــيــف الــبــيــئــي مـــن خـــال احــتــكــاكــهــا 

املباشر مع فئات املجتمع املختلفة )األهل 
ــاء وزمـــاء  واألقـــــارب والــجــيــران واألصـــدقـ
الـــعـــمـــل والــــوظــــيــــفــــة(، الـــــى جـــانـــب اطــــاق 

املبادرات البيئية الهادفة.
 واملشاركة الفعالة في الحمات البيئية 
ــبــــري ومــكــافــحــة  وحــــمــــات االســـــتـــــزراع الــ
الــدولــة  التصحر مــع وزارات ومــؤســســات 
الــــتــــي تـــعـــمـــل فــــي مــــجــــال حـــمـــايـــة الــبــيــئــة 

واملحافظة عليها.
ــيـــرة تــزايــد   والحــظــنــا فـــي الــســنــوات األخـ
اهتمام منظمات املجتمع املدني بقضايا 
ــلـــفـــة )ومــــنــــهــــا مـــكـــافـــحـــة  ــتـ ــلـ الـــبـــيـــئـــة املـــخـ
التصحر، حماية التنوع الحيوي، التلوث 

البيئي(.
ــا تــــزايــــد عــــــدد أصـــحـــاب  والحــــظــــنــــا أيــــضــ
املبادرات البيئية الذين ينادون بضرورة 
املحافظة على البيئة واطاقهم ملبادرات 

شخصية هامة في هذا املجال.
ــادرات الـــفـــرديـــة والــجــمــاعــيــة  ــ ــبـ ــ كــمــا ان املـ
أثـــبـــتـــت أهــمــيــتــهــا فــــي جــــهــــود اســــتــــزراع 
الـــنـــبـــاتـــات الـــبـــريـــة ومـــكـــافـــحـــة الــتــصــحــر، 
وأيضا أثبتت أهميتها في املحافظة على 
الطيور املقيمة ومنع صيدها، والسماح 
املــهــاجــرة بــســام، وهناك  الــطــيــور  بعبور 
بعض املبادرات الفردية التي تبنت اطاق 

طيور مستوطنة في البيئة املحلية.
ــا لــجــمــع  ــة أيــــضــ ــامــ ــاك مــــــبــــــادرات هــ ــ ــنـ ــ وهـ
املــخــلــفــات والــنــفــايــات ســــواء فـــي الــبــر أو 
قــــرب الـــشـــواطـــئ. ولـــلـــوصـــول إلــــى نــتــائــج 
طيبة وملموسة فــي هــذا املــجــال البــد من 
تذليل العقبات التي تواجه أصحاب هذه 
املبادرات، ومن هذه العقبات ما يلي: قلة 
الدعم اإلعامي وعدم تسليط الضوء على 
ــــاف. نقص  املــــبــــادرات الــنــاجــحــة بــشــكــل كـ
فــي الــخــبــرة الــفــنــيــة الـــازمـــة أحــيــانــا كــون 
الــبــعــض مــنــهــم غــيــر مــخــتــص فـــي الــشــأن 
البيئي وإنــمــا اطلق مبادرته مــن منطلق 
الهواية وحب البيئة وتشجيع املحافظة 

عليها.
 عدد منظمات املجتمع املدني والجمعيات 
والروابط البيئية غير كافية نظرًا لوجود 
الـــعـــديـــد مــــن الـــقـــضـــايـــا الــبــيــئــيــة الـــهـــامـــة، 
وهناك حاجة ماسة لزيادتها وتبني عدد 
الــتــوعــويــة والتثقيفية  الــبــرامــج  أكــبــر مــن 
ــا  ــتـــهـ ــايـ بــــقــــضــــايــــا الــــبــــيــــئــــة وســــــبــــــل حـــمـ

واملحافظة عليها.

                     أعرب عن سعادته بالشعار                        وبالوزارة الجديدة... فرهود الهاجري:

نقترح على وزارة البيئة والتغيير المناخي خارطة           طريق من 6 بنود الستثمار الطاقة المتجددة

¶  فرهود الهاجري

¶  2جانب من فعاليات مركز اصدقاء البيئة

¶  جانب من فعاليات مركز اصدقاء البيئة

فعاليات مرابع 
األجداد أمانة 
تجسد جهود 

الدولة للنهوض 
بالبيئة ضمن 

رؤية 2030

 مسابقة بين 
مدارس الدولة 
من خالل أحد 

المحاور )الزراعة 
- التدوير( 

جوائزها قيمة 

زراعة مليون 
شجرة.. إنشاء 

محميات 
متخصصة.. 

