
علوم

اليوم الوطني
نرشة  تصدر عن اللجنة اإلعالمية التابعة للجنة املنظمة الحتفاالت اليوم الوطني للدولة

ســمو أمــر البــالد املفــدى يتفضــل بافتتــاح بطولــة كأس العــرب FIFA قطــر 
2021، ومبشــاركة عــدد مــن أصحــاب الفخامــة والســعادة والســمو رؤســاء 
الــدول ورؤســاء وفــود الــدول العربيــة الشــقيقة، وذلــك مســاء اليــوم 

ــت. ــتاد البي ــاء يف اس الثالث



COP26 صاحب السمو يشارك يف مؤمتر األمم املتحدة بشأن تغري املناخ

شـــارك حـــرة صاحـــب الســـمو الشـــيخ متيـــم بـــن حمـــد آل ثـــاين أمـــر البـــالد املفـــدى، يف املؤمتـــر 
ــاخ  ــر املنـ ــأن تغـ ــة بشـ ــدة اإلطاريـ ــم املتحـ ــة األمـ ــراف يف اتفاقيـ ــن لألطـ ــادس والعرشيـ السـ

COP26 يف مركـــز املؤمتـــرات مبدينـــة غالســـكو يف إســـكتلندا باململكـــة املتحـــدة.
ــة  ــد التقـــى حـــرة صاحـــب الســـمو أمـــر البـــالد املفـــدى، مـــع عـــدد مـــن أصحـــاب الفخامـ وقـ
والســـمو واملعـــايل رؤســـاء الـــدول الشـــقيقة والصديقـــة ورؤســـاء الوفـــود املشـــاركني يف 
املؤمتر.وتوصـــل املشـــاركون يف أعـــال قمـــة غالســـكو ملواجهـــة تغـــر املنـــاخ إىل اتفـــاق 

جديـــد، يهـــدف لتقليـــل حجـــم املخاطـــر البيئيـــة التـــي يتعـــرض لهـــا كوكـــب األرض.
ـــتخدام  ـــل اس ـــى تقلي ـــة ع ـــص رصاح ـــي تن ـــا الت ـــن نوعه ـــي األوىل م ـــدة ه ـــة الجدي ـــد االتفاقي وتع

ـــوي ـــالف الج ـــة يف الغ ـــات الغازي ـــادة االنبعاث ـــبب يف زي ـــذي يتس ـــم ال الفح
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يرتبـــط القطريـــون ببيئتهـــم ارتباطـــاً وثيقـــاً منـــذ قديـــم الزمـــان، فيهـــا تربّـــوا وبخصائصهـــا 
ـــى  ـــوان تربتهـــا وبحرهـــا وتغـــّر مواســـمها ورسوهـــا حتّ ـــروا، فتعايشـــوا مـــع طبيعتهـــا وأل تأث

ـــم. ـــخصيّتهم وهويّته ـــاء ش ـــم وبن ـــراً يف وجوده ـــاًًّ ومؤثِّ ـــزءاً مه ـــكَّلت ج ش

لذلـــك، اتَّســـمت حياتهـــم بالبســـاطة كبســـاطة بيئتهـــم، وانعكســـت دماثـــة األرض عـــى دماثـــة 
أخالقهـــم وتواضعهـــم وسالســـة قولهـــم وصفـــاء عبارتهـــم وحتّـــى مالبســـهم وعارتهـــم.

