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البيئة البحرية أمانة نحفظها لألجيال القادمة
طالبوا بالتصدي للمشاكل التي تواجهها.. صيادون لـ           :

حمالت التوعية والغرامات تحّدان من التلوث
ــــن ــــفــــي ــــال ــــمــــخ ــــل ـــــــــــــــــــة ل غـــــــــــرامـــــــــــات مـــــــالـــــــيـــــــة فـــــــــــورّيـــــــــــة رادع

ـــة تـــتـــســـبـــب فـــــي مــــــوت األحــــــيــــــاء الـــبـــحـــريـــة ـــّي ـــك ـــي ـــالســـت ـــب ـــات ال ـــف ـــل ـــخ ـــم ال

مشاركون في استطالع          على اإلنستجرام:

30 ألف سلحفاة
 استراتيجية لحماية

السالحف المهددة باالنقراض

إلـى البـحـــر فـي 5 سـنـــوات

محمد الجيدة لـ  :

حقل الشاهين..
أغنى منطقة خليجية
بأسماك قرش الحوت

 

غابات القرم
حــــصـــــن لألســــمـــاك
ومأوى للطيور المهاجـرة

: عبدالعزيز الدهيمي لـ  

15087 طـًنـا
حجم اإلنتاج المحلي
مــــن األســــمــــــاك

محمد العبدالله لـ        :

سواحل قطر تضم ثاني أكبر 
تـجـمـع ألبــقـــار الــبــحــر  

تــســتــــوطـــــن 
الساحـل الغـربــّي 

3000
من أبقار البحر

Qatar.qa
تـابعـونـا على منصـات التـواصــل االجتمـاعـي الخاصة باللجنة المنظمة الحتفاالت اليوم الوطني للدولة

فمبر2021م

يومية سياسية مستقلة

من قطر للعرب ومن العرب إلى العالم

مركز أبحاث األحياء المائية.. ريادة إقليمية

دراســة استقصـائيـة لمراقـبــة
نفوق األسماك في خور العـديد

شبكة وطنّية للرصد المستمر لجودة مياه البحر
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يومية سياسية مستقلة

من قطر للعرب ومن العرب إلى العالم

إطـالق 30 ألــف سلحـفــاة إلـى البـحـر 
 6371 منها خالل موسم 2021 .. علي المري لـ       :

ــــراض ــــق ــــاالن ـــــددة ب ـــــه ـــــُم ـــة األنــــــــــــواع ال ـــاي ـــم ـــح ـــة تــــولــــي أهــــمــــيــــة كــــبــــيــــرة ل ـــئ ـــي ـــب اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة ال

الدوحة - نشأت أمين: 

رئيس  المري،  صالح  علي  أعلَن 
قسم الحياة الفطرية بوزارة البيئة 
صغار  عــدَد  أن  المناخي،  والتغير 
إلى  إطالُقها  تم  التي  السالحف 
البحر خالل الخمسة أعوام الماضية 
بلغ أكثر من 30 ألف سلحفاة، بينما 
تّم  التي  السالحف  صغار  عدد  بلغ 
التعشيش  موسم  خالل  إطالقها 
وحــاالت  سلحفاة،   6371 الحالي 

التعشيش 92 حالة. 

لـ  خــاصــة  تصريحات  فــي  ـــد  وأّك
تعشيش  حالة  أّول  تسجيل   ]
 2019 عـــام  مــن  ـــارس  م  26 فــي 
حينئذ  تــّم  حيث  فويرط،  بشاطئ 
المطلوبة  القياسات  إجـــراء 
ونقل  السلحفاة  على 
الــبــيــض إلــى 

منطقة  عن  بعيًدا  المحّدد  المكان 
القائمون  حرص  وقد  والجزر.  المّد 
على المشروع على ضرورة تنظيف 
التي  المخلفات  ــة  وإزال الشاطئ 
يمكن أن ُتعيق تعشيش السالحف، 
الشمال  بلدية  مع  بالتعاون  وذلك 

وإدارة النظافة العامة. 

زمني  جــدول  وضــع  ــّم  ت وقـــال: 
والُمفتشين  الباحثين  تواجد  يضمن 
الموقع،  في  الساعة  مــدار  على 
لمراقبة  دوريــــات  عمل  تــم  كما 
ُيحتمل  التي  ــرى  األخ الشواطئ 
للسالحف  تعشيش  فيها  يتم  أن 
والجساسية  احويلة  شواطئ  مثل 

والمرونة والغارية والمفير.

البيئة  وزارة  أن  وأوضــــح 
ــر الــمــنــاخــي  ــي ــغ ــت وال

والحياة  الحماية  إدارة  في  ممثلة 
كبيرة  أهــمــيــة  تــولــي  الــفــطــريــة 
األنواع  لحماية  استراتيجيتها  في 
وتجّلى  ــراض،  ــق ــاالن ب ــمــهــّددة  ال
واتجاهات  حالة  عن  بالبحث  ذلــك 
المهّددة  والبحرية  البرية  األنواع 
ــروة  ث تعتبر  ــتــي  ال بــاالنــقــراض، 
القادمة،  ولألجيال  للدولة  قومية 
على  والتركيز  الجهد  ومواصلة 
والُمهددة  الــنــادرة  األنـــواع  رصــد 
سبيل  في  الجهد  وبذل  باالنقراض 

حمايتها وإعادة صيانتها.

الرقابية  السلطة  بـــأّن  ـــّوه  ون
األنواع  على  العالمية  والتشريعية 
للحفاظ  الدولي  باالتحاد  المنقرضة 
الطبيعية  والموارد  الطبيعة  على 
البحرية  السلحفاة  أدرجت   ،(IUCN)
من  باعتبارها  المنقار  صقرية 
األنـــــواع الــُمــهــددة 
ــــقــــراض  ــــاالن ب
مـــنـــذ عـــام 
1م،  9 8 2

السالحف  حماية  جهود  بدأت  وقد 
بدعم  مبكًرا  قطر  فــي  البحرية 
جامعة  وتنفيذ  للطاقة  قطر  من 
فريق  من  فّعالة  وبمشاركة  قطر 
البيئة،  وزارة  من  الُمختصين  من 
حماية  مشروع  عن  باإلعالن  وذلك 
المنقار  صقرية  البحرّية  السالحف 

عام 2003م.

حماية  ــشــروع  م إلـــى  وأشــــار 
المنقار  صقرية  البحرية  السالحف 
لقسم  الموكلة  المشاريع  أحــد 
إدارة  في  الفطرية  الحياة 
الــحــمــايــة والــحــيــاة 
يشكل  وهو  الفطرية، 
لتحقيق  هــامــة  لبنة 

لحماية  البيئة  وزارة  استراتيجية 
حيث  باالنقراض،  المهددة  األنــواع 
أعداد  وزيادة  حماية  في  يساهم 
النجاة من السالحف البحرية صقرية 

المنقار الُمهددة باالنقراض.

لموسم  التحضير  بــدأ  ـــال:  وق
لــتــوفــيــر  ـــســـعـــي  وال 2021م 
الخاصة  والمتطلبات  االحتياجات 
وذلك  للمشروع  الميداني  بالعمل 
للطاقة  قطر  من  كل  مع  بالتنسيق 
العلوم  ومــركــز  ممولة)  (كجهة 
البيئية بجامعة قطر (كجهة منفذة 
للمشروع)، ووّجه السيد طالب خالد 
الممثل  الفريق  رئيس  الشهواني، 
كل الجهود  ُتبذل  بأن  البيئة،  لوزارة 
الالزمة لبدء الموسم في موعده، 
العلوم  مركز  مع  بالتنسيق  وذلك 
المشروع  احتياجات  لتوفير  البيئية 
بمقر  الخاصة  التحضيرات  ومتابعة 
والتأّكد  فويرط،  بشاطئ  الباحثين 
العمل  ُمتطلبات  كافة  توفر  من 

الميداني. 

سير  مراحل  المري  واستعرض 
البحرية،  السالحف  حماية  مشروع 
الفعلية  الــبــدايــة  أّن  ــى  إل ــا  الفــًت
لمشروع السالحف كانت عام 2003 
في راس لفان الصناعية، وقد كانت 

المواسم التي تلت 2010 يتم فيها 
غلق شاطئ فويرط من شهر أبريل 
عام،  كل  من  أغسطس  شهر  إلى 
البيئة  ــر  وزي قــرار  بصدور  منوًها 
رقم (37) لسنة 2010 بشأن الحفاظ 
على السالحف والطيور البحرّية من 

االنقراض. 