وتسوير الروض.. 
مبادرات بيئية 

ناجحة

مركز أصدقاء 
الطبيعة يلعب 

دورا توعويا 
ويساهم في 
حماية التنوع 

البيولوجي 
والموارد البيئية

نشارك وزارة 
البلدية حمالت 

االستزراع 
والتنظيف 

وندعم 
المبادارت 

الشبابية

 تحديات 
متعددة تواجه 

دور المجتمع 
المدني في 

المحافظة على 
البيئة

الدوحة -  
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صحيفة القيــادة والريــادة

تفاعل نشطاء املجتمع املدني ومحبي البر والحياة 
البيئية مع احتفال اليوم الوطني وفعاليات مرابع 
ــــداد أمــانــة املنسجمة مــع شــعــاره وعـــبـــروا عن  األجـ
شعورهم باالمتنان والسعادة لالهتمام الذي باتت 
اعــتــبــارهــا  الـــى  الــبــيــئــة ويجعلها تــرقــى  بــه  تحظى 
ــركــــن الــــرابــــع مــــن رؤيــــــة الــــدولــــة 2030 الـــتـــي مــن  الــ
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 الــتــواصــل االجــتــمــاعــي، رصــد ووثـــق الكثير 
مـــن الــنــبــاتــات والــحــيــوانــات والــطــيــور والـــزواحـــف 

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 أواًل ثم من 
منطلق تخصصي العلمي ثانيًا فمؤهلي العلمي 
هـــو دكــــتــــوراه فـــي الــهــنــدســة الـــزراعـــيـــة مـــع مــرتــبــة 
الشرف األولى كان دافعًا كبيرًا لي على استكشاف 

البيئة وأسرار الطبيعة وكنوزها النفيسة. 
كما أن عملي الفعلي هو في مجال البيئة والزراعة 
الله مسحت  كخبير نباتات برية وطبية، وبفضل 
ــــدت  كــــافــــة املـــنـــاطـــق الـــبـــريـــة فــــي دولـــــــة قـــطـــر ورصــ
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 2030، والجميع 
يثمن ويقدر عاليًا القرار األميري بتأسيس أول وزارة 
عــلــى مــســتــوى الــعــالــم بــاســم وزارة الــبــيــئــة والــتــغــيــر 
املناخي، مما يضع قطر في مصاف الدول املتقدمة في 

املحافظة البيئة وحمايتها.
 »مــرابــع األجـــداد أمــانــة« شــعــار معبر يعكس عبق 
املـــاضـــي واصـــالـــة الــحــاضــر واســـتـــدامـــة املــســتــقــبــل. 
مرابع األجداد أمانة غالية علينا جميعا مواطنني 
ومقيمني، فقد كانت ومــا زالــت مرابع األجـــداد 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، 
فل والنفيج تطيبوا، ومــن البر جمعوا بذور 

َ
وبالن

السمح وصنعوا خبزهم وعلى الثمام واألصخبر 
ـــن الــســدر  ــوا ضــيــوفــهــم، ومـ ــرمــ ــذوا حـــاللـــهـــم، وأكــ غـــ
والــعــوســج صــنــعــوا الــنــبــال والــســهــام الــجــيــدة ولــم 
يستسلموا لعدو أوطامع في أرضهم بل كانوا في 

كل مرة يسقون أعداءهم مر الحنظل والعلقم. 

نبات القطف
◗  رصــدت لكم تغريدة على تويتر بتاريخ 20 ديسمبر 
2020 رشحت فيها نبات القطف ألن يكون النبات الوطني 

لقطر، فما هي الصفات التي تميز هذا النبات؟ 
 مــن النباتات البرية الهامة التي 

ْ
الــِقــطــف نــبــات    ◗

 بجمال أزهاره، 
ْ

تنمو في بيئة قطر، ويمتاز الِقطف
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 الِقطف
بتحمله العالي للملوحة وهو نبات واعد الستزراع 
السبخات واملناطق امللحية واملتأثرة بامللوحة، وقد 
اشتقت بعض املناطق في قطر تسميتها من نبات 

 ومنها منطقة القطيفية وقطيفان شمال 
ْ

الــِقــطــف
جبل غار ثعيلب وغيرها. وبالفعل فلقد رأينا في 
شعار اليوم الوطني نباتا بريا جميال وهو نبات 