ـــن،  ـــن الّنعم ـــن ب ـــاة القطري ـــت حي ـــد جمع ـــة، فق ـــذه البيئ ـــزة له ـــر مي ـــر بال ـــاء البح ـــَل التق كا مثّ
فاغتنـــى عيشـــهم بخراتهـــا، فكانـــوا يرتـــادون البحـــر للغـــوص صيفـــاً ، ويربّعـــون يف الشـــتاء. 
ـــأنَّ الحيـــاة تفاعـــٌل مـــع  ومـــن أجـــل اللؤلـــؤ ركبـــوا ناصيـــة البحـــر بالحكمـــة والّشـــجاعة، وآمنـــوا ب

ـــوا يســـتقبلون الســـفن القادمـــة لشـــواطئهم مـــن كلِّ مـــكان بكـــرم وترحيـــب. اآلخـــر، فكان

ويف الّصحـــراء وجـــدوا اإللهـــام والفطنـــة رغـــم مـــا يكتنـــف العيـــش فيهـــا مـــن صعوبـــٍة، 
تعكســـها نـــدرة املـــاء وقلّـــة العشـــب، واســـتطاعوا ترويـــض الّصحـــراء برصهـــم. وزاد جـــال 

الـــّروض مـــْن شـــاعريّتهم وإبداعهـــم.

ـــا،  ـــوا به ـــا و اعتن ـــروا فيه ـــا. فنظ ـــه عليه ـــتخلفهم اللّ ـــي اس ـــون يف األرض الت ـــار القطريّ وس
وبنـــوا بيوتهـــم مـــن حجـــر األرض ووبـــر الحيوانـــات،دوَن إرساف ألنّهـــم قـــّدروا نعمـــة اللـــه 

ـــوِل. ـــل الق ـــل قب ـــه بالفع ـــكر لل ـــم بالّش ـــم، وكان تعربه عليه

ـــن ببيئتهـــم مـــن حبّهـــم لوطنهـــم وشـــعورهم باالنتـــاء والفخـــر بـــه،  وقـــد زاد تشـــبُّث القطريّ
ـــن  ـــم، وم ـــيدهم وقصائده ـــرزت يف أناش ـــة يف حياتهم،ف ـــًة هاّم ـــُة مكان ـــذت البيئ ـــى اتّخ حتّ

ـــه: ذلـــك مـــا نظمـــه الشـــيخ املؤســـس يف مرثيّت
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شـــارك حرة صاحب الســـمو الشـــيخ متيـــم بن حمـــد آل ثاين 
أمـــر البـــالد املفـــدى، يف قمـــة مبـــادرة الـــرشق األوســـط 
األخر.وشـــارك يف القمة عدد من أصحاب الفخامة والســـمو 
والســـعادة رؤســـاء الدول والحكومـــات. وتعد قمـــة »مبادرة 
الرشق األوســـط األخر«، واحدة مـــن املبادرات التـــي تتبناها 
اململكـــة العربيـــة الســـعودية، وتجمـــع فيها قـــادة دوليني 
وإقليميـــني بارزين للتوصل إىل توافق حـــول اإلجراءات الكفيلة 

بتلبيـــة االلتزامات البيئية املشـــركة

دشـــنت اللجنة املنظمـــة الحتفاالت اليـــوم الوطني لدولة قطر املوقع الرســـمي 
لليـــوم الوطني لدولـــة قطر، ليصبـــح يف ُحلة جديـــدة، وميكن الوصـــول إليه عرب 
الرابـــط التـــايل:http://Qatar.qa. ويحتـــوي املوقـــع الجديد عى شـــعار اليوم 
الوطنـــي للدولـــة للســـنة الحاليـــة 2021 )مرابـــع األجـــداد.. أمانـــة(، باإلضافة إىل 
شـــعارات اليوم الوطنـــي للدولة، خـــالل األعـــوام املاضية. كا يحتـــوي املوقع 
الجديد عـــى معلومات تاريخيـــة عن اليوم الوطنـــي للدولة وتاريخـــه و«األدعم« 
والنشـــيد الوطنـــي ورؤيـــة دولة قطـــر وقيمهـــا، باإلضافـــة إىل ما يـــرده من 
معلومـــات تاريخية عن املؤســـس الشـــيخ جاســـم بن محمـــد بن ثـــاين، طيب الله 
ثراه، ومـــا كان يحمله مـــن قيم دينيـــة، وحبه للعلـــم والعلاء.ويشـــمل املوقع 
أهـــم الفعاليات التي تقـــام خالل احتفاالت اليـــوم الوطني للدولـــة، باإلضافة إىل 

جوانـــب أخـــرى ذات الصلة بهذه املناســـبة الوطنيـــة الجليلة.