بدأ   (2021) موسم  إّن  وقـــال: 
وانتهى  الماضي  مــارس   25 في 
وشهد  الماضي،  يوليو   31 فــي 
البيئة  وزارة  تولي  الموسم  هذا 
شاطئ  عن  الرئيسية  المسؤولية 
إدارة  من  بفريق  ــك  وذل فــويــرط، 
وحّقق  الفطرية،  والحياة  الحماية 
التي  المميزة  النتائج  من  العديَد 
الفقس  عملية  نجاح  في:  تمثلت 
نسبة  وبلغت  األعشاش  جميع  في 

الفقس اإلجمالية 85%. 

وأشار إلى أن تربة الشاطئ في 
خصائصها  بعض  استعادت  الموقع 
الحماية  عملية  بفعل  الطبيعّية 

خالل أشهر عمل المشروع.

أعداد  ازدياد  مالحظة  إلى  الفًتا   
شاطئ  فــي  الــبــحــريــة  ــطــيــور  ال
فويرط خالل أشهر الحماية، وكذلك 
تزايدت  كما  البحر،  سرطان  أعــداد 
نجاح  على  اإليجابية  الــمــؤشــرات 

البحرية  السالحف  حماية  عملية 
يتعلق  ما  خاصة  المنقار،  صقرية 
إن  حيث  فــويــرط،  شاطئ  بــإغــالق 
أعداد  بزيادة  تميز  2021م  موسم 
للبحر  إطالقها  تــم  التي  الصغار 
ــتــي تـــّم نــقــل أعــشــاشــهــا من  وال
بالمواسم  مقارنة  فويرط  شاطئ 

السابقة.

ونّوه بعدٍد من اإلجراءات الهامة 
الموسم،  هــذا  خــالل  جــرت  الــتــي 
مرة  تنظيف  عمليات  إجراء  ومنها: 
وإزالة  فويرط،  لشاطئ  باألسبوع 
إدارة  مــع  بالتنسيق  المخلفات، 
الشمال،  وبلدية  العامة  النظافة 
قطر  متاحف  من  وفود  واستقبال 
الماضي،  يونيو   16 الفترة  خــالل 
يومي  بشكل   2021 يوليو   16 حتى 

مع حمالت توعوّية. 

 (92) عدد  نقل  أيًضا  تم  وقــال:   
تم  كما  فويرط،  شاطئ  إلى  عًشا 
ألمهات  تتبع  أجهزة  عدد (4)  تركيب 
الــســالحــف فــي هـــذا الــمــوســم، 
السالحف  من   (90) عــدد  وتنظيف 

وإزالة القواقع والطفيليات منها.

 (2) عدد  عالج  تّم  أنه  إلى  وأشار 
اإلعــيــاء  حـــاالت  مــن  السالحف  مــن 
للبحر،  وإعادتها  الجروح  ومعالجة 
بناًء  للمشروع  دائــم  مقّر  وعمل 
على  الوزير  سعادة  موافقة  على 
فويرط،  لشاطئ  الــدائــم  ــالق  اإلغ
وذلك بالّتنسيق مع إدارة الِخدمات 

اإلدارّية.

علي المري

السالحف ألمــهــات  تتبع  أجــهــزة   4 وتــركــيــب   .. ــرط  فــوي شــاطــئ  إلـــى  عــًشــا   92 نــقــل 

بدعم مــبــكــًرا  ـــدأت  ب الــســالحــف  حــمــايــة  جــهــود 

قطر ــة  ــع ــام ج ــذ  ــفــي ــن وت ــطــاقــة  ــل ل ــر  ــط ق ـــن  م

فــويــرط بــشــاطــئ  مـــــــارس 2019   26 فـــي  ــف  ســالح تــعــشــيــش  ــة  ــال ح أول  تــســجــيــل 

غابات القرم حصن لألسماك ومأوى للطيور المهاجرة
تمتد على مساحة 14 كيلو متًرا مربًعا

غابات  تمثل   :] ــةـ  ــدوح ال
طبيعية  مـــواقـــع  ــروف  ــج ــان ــم ال
باألحياء  وزاخــرة  وُمدهشة  نــادرة 
والبحر،  اليابسة  بين  تفصل  البرية 
األكسجين  ــاج  ــت إن عــلــى  وتــعــمــل 
وامـــتـــصـــاص غـــاز ثــانــي أكــســيــد 
وهذا  السامة،  والغازات  الكربون 
تقليص  في  كبير  بشكل  ُيساعد  ما 

الحراري. االحتباس 

القرم  أشــجــار  مناطق  وتمتد 
كيلو   14 مساحة  على  قطر،  بدولة 
النظم  أهم  من  تعتبر  مربًعا،  متًرا 
الغبار  من  الجو  تخليص  في  البيئّية 
الهواء،  في  الضارة  والمعلقات 
بالمحافظة  الغابات  هذه  وتقوم 

المناسبة  الـــحـــرارة  ـــة  درج عــلــى 
تتواجد  التي  الساحلّية  للمناطق 
الفوارق  تقليص  في  خاصة  فيها، 

والليل. النهار  بين  الحرارّية 

بيئي  مـــكـــّون  الـــقـــرم  ونـــبـــات 
على  الــمــحــافــظــة  فــي  رئــيــســي 
التربة،  في  المياه  ودورة  رطوبة 
منع  فــي  هــاًمــا  دوًرا  يلعب  كما 
للتربة  والتعرية  االنجراف  ظاهرَتي 
بتكوين  يــقــوم  حيث  الساحلّية، 
تجميع  طريق  عن  ” الطينية“   التربة 
الجذور  حــول  العضوية  الــرواســب 
الــدعــامــيــة والـــجـــذور الــهــوائــيــة 
الساحلّية،  المواقع  في  التنفسّية 
كــمــا تــعــتــبــر أوســـــاط الــمــنــاطــق 

الوسط  القرم  لنباتات  الساحلّية 
األســمــاك  مــن  للعديد  الــمــثــالــي 
والحيوانات  والنباتات  الصغيرة 
تشكل  أنها  إلى  باإلضافة  العالقة، 

البحرية. للطيور  مأوى 

في  دوًرا  القرم  أشجار  وتلعب 
تعد  حيث  البيئّية،  للسياحة  الترويج 
من  الذخيرة  بمحمية  القرم  غابات 
السياحة  لهواة  المفضلة  األماكن 

الطبيعّية.

التي  ”مانجروف“   كلمة  أن  يذكر 
تتكون  القرم،  أشجار  على  تطلق 
برتغالية  ــــى  األول كلمتين  مــن 
شجرة،  وتعنى   Mangue ” مانجو“  
 Grove ” جروف“   إنجليزية  والثانية 

األشجار. مكان  وتعنى 

بيئي  مصطلح  هو  و“مانجروف“  
الشجيرات  من  كًال  ليشمل  يستخدم 
الفلقتين  ذوات  مــن  واألشـــجـــار 
توجد  والــتــي  ــواحــدة،  ال والفلقة 
وتحت  االستوائية  المناطق  في 
تحت  الواقعة  الضحلة  االستوائية 

البحري. المّد  تأثير 

ــــرم هــــو نــبــات  ــــق وشــــجــــر ال
في  ينمو  الــخــضــرة  دائـــم  ُمــعــّمــر 
المالحة  المياه  ذات  المستنقعات 
شواطئ  قرب  ينمو  كما  والحلوة 
مجموعه  المياه  تغمر  بحيث  البحار، 
في  أو  ــــم  دائ بــشــكــل  ـــجـــذري  ال

ُمعينة. مواقيت 

٢

https://youtu.be/tXlB8OeIjQA
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يومية سياسية مستقلة

من قطر للعرب ومن العرب إلى العالم

Qatar.qa تـابعـونـا على منصـات التـواصــل االجتمـاعـي الخاصة باللجنة المنظمة الحتفاالت اليوم الوطني للدولة

تحقيق االكتفاء الذاتي من األسماك عالية الجودة 
: محمد العبدالله رئيس قسم االستزراع بمركز أبحاث األحياء المائية لـ 

محمد  ــد  أّك  :] الــدوحــةـ 
ــه، رئــيــس  ــل ــدال ــب ــع مــحــمــود ال
قــســم االســــتــــزراع الــســمــكــي 
أنَّ  السمكية،  ــثــروة  ال ـــإدارة  ب
المائّية  ــاء  األحــي أبــحــاث  مــركــز 
ــعــّد أحـــد أكــبــر  بـــراس مــطــبــخ ي
في  األســـاســـيـــة  ــع  ــشــاري ــم ال
الوطنية  االستراتيجية  برامج 
الثروة  قطاع  وتطوير  لتنمية 
السمكي  واالستزراع  السمكية 
ــة  ــي ــمــائ وتـــربـــيـــة األحــــيــــاء ال
بالبيئة  المتعلقة  والــبــحــوث 
للمركز  سيكون  حيث  البحرّية، 
بيئية،  وأخـــرى  بحثّية  مــهــام 

التنموية  األهداف  على  عالوة 
واالقتصادّية. 