 .
ْ

الِقطف

◗ كم عدد النباتات البرية في البيئة القطرية ؟
◗ بــلــغ عـــدد الــنــبــاتــات الــبــريــة فـــي الــبــيــئــة الــقــطــريــة 
421 نوعا نباتيا بريا بحسب آخــر مسح أجريته 
ــة قــطــر الــــذي تمت  وأصـــــدرت فــيــه كــتــاب فــلــورا دولــ

طباعته في وزارة البلدية والبيئة. 
ولقد اكتشفت مؤخرا )في الثالث سنوات األخيرة( 
10 نــبــاتــات بــريــة وألول مـــرة فـــي الــبــيــئــة الــقــطــريــة 
وقمت بتوثيقها وتسجيلها ونشرها في الجريدة 
الــرســمــيــة، ومنها )الــنــوع الــثــانــي مــن الــعــبــل، نبات 
الـــَكـــري، نــبــات خــصــيــب، نــبــات الـــرتـــم، نــبــات الــغــاف 
األحــمــر، الــنــوع الــثــانــي مــن الــعــبــب، الــلــون األبــيــض 
ألزهــار شوك الضب، واللون األبيض ألزهــار نبات 

الدهمة )أو القرنوة( وغيرها. 

دراسات ومؤلفات
ما هي أهــم الكتب واملؤلفات التي أصدرتها، ما   ◗

هي املواضيع التي تطرقت لها في هذه الكتب؟
1- كــتــاب فـــلـــورا دولــــة قــطــر: وتـــنـــاولـــت فــيــه تسعة 
فـــصـــول هـــامـــة، يــتــطــرق هــــذا الــكــتــاب إلــــى األهــمــيــة 
ــيـــة والـــتـــاريـــخـــيـــة واالقـــتـــصـــاديـــة  ــراثـ ــتـ الــبــيــئــيــة والـ
واالجــتــمــاعــيــة، والــرعــويــة والــطــبــيــة والــعــطــريــة، أو 

كنبات زينة، لكل نوع نباتي محلي بالدولة.
وفــيــه حــصــر وتــوثــيــق وتــصــنــيــف وتــوصــيــف كــافــة 
األنواع النباتية البرية والرعوية والطبية والعطرية 
ــة الــنــبــاتــيــة فـــي قطر  ــيـ ــوراثـ والـــغـــذائـــيـــة واملــــــــوارد الـ
وأسمائها املحلية أو العربية والعلمية وفصائلها 
وتــصــنــيــفــهــا وفــــق الــنــظــم الــحــديــثــة لــذلــك وتــحــديــد 
أمـــاكـــن تــواجــدهــا فـــي بــيــئــة قــطــر ومــــدى انــتــشــارهــا 
وذلك بناء على نتائج جوالت مسح علمية ميدانية 
فــي كــافــة مناطق الــدولــة قمت بها واســتــمــرت عشر 

سنوات، من عام 2005 ولغاية عام 2014. 
وبــحــســب الــكــتــاب، فــقــد بــلــغ عـــدد األنـــــواع النباتية 
املــرصــودة فــي دولـــة قطر )502( نــوع موثقة بصور 
انــتــشــار مــعــيــنــة، منها )421( من  مــؤرخــة وبــأمــاكــن 
األنـــواع البرية واملحلية »ســـواء الرعوية أو الطبية 
أو الــعــطــريــة أو الــغــذائــيــة أو الــنــبــاتــات الـــضـــارة أو 
ــتـــاب الــــضــــوء عـــلـــى تــحــلــيــل  ــكـ املـــتـــطـــفـــلـــة، ويـــســـلـــط الـ
الخواص النوعية والقيمة الغذائية واالستساغة، ملا 
يقارب 100 نوع 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.
الــنــبــاتــات الطبية  إنـــتـــاج وتــكــنــولــوجــيــا  كــتــاب   -2
والعطرية: يتناول هــذا الكتاب عــدة فصول هامة، 

ومنها:
 حــصــر وتـــوثـــيـــق كـــافـــة الـــنـــبـــاتـــات الـــبـــريـــة الــطــبــيــة 
والعطرية ســواًء املحلية منها )األصخبر، العرفج، 
الــجــعــد، الــجــثــجــاث، الــنــفــيــح، الــشــمــطــري، الــعــلــنــدة، 
الخ( أوالدخيلة )الدفلة، النيم، الينبوت، الكينا،الخ( 

لدولة قطر. 
 األهمية الطبية للنباتات البرية املحلية واملدخلة.