تحدثت صاحبة الســـمو الشـــيخة موزا بنـــت نارص، رئيـــس مجلس إدارة 
مؤسســـة قطر للربية والعلـــوم وتنمية املجتمع، عن بدايات إنشـــاء 
مؤسســـة قطـــر وعن شـــعار املؤسســـة ورمزية اســـتخدام شـــجرة 
الســـدرة. جاء ذلك خالل مشـــاركة ســـموها يف جلســـة نقاشية خاصة 
بعنـــوان: قصص من مؤسســـة قطر مل تُحـــَك بعد، مبناســـبة مرور 25 
عاما عى تأســـيس مؤسســـة قطـــر، وأذاعهـــا تلفزيون قطـــر. وكانت 
قصة شـــعار مؤسســـة قطـــر، املتمثل يف رمز شـــجرة الســـدرة، من 

القصـــص امللهمـــة التي تـــم تناولها خالل ذات الجلســـة.

سمو األمري يشارك يف قمة مبادرة الرشق 

األوسط األخرض بالرياض

 ُحلة جديدة للموقع الرسمي لليوم الوطني للدولة

صاحبة السمو: هناك عالقة وثيقة بني شجرة السدرة وكل بيت قطري

وقالت ســـموها: »هنـــاك عالقة وثيقة بني شـــجرة الســـدرة وكل بيت 
قطري وألفة بني اإلنســـان القطري والســـدرة«، مشـــرة إىل أن هذه 
الشـــجرة متلك قدرة هائلـــة عى التحمـــل، والصرب الجميـــل. وأضافت 
ســـموها أن شـــجرة الســـدرة تظلـــل بأوراقهـــا الجميع، لذلـــك ارتأت 
املؤسســـة أن تأخذ هذا الشـــعار وهذا االتجاه، لتظلل مؤسســـة قطر 
عـــى أبنائهـــا وبناتها يف قطـــر. وقالت ســـموها: »ألننا كنـــا مدركني 
حجـــم التحديات التي ســـتعرض طريقنـــا، فنحن عى ثقة بأن الســـدرة 

ســـتبقى خراء ألنها قادرة عـــى تجـــاوز كل التحديات«.

4



الصحف املحلية تحتفي بالبيئة القطرية

احتفـــت الصحـــف املحليـــة بشـــعار اليـــوم الوطنـــي لهـــذه 
الســـنة، واملتضمـــن اســـتحضار أهميـــة البيئـــة والحفـــاظ 
البيئـــة،  بإعـــداد مالحـــق خاصـــة عـــن  عليهـــا، وذلـــك 
ــة  ــى أهميـ ــد عـ ــة، والتأكيـ ــا املختلفـ ــت مكوناتهـ تناولـ

اســـتدامتها.
ومـــن جانبهـــا، أصـــدرت جريـــدة “الـــرشق” ملحًقـــا خاًصـــا 
ــتعدادات  ــه الضـــوء عـــى االسـ ــة، ألقـــى خاللـ ــن البيئـ عـ
املكثفـــة طـــوال العـــام الســـتقبال اليـــوم الوطنـــي، 
وذلـــك مـــن جانـــب اللجنـــة املنظمـــة الحتفـــاالت اليـــوم 
الوطنـــي للدولـــة، باإلضافـــة إىل تنـــاول جهـــود مؤسســـة 
قطـــر يف تحقيـــق االســـتدامة، باإلضافـــة إىل تنـــاول 
ـــق  ـــا امللح ـــد خالله ـــي أك ـــة، والت ـــا البيئ ـــن قضاي ـــد م العدي