ـــه فــي  ـــل ـــدال ـــعـــب ــــــال ال وق
إن   :] لـــ  خــاصــة  تصريحات 
تحقيق  إلـــى  ــهــدف  ي ــمــركــز  ال
األسماك  من  الذاتي،  االكتفاء 
ــة الــجــودة  ــي ــال ـــان ع ـــي ـــروب وال
استراتيجي  مــخــزون  وتــكــويــن 
أعلى  تحقيق  خــالل  من  منها، 
أفضل  َوفـــق  ــاج  ــت اإلن ــعــدالت  ُم
ــارســات والــتــكــنــولــوجــيــا  ــم ــم ال
يضمن  بما  المتاحة  العالمية 
اقتصادية  جــدوى  تحقيق  لــه 
في  ــرار  ــم االســت عــلــى  تــشــّجــع 

الذي  األمــر  والتطوير،  اإلنتاج 
نمو  مــعــدالت  على  سينعكس 
ــثــروة  ــصــاد فــي مــجــال ال االقــت

باإليجاب. الدولة  في  السمكية 

االســتــزراع  أن  إلـــى  وأشــــار   
األحياء  تربية  ونظام  السمكي 
األنظمة  أهم  من  يعدان  المائية 
تساهم  التي  الفاعلة  اإلنتاجية 
من  المحلي  اإلنتاج  زيــادة  في 
على  بالقدرة  ويتمّيز  األسماك 
المناخية  العوامل  في  التحكم 
ــر الــــظــــروف الــمــثــلــى  ــي ــوف ــت ل
إلى  الوصول  بهدف  لالستزراع 
األصناف  من  كبيرة  كميات  إنتاج 

على  عالية  وبجودة  المفضلة 
نوعية  تحسين  مع  السنة،  مدار 
منه.   الــفــاقــد  وتقليل  ــاج  ــت اإلن

إلى  يهدف  المركز  أن  إلى  ونوه 
المخزون  دعم  في  المساهمة 
على  والــمــحــافــظــة  الــســمــكــي 
البيئة  في  البيولوجي  التنّوع 
كميات  إطالق  خالل  من  البحرية 
الُمستزَرعة  األسماك  صغار  من 
بعض  وحماية  ورعاية  البحر  في 
تكون  قد  التي  البحرية  األحياء 

باالنقراض.  مهددة 

ــنــمــوي  ــت وفــــي الـــجـــانـــب ال
المركز  يــهــدف  ــصــادي،  ــت واالق
إلـــى الــمــســاهــمــة فــي إكــثــار 
ذات  المائية  األحــيــاء  وتــفــريــخ 
ومواكبة  االقتصادية  األهمية 

المجال  هــذا  فــي  ــطــّورات  ــت ال
اإلنتاج  زيادة  في  والمساهمة 
وتحقيق  الــمــحــلــي  الــســمــكــي 
توفير  خالل  من  الغذائي  األمن 
ـــن صــغــار  ــات تـــجـــاريـــة م ــي ــم ك
التربية  مــزارع  لرفد  األســمــاك 
للقطاع  الــتــابــعــة  والــتــســمــيــن 

الدولة. في  الخاص 

مركز  مشروع  تنفيذ  أن  وأكد 
بــراس  المائية  األحــيــاء  أبــحــاث 
رؤيــة  إطــار  فــي  يــأتــي  مطبخ، 
بهدف  الــوطــنــيــة  قــطــر  ـــة  دول

ــن حــاجــة  ــأمــي ت
ســكــان الــبــالد 

نحو  العمل  وتعزيز  الغذاء  من 
حيث  الذاتي،  االكتفاء  تحقيق 
باألبحاث  القيام  في  سُيساهم 
بالكائنات  المتعلقة  والدراسات 
ودراسة  وتجربة  الحية  البحرية 
ــات وطـــــرق االســــتــــزراع  ــي ــن ــق ت
البحرية  األحياء  ألنواع  السمكي 
وقشريات  أسماك  من  المحلية 
وُمالئمة  اقتصادية  جدوى  ذات 
بدولة  الخاصة  البيئية  للظروف 

. قطر

٣

إنـــــــتـــــــاج 15087 طــــن أســـمـــاك
: عبدالعزيز الدهيمي مدير إدارة الثروة السمكية بوزارة البلدية  لـ 

الــمــنــصــب  ســــفــــن  ــــواســــطــــة  ب طــــًنــــا  ..و4154  ــــر  ــــقــــراقــــي ال ســــفــــن  ــــواســــطــــة  ب طــــًنــــا   7698 صــــيــــد 

  

   

الدوحة - نشأت أمين: 

أكد السيد عبدالعزيز الدهيمي، 
ُمدير إدارة الثروة السمكّية بوزارة 
المحلي  اإلنتاج  حجم  أن  البلدية، 
حوالي  بلغ  األسماك  من  الحالي 
الماضي،  العام  خالل  طًنا   15087
منها 7698 طًنا (ما ُيعادل %51) تّم 
القراقير،  سفن  بواسطة  صيدها 
تّم   (27.3% يعادل  (ما  طًنا  و4154 
المنصب،  سفن  بواسطة  صيدها 
تّم   (21.7% يعادل  (ما  طًنا  و3270 

صيدها بواسطة الطّرادات. 

تصريحات  في  الدهيمي  وقال 
الـــواردات  إجمالي  إن   :] لـ  خاصة 
العام  خالل  الطازجة  األسماك  من 
الماضي بلغ حوالي 7532 طًنا، بينما 
بلغ إجمالي الواردات من الُمنتجات 
ومصّنع)  مجمد   + (طازج  السمكّية 
يكون  وبالتالي  طًنا،  حوالي 27839 
األسماك  من  االستهالك  إجمالي 
الطازجة لعام 2020 حوالي 22619 

ــا وإجــمــالــي االســتــهــالك من  طــًن
مجمد   + (طازج  السمكية  المنتجات 
مع  طًنا،   42926 حوالي  ومصّنع) 
مشروعات  أن  االعتبار  في  األخــذ 
تشرف  التي  السمكي  االســتــزراع 
ــروة  ــث ال إدارة  تــنــفــيــذهــا  عــلــى 
المقام  في  تستهدف  السمكية، 
اإلنتاج  بين  الفجوة  تقليل  األول 
األسماك  من  والمستورد  المحلي 
وصوًال إلى تحقيق االكتفاء الذاتي. 

وأوضح أنه في إطار الحرص على 
السمكية،  الثروة  مخزون  تنمية 
بهذا  خــاص  برنامج  وضــع  تم  فقد 
صغار  ــزال  إن مشروع  وهــو  الشأن 
يندرج  حيث  البحر،  في  األســمــاك 
استراتيجية  برامج  ضمن  المشروع 
التنمية الوطنية الثانية 2018-2022 
إلى  تهدف  التي  السمكي  للقطاع 
زيادة االكتفاء الذاتي من األسماك 
السمكي،  المخزون  دعم  خالل  من 

أهمية  إلى  نظًرا  أنه  إلى  ُمشيًرا 
المخزون  حماية  في  البرنامج  هذا 
في  التركيز  ــّم  ت فقد  السمكي، 

مفّرخ األسماك بمركز أبحاث األحياء 
المائّية على إنتاج كميات من صغار 
االقتصادية  القيمة  ذات  األسماك 

الهامور  أســمــاك  مثل  العالية 
والشعم.

ــــار هــذا  وقـــــال: إنــــه فـــي إط

وزارة  أطــلــقــت  فــقــد  ــمــشــروع  ال
الــثــروة  ــــإدارة  ب ممثلة  الــبــلــديــة 
الماضي  الــعــام  خــالل  السمكّية 
صغار  من  ألًفا   25 حوالي   ،2020
جرامات   10 حجم  الهامور  أسماك 
قبالة  ــفــشــوت  ال مــنــاطــق  فـــي 
ســـواحـــل الـــخـــور وســمــيــســمــة، 
صغار  ــن  م ــا  ــًف أل  625 وحـــوالـــي 
جرامات   5 حجم  الشعم  أسماك 

في مناطق حضانة صغار األسماك 
في غابة القرم بالذخيرة ومناطق 
ومناطق  غنام  بن  بجزيرة  القرم 
ومنطقة  الــرويــس،  جنوب  القرم 

كورنيش الدوحة والوكرة. 