 املـــكـــونـــات الــفــعــالــة الــتــي تــســتــخــرج مـــن الــنــبــاتــات 
الطبية والعطرية البرية.

 العقاقير واملستحضرات الطبية التي استخرجت 
مــن النباتات الطبية والعطرية وتــداولــهــا مــن قبل 

شركات األدوية العربية والعاملية. 
 أسس وطرق املحافظة على النباتات البرية الطبية 
والعطرية في البنوك الوراثية والحدائق النباتية 

واملعاشب النباتية وغيرها.
3- كتاب التصحر وتثبيت الكثبان الرملية:

باتت ظاهرة التصّحرDesertification من املشكالت 
الهامة التي تــؤرق املجتمع الدولي وخاصة الدول 
ذات الظروف املناخية الجافة أو شبه الجافة، وذلك 
آثــاره السلبية املتزايدة على البيئة وحياة  بسبب 
الــنــبــات والــحــيــوان وِتــبــاعــًا عــلــى معيشة االنــســان 

وبقائه واستقراره. 
ونـــظـــرًا ألهــمــيــة الــتــصــحــر فــقــد تــطــرقــت فـــي الــبــاب 
األول من هذا الكتاب إلى مفهوم وأسباب وأضرار 
ــه، وأيــــضــــًا درجـــــــات خـــطـــورة  ــراتــ الــتــصــحــر ومــــؤشــ
 على 

ً
ـــظـــم اإلنــــــذار املــتــعــلــقــة بـــه عـــــالوة

ُ
الــتــصــحــر ون

ــرار الــعــواصــف الــرمــلــيــة، بينما  أســبــاب وآثـــار وأضــ
ركزت في ختام الباب األول على مقاومة التصحر 
واألســــس واملـــبـــادئ الـــواجـــب مــراعــاتــهــا فــي بــرامــج 
مـــقـــاومـــة الـــتـــصـــحـــر، وبــــعــــض تــــجــــارب املــنــظــمــات 
واملراكز الدولية )أكساد ACSAD( في مجال مكافحة 

التصحر.
وقــــــد خـــصـــصـــت الــــبــــاب الــــثــــانــــي مــــن هــــــذا الـــكـــتـــاب 
Sand Dunes وزحف  الستعراض الكثبان الرملية 
فــيــه منشأ  تــنــاولــت  Sand Creeping حــيــث  الـــرمـــال 
الكثبان الرملية وأسبابها وتصنيفها وأشكالها 
ــة الـــكـــثـــبـــان الـــرمـــلـــيـــة فــــي بــعــض  ــ ــ ــــى دراسـ إضــــافــــة إلـ
الــدول، إضافة إلى برامج وتقنيات تثبيت الكثبان 
الرملية ســواًء منها التثبيت امليكانيكي املؤقت أو 
الــدائــم. كما عرجت في الفصل  التبيث البيولوجي 
الــثــانــي مــن الــبــاب الــثــانــي إلــى خصائص النباتات 
الــبــريــة والـــرعـــويـــة املــســتــخــدمــة فـــي بـــرامـــج 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 ACSAD عام 2006 في البادية السورية.

وخصصت الباب الثالث من هذا الكتاب الستعراض 
أهــــمــــيــــة وخــــصــــائــــص وأنـــــــــــواع مـــــصـــــدات الــــريــــاح 
 ،Greenbelts الـــخـــضـــراء  Windbreaks واألحــــزمــــة 
والنواحي الفنية لزراعة مصدات الرياح واألحزمة 

الخضراء ومشاريع التشجير.
وخصصت الباب الرابع الستعراض أهمية وفوائد 
الـــغـــابـــات، وتــركــيــب الــغــابــات وأنـــواعـــهـــا، وتــطــرقــت 
ــابــــات، واملـــعـــاهـــدات  ــغــ ــرائــــق الــ ــبــــاب نـــشـــوب حــ ألســ
واالتفاقيات الدولية املعنية بالغابات، واإلجراءات 

والقرارات الخاصة بحماية وصون الغابات. 

؟ 
ً
◗  هل لديك مؤلفات جديدة مستقبال

ــــدار مــوســوعــة للنباتات  ◗  أعــمــل حــالــيــًا عــلــى إصـ
البرية.