ــة. ــة املتوازنـ ــوان التنميـ ــتدامة عنـ ــة واالسـ أن البيئـ
ورصـــد امللحـــق جهود”مجموعـــة ســـهيل” يف تعزيـــز 
ـــوول”  ـــر ك ـــة إىل جهود”قط ـــة، باإلضاف ـــتدامة البيئي االس
ـــاًل  ـــل، فض ـــد أفض ـــل غ ـــن أج ـــة، م ـــى الطاق ـــاظ ع يف الحف

ـــراء.  ـــتدامة الخ ـــاه االس ـــباير زون” تج ـــود “أس ـــن جه ع

وأجـــرى ملحـــق جريـــدة “الراية”عـــدة لقـــاءات صحفيـــة، 
حـــول العديـــد مـــن قضايـــا البيئـــة، والتأكيـــد عـــى أن 
ــر،  ــار البحـ ــع ألبقـ ــرب تجمـ ــاين أكـ ــم ثـ ــر تضـ ــواحل قطـ سـ
حيـــث يســـتوطن قرابـــة 3 آالف مـــن أبقـــار البحـــر يف 
الســـاحل الغـــريب، باإلضافـــة إىل مـــا تناولتـــه اللقـــاءات 
مـــن أن اإلنتـــاج املحـــي مـــن األســـاك يقـــدر بحـــوايل  
15087 طًنا.وتنـــاول امللحـــق مقرحـــات الصياديـــن لحايـــة 
ــوع  ــراز تنـ ــك إبـ ــا، وذلـ ــاظ عليهـ ــة، والحفـ ــة البحريـ البيئـ

مكونـــات البيئـــة، وأنـــه يجـــب الحفـــاظ عـــى تحقيـــق 
ســـالمتها واســـتدامتها، لتتـــوارث األجيـــال هـــذا اإلرث.

وأجـــرى امللحـــق اســـتطالًعا آلراء عـــدد مـــن رواد املنصـــات 
الرقميـــة، ويف مقدمتهـــا “االنســـتقرام”، وذلـــك يف 
ــرة رواده  ــات ونظـ ــى اتجاهـ ــرف عـ ــة، للتعـ ــارة الفتـ إشـ

للبيئـــة.
ـــة  ـــن البيئ ـــا ع ـــا خاًص ـــن” ملحًق ـــدة “الوط ـــدرت جري ـــا أص ك
املوضوعـــات  مـــن  بالعديـــد  حافـــاًل  وجـــاء  القطريـــة، 
والحـــوارات الصحفيـــة التـــي تعكـــس مـــدى االرتبـــاط 
الوثيـــق للقطريـــني ببيئتهـــم، وأنهـــا اتخـــذت مكانـــة 
يف  بـــرز  بهـــا  تشـــبثهم  وأن  حياتهـــم،  يف  مهمـــة 

وقصائدهـــم. أناشـــيدهم 

كـــا ألقـــى امللحـــق الضـــوء عـــى جهـــود الدولـــة يف 
الحفـــاظ عـــى البيئـــة ، وأنهـــا عـــى رأس أولوياتهـــا 
ــد  ــا إزاء ذلـــك قامـــت بســـن العديـ ــا، وأنهـ ــا ودوليًـ محليًـ
مـــن الترشيعـــات لحايـــة املـــوارد الطبيعيـــة، وتحقيـــق 
التنميـــة املســـتدامة.كا ســـلط امللحـــق الضـــوء عـــى 
مـــا تزخـــر بـــه البيئـــة القطريـــة مـــن حيوانـــات وحـــرشات 

مفيـــدة للبيئـــة.
ــة  ــز”، الناطقـ ــدرت جريدة”جلـــف تاميـ ــا، أصـ ــن جانبهـ ومـ
باللغـــة اإلنجليزيـــة، ملحًقـــا ســـلطت خاللـــه الضـــوء أهميـــة 
البيئـــة البحريـــة القطريـــة، ومـــا تزخـــر بـــه مـــن كائنـــات، 

ويف مقدمتهـــا أبقـــار البحـــر.
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عبدالله بن حيي بوغانم السليطي