األحياء  أبحاث  مركز  أن  وأوضــح 
ــع لــــــإلدارة قــام  ــاب ــت ــيــة ال ــمــائ ال
والروبيان  األسماك  صغار  بتوفير 
الخاص،  القطاع  من  للُمستثمرين 
مشيًرا إلى أنه فيما يتعلق باإلنتاج 
األســمــاك  مــفــرخ  فــإن  السمكي 
 650 حوالي  بإنتاج  قــام  بالمركز 
المحلّية  األسماك  صغار  من  ألًفا 
العام  خــالل  األســمــاك  مفرخ  في 
أسماك  يلي:  كما  موزعة  الماضي 
ــتــاج حــوالــي 25  الــهــامــور: تــّم إن
 10) حجم  الهامور  صغار  من  ألًفا 
البحر،  في  إطالقها  وتّم  جرامات) 
حوالي  إنتاج  تّم  الشعم:  أسماك 
 5) حجم  شعم  أصبعية  ألــف   625
في  جميًعا  إنزالها  وتّم  جرامات) 

البحر.  

 عبدالعزيز الدهيمي 

محمد العبدالله

ــــــرادات ــــــط ال ــــة  ــــط ــــواس ب صــــيــــدهــــا  تـــــم  ــــــاك  ــــــم األس مـــــن  طـــــًنـــــا   3270

ــنــمــوي ــت الـــجـــانـــب ال
المركز يــهــدف  ادي، 

ســاهــمــة
ألحــيــاء 
االقتصادي

بــراس  المائية  األحــيــاء  أبــحــاث 
رؤيــة  إطــار  فــي  يــأتــي  مطبخ، 

و ب ي بي رو
. قطر

ة فــي إكــثــار
ذات المائية 
ومواكبة ية 

بهدف  الــوطــنــيــة  قــطــر  ـــة  دول
ــن حــاجــة  ــأمــي ت
ســكــان الــبــالد 

األبحاث  سفينُة  تقوُم   :] الدوحةـ 
حالة  دراســة  في  هــاّم  ــدور  ب «جــنــان»، 
االقتصادية  المنطقة  في  البحرية  البيئة 
دراسة  في  والمشاركة  الخاصة  القطرية 
من  العديد  عبر  العربي  الخليج  مياه 
حالة  رصد  برنامج  ضمن  البحثية  الرحالت 
البيئة البحرية لدولة قطر، والتي تنفذها 

ممثلة  الُمناخي  والتغّير  البيئة  وزارة 
بالتعاون  البيئي  والمختبر  الرصد  بإدارة 

قطر. بجامعة  البيئية  العلوم  مركز  مع 

تقوم  التي  البحثية  الــرحــالت  وتضّم 
من  تتكّون  بحثية  فــرًقــا  السفينة  بها 
مجال  في  والباحثين  المختصين  من  عدٍد 
بـــاإلدارة،  البحرية  البيئة  جـــودة  رصــد 

سواء  المتغيرات  آخر  لرصد  قطر  وجامعة 
الفيزيائية،  أو  الكيميائية  أو  البيولوجية 
البحرية  البيئة  بحالة  الخاصة  والمؤشرات 

السابقة.  بالسنوات  ومقارنتها 

من  عينات  بجمع  الباحثون  ويــقــوم 
بالدولة  الخاصة  البحرية  المياه  داخــل 
من  ــقــرب  ــال وب مختلفة  ــاق  ــم أع ومـــن 

نتائج  سيعطي  مــا  الشاطئ، 
ــة ومـــمـــتـــازة لــلــحــالــة  ــق ــي دق
دراســة  إلــى  إضــافــًة  البحرية، 

ومياه  تــربــة  مــن  البيئة  عناصر 
أو  ضحلة  ساحلية  مياه  ســواء  بحرية 

الواقعة  المواقع  في  عميقة  إقليمية 
قطر. دولة  حدود  ضمن 

أبحاث علمية لدراسة حالة البيئة البحرية
تنّفذها السفينة جنان في تعاون بين الجامعة والبيئة

أحــــواض إلنــتــاج صــغــار الــروبــيــان والــهــامــور والــشــعــممختبرات لقياس نسبة المعادن وتلوث المياه والبيئة البحرية 
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مبارك المهيزع: النفايات 
البالستيكّية أكبر تحٍد

أنَّ  ــمــهــيــزع  ال ـــارك  ـــب ُم يـــرى 
يتّم  التي  البالستيكّية  النفايات 
البحر  عــرض  فــي  منها  التخلُص 
البيئّية  التحدّيات  أكثر  من  هي 
والتغّير  البيئة  وزارة  تواجه  التي 
عــرض  ـــزال  ي ال  حــيــث  الــمــنــاخــي، 
والقوارير  باألكياس  مليًئا  الخليج 
بعض  يتعّمد  التي  البالستيكّية 
التخّلص  المتنزهين  أو  الصيادين 
أن  مؤكًدا  عشوائي،  بشكل  منها 
تتمثل  المواد  تلك  من  الخطورة 
المواد  من  البالستيك  كون  في 
البحرّية،  البيئة  على  الــخــطــرة 
كما  يتحلل  وال  فيها  يتراكم  فهو 
للُمخلفات  بالنسبة  الــحــال  هــو 

واألخشاب. الغذائّية 

البالستيكّية  المواد  إن  وقــال: 
تلّوث  فــي  تتسبب  أنــهــا  بجانب 
موت  على  أيــًضــا  تعمل  الــبــحــار، 
أسماك  مــن  الــبــحــرّيــة  الــكــائــنــات 
ــة وســالحــف  ــّي ــان ــرج وشـــعـــاب م
ــتــي تــتــغــّذى  وحــتــى الــطــيــور ال
ُمــرتــادي  داعــًيــا  األســمــاك،  على 
نظافة  مسؤولية  لتحّمل  البحر 
ــواد  ــم ــاه قــطــر مـــن خــطــر ال ــي م
بتركها  االلتزام  عبر  البالستيكّية 
لحين  وسفنهم  قواربهم  داخل 
والتخّلص  الموانئ  إلى  الوصول 

الُمخّصصة. األماكن  في  منها 

الجهات  على  يصعب  وأضــاف: 
بمهمة  القيام  بالدولة  المعنّية 
الملّوثات  من  البحر  أعماق  تنظيف 
البحر  بمرتادي  الخاّصة  البحرّية 
تغطية  على  قدرتها  عدم  بسبب 
بالكامل  الــمــائــّيــة  الــمــســاحــات 
الُمخلفات  إلزالة  بحملة  والقيام 

منها.

وزارة  جـــهـــود  إلــــى  ولـــفـــت 
في  المناخي  والــتــغــّيــر  البيئة 
لتنظيف  متواصلة  حمالت  عمل 
المخلفات  من  والجزر  الشواطئ 
على  دليل  وهذا  فيها،  الُمنتشرة 
على  الحرص  كل  حريصة  قطر  أن 
الحفاظ  في  الفاعلة  الُمساهمة 
على سالمة البحار من أي عوامل 
الكائنات  تدمير  إلــى  تــؤّدي  قد 

المرجانّية. والشعاب  البحرّية 

حمالت التوعية والغرامات تحد من تلوث البيئة البحرية
: تعريف الّنشء بضرورة الحفاظ عليها.. ُمشاركون في استطالع لـ    

حـــــّدد   :] ــــــدوحــــــة-  ال
عن  اإلجــابــة  فــي  الــمــشــاركــون 
على   ] ــه  ــت ــرح ط ســــؤال 
ــتــواصــل االجــتــمــاعــي  مــوقــع ال
السلوكيات  حول  ”إنستجرام“ 
البيئة  تــلــوث  الــتــي  الــخــاطــئــة 
من  الــمــطــلــوبــة  واإلجــــــراءات 
المناخي  والتغير  البيئة  وزارة 
من  الــبــحــريــة  البيئة  لحماية 
التي  الحلول  من  عدًدا  التلوث، 
في  مباشرة  بــصــورة  تساهم 

التلوث. من  الحد 

بضرورة  المشاركون  وطالب 
متعددة  توعوية  حمالت  إطالق 
على  التلوث  تأثير  عن  اللغات 
أو  بالبحر  سواء  الفطرية  الحياة 
في  الكافي  الوعي  ونشر  البر 
عبر  األطفال  وريــاض  الــمــدارس 
تعرف  ودروس  محاضرات  إقامة 
البحرية  البيئة  بأهمية  النشء 