الواوي: هايل  د.م.  المتقدمة..  الدول  ضمن  قطر  يضع  للبيئة  وزارة  إنشاء 

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

¶ د. هايل الواوي الجفال

األرقـــام
10

3

نباتات برية اكتشفتها 
ووثقتها بالبيئة القطرية 
خالل  الـ 3 أعوام الماضية 

دراسات أعددتها ضمن 
كتب تتناول النباتات 

والزهور وتقنياتها 
والتصحر

 نبات الِقطْف من النباتات البرية الهامة 
التي تنمو في البيئة ويحمل ألوان علم قطر

الدوحة -  
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صحيفة القيــادة والريــادة

نجح الخبير البيئي.د.م. هايل الواوي في تجريب زراعة عدة نباتات 
الــوحــواح البري ونبات الزعفران وشقائق  نــادرة عامليا ومنها نبات 
النعمان، والقــى هذا النجاح اهتماما كبيرا من قبل ناشطني بيئيني 
الــتــواصــل، وفــي مــعــرض تعليقه على االكــتــشــاف قـــال.د.  على شبكات 
الـــدوام الرسمي بزراعة  لـ لوسيل:«انا امــارس هوايتي خــارج  الـــواوي 
النباتات البرية في حديقتي املنزلية منذ سنوات طويلة، واركز على 
زراعة النباتات النادرة والعطرية، وبفضل الله نجحت بزراعة الكثير 
الــزعــفــران فــي الحقل واملشتل  منها، فلقد كنت أول مــن نجح بــزراعــة 
)بــــدون تــبــريــد( ووثــقــت زراعـــتـــه عــلــى وســائــل الــتــواصــل االجــتــمــاعــي، 
والحمدلله هناك مــن استفاد مــن هــذه التجربة وطبقها تجاريًا في 

قطر«.
:« زرعــت شقائق النعمان والقيصوم 

ً
الــواوي قائال واستطرد.د. هايل 

والــبــعــيــثــران ونـــبـــات الــكــيــنــوا وغــيــرهــا، ونــجــحــت هـــذا الـــعـــام 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«.
لــلــقــول:« لقد وثقت نجاح زراعـــة هــذه األنـــواع على حسابي   وخلص 
الشخصي على وسائل التواصل االجتماعي ليستفيد منها املهتمون 
واملتابعون وهواة النباتات البرية، فالعمل في الزراعة والبيئة عمل له 
أجر كبير دينيًا، وقد حث االســالم 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«.

نجاح زراعة نباتات الوحواح والزعفران وشقائق النعمان في قطر
تم تسويقه تجاريًا.. د.م. هايل الواوي:

 ملعب الجنوب: يتميز بموقعة في منطقة بحرية بمدينة الوكرة، واستوحى 
املــراكــب  الــوكــرة البحرية ومــن أشــرعــة  امللعب تصميمه مــن طبيعة منطقة 

التقليدية.
 ملعب الــبــيــت: يــقــع فــي مــديــنــة الــخــور، وهـــو أول ملعب يحمل شــكــل »بيت 
عر« )الخيمة( بتصميمه العربي التقليدي، يتميز بسقف قابل للفتح 

َ
الش

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 18 ديسمير 2020.
 ملعب لــوســيــل: يــقــع فــي مــديــنــة لــوســيــل، واســتــوحــي تصميمه مــن تــداخــل 

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.
 مــلــعــب الــثــمــامــة: يــرمــز إلـــى الــتــاريــخ والــثــقــافــة الــقــطــريــة والــعــربــيــة الغنية، 
واستوحي تصميمه من شكل »القحفية«، ُسمي امللعب بهذا االســم نسبة 
الــذي ينتشر في هــذه املنطقة وهــو نبات بــري أصيل وعريق  َمام 

ُّ
الث لنبات 

في البيئة القطرية، وتأتي أهميته في تثبيت الرمال، باإلضافة إلى قيمته 
الرعوية، خاصة لإلبل.

مالعب المونديال صديقة للبيئة

أهمية المحافظة 
على البيئة في قطر

تهتم دولة قطر باملحافظة على البيئة وقد تجسد 
ذلــك مــن خــال الــعــديــد مــن الــقــوانــن والتشريعات 
التي تهدف الى حماية البيئة بكافة مكوناتها البرية 
إلى كون  الهواء املحيط، إضافة  والبحرية وجــودة 
الرابعة فــي استراتيجية قطر  الركيزة  البيئة هــي 
الوطنية 2030، وقد 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(.
األمــر األميري بتشكيل وزارة  كما صــدر مؤخرا 
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 
الناس  فــإن توعية  أعــبــاء مالية ضخمة، وبالتالي 
املــيــاه بطريقة مثلى  بــضــرورة ترشيد اســتــهــاك 
يأتي في الدرجة األولى للحفاظ على املوارد املالية 