تحـــدث صاحـــب الســـمو األمـــر الوالـــد الشـــيخ حمـــد 
ــال  ــاء االحتفـ ــه، أثنـ ــه اللـ ــاين حفظـ ــة آل ثـ ــن خليفـ بـ
ــد  ــاح جامعـــة حمـ مبـــرور عـــرش ســـنوات، عـــى افتتـ
بـــن خليفـــة، األســـبوع املـــايض، بحديـــث عـــن رضورة 
ــن أي  ــة مـ ــة املحليـ ــر والبيئـ ــر قطـ ــاظ عـــى بـ الحفـ
ـــدى  ـــى امل ـــر ع ـــأنها أن تؤث ـــن ش ـــات، م أرضار أو تعدي
املتوســـط والبعيـــد عـــى مســـتقبل البيئـــة يف قطـــر.
جـــاء هـــذا الحديـــث بحضـــور جمـــع مـــن املســـؤولني 
ـــور  ـــابقني، وبحض ـــؤولني س ـــاتذة ومس ـــرباء واألس والخ

وزيـــر البيئـــة والتغـــّر املناخـــي.
ـــّر  ـــة والتغ ـــر بالبيئ ـــة قط ـــام دول ـــى اهت ـــًدا ع وتأكي
املُناخـــي، فقـــد شـــارك حـــرة صاحـــب الســـمو الشـــيخ 
متيـــم بـــن حمـــد آل ثـــاين أمـــر البـــالد املُفـــدى، حفظـــه 
ــرشق  ــادرة الـ ــة »مبـ ــر قمـ ــاه، يف مؤمتـ ــه ورعـ اللـ
األوســـط األخـــر« يف اململكـــة العربيـــة الســـعودية، 
ــأيت هـــذه املبـــادرة التـــي  األســـبوع املـــايض، وتـ
شـــارك فيهـــا أيًضـــا قـــادة دوليـــون وإقليميـــون 
اإلجـــراءات  حـــول  توافـــق  إىل  للتوّصـــل  بـــارزون 

ــة املُشـــركة. ــات البيئيـ ــة االلتزامـ ــة بتلبيـ الكفيلـ

وأبـــرز محـــاور القمـــة، هـــي: ســـبل مواجهـــة أزمـــة 
ــة،  ــول يف الطاقـ ــات التحـ ــي، وتحديـ ــّر املناخـ التغـ
االقتصـــاد  يف  الجديـــدة  االســـتثارية  والفـــرص 
األخـــر، مـــع وضـــع أســـس دبلوماســـية املنـــاخ، 
تعزيـــزًا لـــإرادة السياســـية الالزمـــة، إلحـــداث تغيـــر 
ــل  ــن أجـ ــة مـ ــة الحيويـ ــا البيئيـ ــاه القضايـ ــذري تجـ جـ

كوكـــب أفضـــل للبرشيـــة..«.

ولهـــذا جـــاء القـــرار األمـــرى ، والـــذي يحمـــل رقـــم 
4 لســـنة 2021، بإنشـــاء وزارة مســـتقلة هـــي وزارة 
ـــات  ـــات الحاج ـــة ملتطلب ـــي، تلبي ـــّر املناخ ـــة والتغ البيئ
الروريـــة للحفـــاظ عـــى البيئـــة باعتبارهـــا مســـؤولية 
الجميـــع، كـــا جـــاءت تحقيًقـــا لتطلعـــات رؤيـــة قطـــر 

.2030
وميثـــل إنشـــاء وزارة البيئـــة والتغـــّر املُناخـــي خطـــوة 
املُســـتمر  االهتـــام  تؤكـــد  هامـــة،  اســـراتيجية 
والدعـــم الالمحـــدود الـــذي يوليـــه حـــرة صاحـــب 
ـــاه  ـــه ورع ـــه الل ـــدى – حفظ ـــالد املف ـــر الب ـــمو أم الس

ــّر املناخـــي. ــة والتغـ ــاظ عـــى البيئـ – بالحفـ
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" تغريداتنا "
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