عليها. المحافظة  وكيفية 

قــوانــيــن  ســـّن  أّن  وأّكــــــدوا 
ــة تـــحـــّد مــن  ــي ــال وغــــرامــــات م
إلى  ــؤدي  ت التي  المخالفات 

ــاء زجــاجــات  ــق ــّوث مــثــل إل ــل ــت ال
ــواد  ــم الــمــيــاه واألكـــيـــاس وال
نظرًا  البحر  فــي  البالستيكية 
الحياة  على  ضرًرا  تشكل  ألنها 
على  مــشــدديــن  الـــبـــحـــريـــة.. 
مالية  ــرامــات  غ ــرض  ف ضـــرورة 
 2000 ــن  ــي ب ـــراوح  ـــت ت فـــوريـــة 
لمن  خصم  بــدون  ريــال  و4000 

بالبحر. مخلفات  يرمي 

ـــضـــرورة قــيــام  وطـــالـــبـــوا ب
ــجــهــة الــمــعــنــيــة بــمــراقــبــة  ال
وإنزال  الدولة  شواطئ  جميع 
غير  على  مــبــاشــرة  مخالفات 
النظافة،  بقانون  الملتزمين 
على  منهم  بالحصول  ســواء 
بأرقام  أو  الشخصية  البطاقة 

المتوقفة  والحافالت  المركبات 
بتلويث  ركابها  يتسّبب  التي 
تنظيم  إلــى  دعــوا  كما  البحر. 
لتنظيف  ــة  ــواصــل ــت م حـــمـــالت 
األتــربــة  مــن  ــرمــال  ال وتصفية 
بأعمال  والقيام  والمخلفات 
من  الــقــريــبــة  للمناطق  دفــن 
أحجاًرا،  تضم  التي  الشواطئ 

ــات  ــاوي ــًال عـــن تــخــصــيــص ح ــض ف
لمنع  ــفــحــم  ال مـــن  لــلــتــخــلــص 
ــشــواطــئ.  انــتــشــاره عــلــى ال
أكــثــر  أن  ـــــى  إل وأشــــــــــاروا 
واضحة  تكون  التي  المخلفات 
في  تتمثل  الــبــحــر  عــرض  فــي 
واألكياس  البالستيكية  المواد 
على  منها  التخلص  يتم  التي 

ــى عــرض  الــشــواطــئ وتــصــل إل
المشاركين  أحــد  ولفت  البحر. 
السياحية  المنتجعات  أن  إلى 
ـــن مـــيـــاه الــصــرف  ــخــلــص م ــت ت
في  منها  الــصــادرة  الــصــحــي 
يسبب  مــا  ــو  وه الــبــحــر،  مــيــاه 

بحرًيا. تلوًثا 

كاميرات  تركيب  ــى  إل ودعـــا 

لرصد  الشواطئ  فــي  مراقبة 
ضــرورة  عــن  فضًال  المخالفين، 
وضـــع قـــــرارات تــبــيــن أســالــيــب 
طـــرق الــصــيــد وتــحــديــد أمــاكــن 
على  يسهل  حتى  لممارستها 
ُمتابعتهم  المعنية  الــجــهــة 
ــد قــيــامــهــم  وتــغــريــمــهــم عــن

ذلك. تستدعي  بُمخالفة 

أّكد جاسم اللنجاوي أّنه الحَظ وجود ظاهرة 
مدينة  مــن  القريبة  الفشوت  فــي  غريبة 
مسيعيد الصناعّية تستدعي دراسة من وزارة 
موت  في  تتمثل  المناخي،  والتغّير  البيئة 
القراقير  داخل  وجودها  عند  الهامور  أسماك 
رغم  أيام،   3 إلى  يومين  من  بقائها  حال  في 
أنها تبقى لمدة 10 أو 15 يوًما داخل القراقير 
تتعرّض  أن  دون  أخــرى  سمكّية  مصايد  في 

للموت.

زيــادة  السبب  يكون  أن  اللنجاوي  ورجــح 

منسوب األمالح والملّوثات في تلك المناطق، 
ما يستدعي من وزارة البيئة والتغير المناخي 
المياه  لفحص  حمالت  تنفيذ  على  العمل 
الكبرى  الصناعية  المنشآت  بجوار  الواقعة 
الحديثة  التكنولوجيا  واستخدام  بالدولة، 
والغازات  المياه  في  األمالح  مستوى  لقياس 
تلك  في  قراقير  بإنزال  القيام  مع  وجودتها 
لمعرفة  الهامور  أسماك  وفحص  المنطقة 

السبب وراء موتها.

حل  إلى  بحاجة  أخــرى  مشكلة  إلى  ولفت 

ظاهرة  من  تحّد  آلية  إيجاد  في  تتمثل  سريع 
المصايد  بــعــض  تشهدها  الــتــي  الــكــثــافــة 
إليجاد  ودعوتهم  الصيادين،  من  السمكّية 
صيد  حظر  ضـــرورة  عــن  فضًال  أخـــرى،  مصايد 
التكاثر  موسم  خــالل  األســمــاك  أنـــواع  بعض 
أن  مؤكًدا  العربي،  والشعري  الصافي  خاصة 
هذين النوعين بحاجة إلى وقف صيدهما في 
وضع  فرصة  منحهما  بهدف  التكاثر  موسم 
الثروة  ــادة  زي في  والُمساهمة  بيوضهما 

السمكّية في المياه القطرّية.

الهامور يموت داخل القراقير في مصايد مسيعيد

نصب الشباك في قاع المياه يدمر األحياء المائية

جاسم اللنجاوي:

أحمد الهاملي:

من  ــهــامــلــي  ال ســالــم  أحــمــد  ــــّذر  ح
التي  الــضــاّرة  الصيد  أساليب  استخدام 
الَمرجانّية  الّشعاب  تدمير  في  تتسبب 
حيث  البحرّية،  والنباتات  األسماك  وموت 
طريقة  إلى  باللجوء  البعض  قيام  الحظ 
يمارسون  الذين  الصيادون  يعهدها  لم 
طويلة  ســـنـــوات  مــنــذ  الــمــهــنــة  هـــذه 
البحرية،  الحياة  على  بخطورتها  لعلمهم 
حيث  البحر،  قاع  في  الشباك  نصب  وهي 
أنها  في  الطريقة  هــذه  خطورة  تكمن 
المرجانية،  الشعاب  جــرف  في  تتسبب 

تستقر  ما  وغالًبا  فقدانها  يسهل  أنه  كما 
موت  إلى  تؤّدي  بطريقة  البحر  قاع  في 
أن  مؤكًدا  بها،  تعلق  أن  بعد  األسماك 
إلى  يــؤّدي  الطريقة  تلك  إلى  يلجأ  من 
بالصيد  السمكي  الــمــخــزون  اســتــنــزاف 
ممنوعة  صيد  وسائل  واستخدام  الجائر 
من  كميات  أكبر  على  الحصول  بهدف 
تحقيق  سوى  يهمهم  ال  حيث  األسماك، 

األرباح.

تتمثل  أخرى  مشكلة  هناك  أن  وأوضح 
قيام  بسبب  الصيد  مــوانــئ  تــلــّوث  فــي 

بالتخلص  السفن  فــي  العاملين  بعض 
تلك  أن  منهم  إدراك  دون  الُمخلفات  من 
منها  األطنان  تجّمع  إلى  تؤّدي  الطريقة 
في األعماق، الفًتا إلى أن تلّوث الموانئ 
بصورة  العمل  المعنّية  الجهة  من  يحتاج 
التي  الُمعاناة  من  بــدًال  لوقفها  جــادة 

الصيادون. يواجهها 

من  عدد  بتركيب  المعنّية  الجهة  وطالب 
بااللتزام  البحارة  تطالب  التي  اللوحات 
مهما  الُمخلفات  من  والتخّلص  بالنظافة 
لها. الُمخصصة  األماكن  في  بسيطة  كانت 