والبيئية.
الــدولــة  فــي  البيئة  نــمــاذج املحافظة على  بــن  ومــن 

ما يلي:
الطبيعية: وتــســاهــم املحميات  املــحــمــيــات  إنــشــاء   
النباتات والحيوانات  الطبيعية في املحافظة على 

والطيور املحلية.
الوراثية  للبذور والبنوك  الوراثية  البنوك   تأسيس 

الحقلية لألشجار والشجيرات.
ــوم 26 فــبــرايــر مـــن كـــل عــام  خــصــصــت الـــدولـــة يــ

لاحتفاء بيوم البيئة القطري.
البيئي باختيار   تقوم كافة جهات االختصاص 
ــة حــســب  ــنــ ــل ســ ــ ــي كــ ــ ــلـــف فــ ــتـ ــعــــن يـــخـ ــار مــ ــ ــعـ ــ شـ
املــســتــجــدات الــبــيــئــيــة، وتــحــتــفــل الـــبـــاد تــحــت هــذا 
 لتنفيذ 

ً
الـــقـــطـــري وصــــــوال الــبــيــئــة  الـــشـــعـــار بـــيـــوم 

التوصيات التالية على أرض الواقع.
املمارسات االيجابية  اتباع  توعية املجتمع بأهمية 
البيئة ومنها:  الخاطئة تجاه  السلوكيات  وتجنب 
االحــتــطــاب، الــرعــي الــجــائــر، الصيد الــجــائــر، دهس 
الـــروض وغيرها، إشعال  فــي  للنباتات  الــســيــارات 
، القاء 

ً
النار تحت االشجار أو فوق النباتات مباشرة

 الباستيكية البطيئة التحلل.
ً
املخلفات وخاصة

وفي الحقيقة كل جهود املحافظة على البيئة تصب 
اإلنــســان وبقائه،   وأخــيــرا فــي مصلحة ونــفــع 

ً
أوال

واستدامة املوارد الطبيعية لألجيال القادمة. 

مفاهيم بيئية 
التصحر: هو أهم مظاهر التدهور البيئي التي تتطلب 
الــعــاملــيــة ملكافحتها والــتــصــحــر هو  الــجــهــود  تــضــافــر 
انــخــفــاض الــقــدرة اإلنــتــاجــيــة لــألراضــي الــزراعــيــة مما 
يــؤدي إلى تحويل األراضــي الزراعية إلى أراض شبه 

صحراوية.
البيئة البحرية: هي جزء من البيئة الطبيعية وتشمل 
جميع الــبــحــار واملــحــيــطــات واألنــهــار ومــا إلــى ذلــك من 

مصادر مائية وما يعيش فيها من كائنات حية.
الــحــيــاة الــبــحــريــة: تــشــمــل جــمــيــع الــكــائــنــات الحية 
)نباتات – حيوانات تعيش في املياه الساحلية للبحار 
أو في أعماقها وتربة قاعها بما في ذلك  واملحيطات 
األسماك والقشريات والساحف والشعاب املرجانية 

واألصداف.. إلى آخره. 
ملوثات البيئة: يقصد به العوامل واملواد الفيزيائية 
أو الــكــيــمــيــائــيــة أو اإلحــيــائــيــة الــنــاتــجــة عـــن األنــشــطــة 
يــؤثــر على  البيئي مما  الــتــلــوث  إلــى  البشرية وتـــؤدي 

الكائنات الحية.
ــال أي مـــواد إلــى  الــتــلــوث الــبــحــري: يقصد بــه إدخــ
الــبــيــئــة الــبــحــريــة بــطــريــقــة مــبــاشــرة أو غــيــر مــبــاشــرة 
يترتب عليها آثار ضارة باملوارد الحية وتهدد صحة 

اإلنسان وتعوق األنشطة البحرية. 
لــــألرض من  الـــواقـــي  الـــغـــاف  هـــي  طــبــقــة األوزون: 
األشعة فوق البنفسجية ويتكون من جزيء أكسجن 

ثاثي الذرة.
بــالــكــوكــب  ســمــي  املـــائـــي:  كـــوكـــب األرض األزرق 
األزرق املائي لوجود أكثر من 72% من سطحه مغطى 
باملاء ويظهر ذلك من خال الصور الفضائية للكوكب 

والتي تظهر لونه األزرق.
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