سلمان الدوسري: مطلوب إشراك أمن 
السواحل في ضبط مخالفات التلوث

دعـــا ســلــمــان الـــدوســـري إلــى 
إدارة  بين  تــعــاون  وجــود  ضـــرورة 
التابعة  الطبيعّية  المحميات 
المناخي  والتغّير  البيئة  لـــوزارة 
السواحل  ألمــن  العامة  واإلدارة 
بهدف  الداخلية،  بــوزارة  والحدود 
البيئّية  للقوانين  الُمخالفين  رصد 
الجهات  من  الــصــادرة  ــقــرارات  وال
العامة  اإلدارة  أن  مؤكًدا  المعنية، 
لديها  ــحــدود  وال السواحل  ألمــن 
مهمات أخرى، متمثلة في الحفاظ 
اإلقليمية  المياه  داخل  األمن  على 
القطرّية، لكن هناك مخالفات بيئية 
أن  بد  فال  عندها،  يتوقفوا  أن  يجب 
هؤالء  ضبط  على  حريصين  يكونوا 
عرض  في  الدائم  تواجدهم  بحكم 
المحميات  إدارة  تبليغ  أو  الخليج 
البيئة  أن  وأوضح  عنها.  الطبيعّية 
القادمة  لألجيال  أمانة  البحرية 
للحفاظ  الجميع  يتعاون  أن  بد  وال 
عليها وعدم المساس بها وضمان 

بصورة  تساهم  التي  االستدامة 
واحــدة  قطر  جعل  فــي  مباشرة 
للحفاظ  الساعية  الــدول  أهم  من 
أن  معتبًرا  البحرّية،  البيئة  على 
البيئة  تواجهها  التي  التحدّيات 
من  بد  وال  وعديدة  كبيرة  البحرية 
وجود تعاون ُمثمر بين عدة جهات 
السلوكيات  بعض  وقــوع  لتفادي 
ــضــّر بــهــا وتــتــســبــب في  ــتــي ت ال

تدميرها وتلّوثها.

مشكلة  إلــى  الــحــاج  حسن  علي  لفت 
صيادين  البحر،  ُمــرتــادي  تواجه  رئيسية 
والزوارق  القوارب  مالك  من  متنزهين  أو 
البويات  إنارة  تعطل  في  تتمثل  البحرّية، 
دون  البحر  عرض  في  وبقائها  تحطمها  أو 
صيانتها،  أو  إلزالتها  حملة  بــأي  القيام 
مياه  تلّوث  في  مباشر  بشكل  وتتسبب 
البحر بسبب اصطدام المراكب بها وغرقها 

في أعماق البحر.

تأمين  إلى  المعنّية  الجهة  الحاج  ودعا 
لجميع  ــارة  اإلن وتوفير  المائّية  الممرات 
التي  البويات  سحب  ضرورة  مع  ”البويات“ 
تجرفها مياه البحر إلى األعماق، وقيامها 
ــهــدف وقــف  ــأعــمــال مــســح لــرصــدهــا ب ب
المادّية  والخسائر  المتكّرر  الدماء  نزيف 
الذين  الصيادون  لها  يتعّرض  التي  الكبيرة 

يصطدمون بها.

ــــــه قـــدم  وأكــــــــد أن
الشكاوى  مــن  الــعــديــد 
للقيام  جهة  مــن  ألكثر 
الخاصة  اإلنـــارة  بصيانة 
بـــ ”الـــبـــويـــات“ وإزالــــة 
من  المعطلة  الــبــويــات 
مــوقــعــهــا فــي الــبــحــر، 
يقوم  أنــه  إلــى  مشيًرا 
دون  شخصية  بمبادرة 
جــهــة  أي  ـــة  ـــشـــارك م
أخـــرى إلزالــــة الــبــويــات 

داخل  إلى  المياه  تجرفها  التي  المتعطلة 
الغارقة  الــقــوارب  إلــى  باإلضافة  البحر، 
شخصي  كمجهود  الشاطئ  إلى  ونقلها 
والسالمة  األمن  تحقيق  إلى  يهدف  منه 

لُمرتادي البحر.

متفق  نظام  هو  ”البويات“  أن  وأوضح 

ــــا، تــوضــع  عــلــيــه دولــــًي
الممرات  جانبي  على 
من  تمر  الــتــي  المائية 
والمراكب  السفن  خاللها 
الموانئ،  إلى  للوصول 
ــان،  ــون ويــوجــد مــنــهــا ل
ــلــون األخــضــر والــلــون  ال
األخضر  فاللون  األحمر، 
يدك  على  يكون  أن  يجب 
الــيــمــنــى أثــنــاء دخــول 
بد  وال  الــمــائــي،  الممر 
إنــارة  أي  وميض  البوية  لهذه  يكون  أن 
أو  مستمرة  ومضات  أو  أخضر،  لــون  ذات 
على  تسّهل  الومضات  وهــذه  متقطعة، 
في  يوجد  كما  ليًال،  الممر  دخول  البحارة 
إلى  قاعدته  مثلث  البوية  هــذه  أعلى 
يدلك  ــذا  وه أعــلــى،  إلــى  ورأســـه  أسفل 
هذا  يفيدنا  كما  خضراء،  البوية  أن  على 

واضح  غير  البوية  لون  يكون  عندما  المثلث 
تكون  عندما  خصوًصا  األحيان،  بعض  في 
تحديد  عليك  يصعب  البوية  خلف  الشمس 
المثلث  هــذا  إلــى  النظر  فبمجرد  اللون، 
على  تتعّرف  أو  تــفــّرق  أن  تستطيع  قــد 
اللون  ذات  للبوية  وبالنسبة  البوية.  هذه 
اليسرى  يدك  على  تكون  أن  فيجب  األحمر 
البوية  وهذه  المائي،  الممر  دخول  أثناء 
ولها  أحمر  لون  ذات  إنارة  أي  وميض  لها 
وهــذه  مستمّرة،  أو  متفّرقة  ومــضــات 
ليًال،  الممر  دخول  عليك  تسهل  الومضات 
مربع  البوية  هذه  أعلى  في  يوجد  كما 
أسفل  إلى  قاعدته  أعلى  من  مخروطي 
أن  على  يدلك  وهــذا  أعلى،  إلى  ورأســه 
الطربوش  هذا  يفيدنا  كما  حمراء،  البوية 
البوية  إلى  بالنسبة  الخاصية  نفس  في 

الخضراء.

علي الحاج: مراكب غارقة بسبب االصطدام بالبويات المتعطلة

محمد المرزوقي: مراكب ومعدات صيد قديمة تلوث الموانئ
أشار محمد المرزوقي إلى وجود بعض 
في  متمثلة  البحر  أعماق  في  الملّوثات 
الصيد،  موانئ  في  وأخرى  غارقة  قوارب 
مؤكًدا أن أكثر الُمخلفات الُمزعجة بالنسبة 
في  ُمنتشرة  تكون  التي  هي  للصيادين 
تشويه  إلى  تؤّدي  أّنها  خاصة  الموانئ، 
نفس  في  وتحرمهم  الجمالي  الشكل 

موقف  على  بالحصول  التمتع  من  الوقت 
آمن لمراكبهم.

ــن الــصــيــاديــن  ــره م ــي وأوضــــح أنـــه وغ
على  حريصون  النزهة  مراكب  وأصحاب 
تكثيف  من  بد  ال  لكن  بالقوانين  االلتزام 
لُمرتادي  الموّجهة  التوعوّية  الحمالت 
موجهة  تــكــون  مختلفة  بلغات  البحر 

باحترام  لُمطالبتهم  اآلسيويين  للصيادين 
الُمخلفات  إلقاء  ومنع  البيئية  القوانين 
الُمخلفات  بعض  أن  معتبًرا  المياه،  داخل 
البحر  عرض  في  منها  التخلص  يتم  التي 
تهديًدا  ُتشكل  كما  البحرّية،  بالبيئة  تضر 
على حياة األسماك، خاصة أن هناك فرصة 

كبيرة البتالعها والتسبب في موتها.

البيئة البحرّية أمانة نحفظها لألجيال القادمة 
طالبوا بالتصدي للمشاكل التي تواجهها.. صيادون لـ    :

ـــــحـــــريـــــة ـــــب ــــــــــــوت األحـــــــــــيـــــــــــاء ال ـــــــــي م ـــــب ف ـــــســـــب ـــــت الــــــمــــــخــــــلــــــفــــــات الــــــبــــــالســــــتــــــيــــــكــــــّيــــــة ت

المصانع  من  القريبة  المياه  صالحية  عن  الكشف  مطلوب 

تكاثرهما موسم  في  والشعري  الصافي  صيد  حظر  مطلوب 

محددة  مصايد  على  التركيز  عــدم  على  الصيادين  تشجيع 

حمالت توعوّية بأكثر من لغة تدعو الصيادين لعدم تلويث المياه

و4000 للمخالفين بين 2000  تتراوح  فورية  مالية  النظافةغرامات  بقانون  الملتزمين  لغير  مباشرة  ومخالفات  الشواطئ  مراقبة 

الدوحة- حسين أبوندا:

الحفاظ  أنَّ  الّصيادين  من  عــدٌد  أّكــد 
العوامل  أهّم  من  البحرية  البيئة  على 
القادمة  األجــيــال  تمّتع  تضمن  التي 
آمنة  أماكن  وإيجاد  السمكية  بالثروة 
ُمشيرين  والــتــنــزه،  للترفيه  وصحية 
من  عدًدا  تواجه  البحرية  البيئة  أنَّ  إلى 
ُمقدمتها  وفي  الرئيسية  المشاكل 
البالستيكّية  الُمخلفات  من  التخّلص 
الجهة  قيام  وضرورة  البحر  عرض  في 
ــواع  أن لبعض  الصيد  بمنع  المعنّية 
والشعري  الصافي  مثل  األســمــاك 
بأسماك  أســوة  التكاثر  موسم  في 
الشباك  نصب  ظاهرة  عن  فضًال  الكنعد، 

تدمير  إلى  تؤّدي  التي  البحر  قاع  في 
المائية  واألحياء  المرجانية  الشعاب 
المصانع  ُتحدثه  الذي  التلّوث  وأخيًرا 

المياه. في 

وأشاروا إلى ضرورة تكثيف الحمالت 
ــادي  ــرت ــتــي تــطــالــب ُم ــة ال ــتــوعــوّي ال
وتجّنب  عليها  بالحفاظ  الــشــواطــئ 
عشوائي  بشكل  الُقمامة  من  التخلص 
بجرفها  األمـــــواج  ــام  قــي ــن  م لــلــحــّد 
ُمعتبرين  البحر،  أعــمــاق  ــل  داخ إلــى 
الشواطئ  على  الرقابة  تشديد  أنَّ 
ــظــاهــرة، فــضــًال عن  يــحــّد مــن تــلــك ال
من  للتخلص  تدعوهم  لوحات  تعليق 
مع  الُمخصصة  األماكن  في  الُمخلفات 
من  لتحذيرهم  الُمخالفة  قيمة  تحديد 

الُمخلفات. من  التخلص  مغبة 

بين  تعاون  وجود  بضرورة  وطالبوا 
وإدارة  المناخي  ر  والتغيُّ البيئة  وزارة 
خفر السواحل، يهدف إلى منح األخيرة 
عن  التبليغ  أو  القضائّية  الضبطية  حق 
لتواجدهم  نظًرا  البيئية،  المخالفات 
الخليج  أعــمــاق  داخـــل  دائـــم  بشكل 
بعض  أن  إلى  ُمشيرين  عملهم،  بحكم 
في  تفاديها  يتم  أن  يمكن  المخالفات 
برصد  السواحل  خفر  إدارة  قامت  حال 
بشكل  عنهم  اإلبـــالغ  أو  الُمخالفين 
الطبيعية  المحميات  إدارة  إلى  مباشر 
تعٍد  أي  منع  نحو  بواجبهم  ليقوموا 
بالبيئة  حقيقًيا  تهديًدا  ُيشكَل  أن  يمكن 

البحرّية.

البحرية البيئة  على  للحفاظ  الساعية  الدول  مقدمة  في  قطر  القديمة الصيد  ومعدات  الغارقة  بالمراكب  الموانئ  تلّوث 
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حقل الشاهين.. أغنى منطقة خليجية بأسماك قرش الحوت
الخبير البيئي .. محمد الجيدة لـ     :

ــن ــي ــشــاه ال حـــقـــل  فــــي  مـــربـــع  مـــتـــر  كــيــلــو   1 مـــســـاحـــة  فــــي  ــــقــــرش  ال أســــمــــاك  مــــن   537 مــــن  أكـــثـــر  رصـــــد 

الدوحة - نشأت أمين:

أّكـــد الــســيــد مــحــمــد يــوســف 
رئيس  البيئي،  الخبير  الجيدة، 
قرش  أســمــاك  دراســة  مــشــروع 
حــقــل  أن  ـــق،  ـــســـاب ال ـــوت  ـــح ال
منطقة  أغنى  يعتبر  الشاهين 

الحوت. قرش  بأسماك  خليجية 

تصريحات  في  الجيدة  وقــال 
ــدراســة  ال إن   :] ـــ  ل ــة  خــاّص
تم  حيث   ،2010 عــام  منذ  بــدأت 

كبيرة  تجّمعات  وجــود  اكتشاف 
قطر  في  الحوت  قرش  ألسماك 
متوقًعا،  كان  مما  أكثر  وبأعداد 
تصل  مساحة  في  أنه  إلى  الفًتا 
حقل  في  مربع  متر  كيلو  إلــى 
من  أكثر  وجود  رصد  تّم  الشاهين 
وفًقا  القرش،  أسماك  من   537
على  أ»  إن  «دي  الـــ  الخــتــبــارات 

سنوات.  10 مدار 

األولى  الفترة  خالل  وأضــاف: 
معرفة  استطعنا  الــدراســة  من 
وفي  الحوت  قرش  أعداد 

توقيع  تــم  الــتــالــيــة  األعـــــوام 
تعمالن  شركَتين  مــع  اتفاقية 
حيث  والــغــاز،  النفط  مجال  في 

للدراسة. الالزم  الدعم  قّدمتا 

الدراسة  خالل  من  أنه  وأوضح 
هذه  أن  لمعرفة  الــتــوّصــل  تــم 
من  قطر  ــى  إل تــأتــي  األســمــاك 
نهاية  حتى  أبريل  شهر  منتصف 
األحــيــان  بــعــض  وفـــي  سبتمبر 
ــر، وبــعــد  ــوب ــت ـــى مــنــتــصــف أك إل
هــذه الــفــتــرة تــذهــب األســمــاك 
لــلــتــجــّول  ــًرا  ــت م  50 عــمــق  إلـــى 
أنها  لــوحــظ  حيث  الخليج،  فــي 
حيث  الخليج  منتصف  في  تستقر 
تصل  التي  الضحلة  األعماق 

في  ترغب  حيث  مــتــًرا،   70 إلــى 
إلى  تصل  مناسبة  حــرارة  درجــة 
معرفة  تــم  ــه  أن إلــى  الفــًتــا   ،22
ــومــات مـــن خــالل  ــمــعــل ـــذه ال ه
تّم  التي  والتتبع  الرصد  أجهزة 
األســمــاك  ــذه  ه عــلــى  تركيبها 

الصناعّية. باألقمار  وُمراقبتها 

اكتشاف  تم  أنه  وأوضح 

أغنى  هــو  الــشــاهــيــن  حــقــل  أن 
بأسماك  الخليج  فــي  منطقة 
يجب  ثـــم  ومـــن  الـــحـــوت  قـــرش 
شهر  منذ  ألنــه  عليها،  الحفاظ 
فترة  تشهد  أكتوبر  إلى  أبريل 
األسماك  من  أنواع  لعدة  تزاوج 
والجش  والــربــيــب  الكنعد  مثل 
الرئيسية  األنواع  ولكن  وغيرها، 
جًدا،  كبيرة  وبكميات  التونة  هي 
الرئيسية  الوجبة  تعد  والــتــي 
عام  بشكل  يتغّذى  الذي  للحوت 
ولكنه  بــالــمــاء  الــعــوالــق  عــلــى 
حيث  السمك،  بيض  على  يــرّكــز 
منها. أطنان   8 حوالي  يستهلك 

تبيض  األسماك  أن  إلى  ولفت 
ماليين   6-10 من  الموسم  في 
منها  تلقيحه  يتم  ومــا  بيضة، 
الباقية  والنسبة   ،10% حوالي 
تحرق  ثم  ومن  تتعّفن  أو  تفسد 
تتغَذ  لم  حال  وفي  األكسجين، 
عليها  ــحــوت  ال قـــرش  أســمــاك 
ــحــرق األكــســجــيــن،  ــهــا ســت فــإن
أسماك  أن  موضًحا 
قــــــــــــــرش 
ـــــحـــــوت  ال
تـــتـــغـــّذى 
عـــــلـــــى كـــل 
البحر،  في  شيء 
ــه مــن  ــف ــظ ــن ومـــــن ثــــم ت

وغيرها. النافقة  األسماك 

العشرات  وضــع  تــم  أنــه  ــد  وأك
لمتابعة  الــتــتــبــع  أجـــهـــزة  مـــن 
إلى  مشيًرا  الحوت،  قرش  حياة 
الحيتان  تجمع  فــي  السبب  أن 
وجــود  بحكم  أنــه  هــو  قطر  فــي 
فإنه  الخليج  منتصف  في  قطر 
ويرتد  الحار،  التيار  بها  يصطدم 
نفس  وفي  الساعة  عقارب  عكس 
للتيار  بالنسبة  يــحــدث  الــوضــع 
عقارب  عكس  يلّف  الــذي  البارد 
ويلتقي  فيختلط  أيًضا  الساعة 
حقل  عــنــد  ــمــوقــع  ال هـــذا  فــي 
مناسبة  بيئة  مكوًنا  الشاهين 
لألسماك  مناسبة  وبيئة  للحوت، 
حرارة  درجَة  تحتاج  التي  األخرى 

لتبيض. درجة   28 إلى   26 بين 

 2011 عام  في  أنه  إلى  وأشار 
شركة  مع  اتفاقية  توقيع  تم  م 
مــيــرســك لــلــبــتــرول -الــمــشــرفــة 
حقل  في  التنقيب  حقول  على 
وزارة  مــع  كشراكة  الشاهين- 
الفريق  واستمّر  آنــذاك،  البيئة 
لتحليل  ــات  ــن ــي ــع ال ــمــع  ج فـــي 
ــحــمــض الــجــيــنــي والــتــصــويــر  ال
ومن  قرش  لكل  البصمة  لتوثيق 
الصناعية  باألقمار  تتبعها  خالل 
تــّم  ــتــي  ال الـــقـــروش  أن  ــضــح  ات
تغادر  ال  عليها  أجــهــزة  تثبيت 
التي  ــداد  واألع العربي  الخليج 
ما  السنة  هذه  خالل  توثيقها  تّم 

حوت. قرش  أربعمئة  يقارب 

 2015 عـــام  فــي  إنـــه  وقــــال: 
وحــصــل  الــمــشــروع  ــمــر  اســت م 
السيد  الــمــشــروع  فــي  الــبــاحــث 
شهادة  على  روبنسون  ديفيد 
في  االستمرار  وتّم  الدكتوراه، 
الحمض  ودراســة  العينات  جمع 
الماء  أخــذه  طريق  عن  النووي 
وظهرت  كوبنهاجن  جامعة  مع 

الخصوص. بهذا  ممتازة  نتائج 

ـــدراســـة  ال أن  ــــى  إل ولـــفـــت 
إلى  النتائج  ووصــلــت  اســتــمــّرت 
قرش   600 مــن  أكــثــر  هــنــاك  أن 
حـــوت تـــم تــوثــيــقــهــا بــقــاعــدة 
الطول  المتوسط  وكان  البيانات، 
متًرا،   15 إلــى  أمتار   8 من  يصل 
وكذلك  الــذكــور،  عليها  ويغلب 
الشاهين  حقل  منطقة  أن  اتضح 
لتزاوج  جًدا  غنية  منطقة  تعتبر 
الــمــوســم  إن  حــيــث  األســـمـــاك، 
أبريل  شهر  مــن  فيها  يستمر 
على  وبناًء  سبتمبر.  نهاية  إلى 
الدولة  قطر  تعتبر  النتائج  هذه 
تجمع  أعداد  في  عالمًيا  األولى 

موسم. وأطول  الحوت  قرش 

أن  المعروف  مــن  إنــه  ــال:  وق
قد  الــحــوت  قــرش  سمكة  طــول 
وزنها  ويتعّدى  متًرا   15 يتجاوز 
سمكة  أكبر  يجعلها  ما  طًنا،   30

ُمنازع. بال  العالم  في 

ــات تــوثــق حــــيــــاة 600 قــــرش حــوت ــان ــي ـــــداد قـــاعـــدة ب إع

متًرا  15 إلــى   8 بين  مــا  يــتــراوح  الــحــوت  قــرش  طــول  متوسط 

الحوت. قرش  بأسماك  خليجية 

تصريحات  في  الجيدة  وقــال 
ــدراســة  ال إن   :] ـــ  ل ــة  خــاّص
تم  حيث   ،2010 عــام  منذ  بــدأت 

على أ»  إن  «دي  الـــ  الخــتــبــارات 
سنوات. 10 مدار

األولى الفترة  خالل  وأضــاف: 
معرفة استطعنا  الــدراســة  من 
وفي الحوت  قرش  أعداد 

نهاية  حتى  أبريل  شهر  منتصف 
األحــيــان بــعــض  وفـــي  سبتمبر

ــر، وبــعــد  ــوب ــت ـــى مــنــتــصــف أك إل
هــذه الــفــتــرة تــذهــب األســمــاك 
لــلــتــجــّول  ــًرا  ــت م 50 عــمــق  إلـــى 
أنها  لــوحــظ  حيث  الخليج،  فــي 
حيث  الخليج  منتصف  في  تستقر 
تصل  التي  الضحلة  األعماق 

في ترغب  حيث  مــتــًرا،  70 إلــى 
إلى تصل  مناسبة  حــرارة  درجــة 
معرفة تــم  ــه  أن إلــى  الفــًتــا   ،22
ــومــات مـــن خــالل ــمــعــل ـــذه ال ه
تّم التي  والتتبع  الرصد  أجهزة 
األســمــاك ــذه  ه عــلــى  تركيبها 

الصناعّية. باألقمار  وُمراقبتها 

اكتشاف تم  أنه  وأوضح 

الرئيسية  األنواع  ولكن  وغيرها، 
جًدا،  كبيرة  وبكميات  التونة  هي 
الرئيسية  الوجبة  تعد  والــتــي 
عام بشكل  يتغّذى  الذي  للحوت 

ولكنه  بــالــمــاء  الــعــوالــق  عــلــى 
حيث  السمك،  بيض  على  يــرّكــز 
منها. أطنان  8 حوالي  يستهلك 

تبيض  األسماك  أن  إلى  ولفت 
ماليين  6-10 من الموسم  في 
منها  تلقيحه  يتم  ومــا  بيضة، 
الباقية  والنسبة   ،10% حوالي 
تحرق  ثم  ومن  تتعّفن  أو  تفسد 
تتغَذ  لم  حال  وفي  األكسجين، 
عليها  ــحــوت  ال قـــرش  أســمــاك 
ــحــرق األكــســجــيــن،  ــهــا ســت فــإن
أسماك  أن  موضًحا 
قــــــــــــــرش 
ـــــحـــــوت  ال
تـــتـــغـــّذى

عـــــلـــــى كـــل 
البحر،  في  شيء 
ــه مــن  ــف ــظ ــن ومـــــن ثــــم ت

وغيرها. النافقة  األسماك 

عقارب عكس 
يــحـ الــوضــع
الــذي البارد 
أيًض الساعة 
ا هـــذا  فــي 
مك الشاهين 
وبيئة للحوت، 
التي األخرى 
إلى   26 بين 

إلى وأشار 
توقيع تم  م 
مــيــرســك لــلــ
حقول على 
ك الشاهين- 
آنــذاك البيئة 
ــمــع ج فـــي 
ــحــمــض الــج ال
البصم لتوثيق 
تتبعها خالل 
الــ أن  ــضــح  ات
أجــهــز تثبيت 
العرب الخليج 
توثيقها  تّم 

ــات تــوثــق ــان ــي ـــــداد قـــاعـــدة ب إع

يــتــ الــحــوت  قــرش  طــول  متوسط 

٧

محمد الجيدة

: سواحل قطر موطن لثاني أكبر تجمع لها   .. محمد العبدالله لـ 

محمد  ــال  ق  :]  - ــدوحــة  ال
قسم  رئيس  العبدالله،  محمود 
الثروة  بإدارة  السمكي  االستزراع 
من  تعّد  البحر  أبقار  إن  السمكّية: 
ثقافًيا  المهمة  البحرية  الثدييات 
من  أنــهــا  على  فــضــًال  قــطــر،  فــي 
لمجتمعات  المهمة  المكّونات 
األعــشــاب الــبــحــريــة، وهـــي جــزء 
البيولوجي  التنّوع  مــن  يتجزأ  ال 

البحرّية.  واألعشاب  للصحة 

تصريحات  في  العبدالله  وقال 
في  البحر  أبقار  إن   :] لـ  خاصة 
من  تــعــّد  العربي  والخليج  قطر 

ألعدادها  بالنسبة  المهّمة  األحياء 
بالنسبة  والــفــريــدة  ــرة  ــي ــوف ال
و  العالم،  في  البحر  أبقار  لتعداد 
لثناني  موطًنا  قطر  سواحل  تعد 
البحر  أبقار  لحيوانات  تجمع  أكبر 

أستراليا. بعد  العالم  في 

من  البحر  بقر  يعتبر  وأضـــاف: 
من  باالنقراض  الُمهّددة  ــواع  األن
لحماية  الــدولــي  االتــحــاد  ــبــل  ِق
في  يــتــواجــد  حيث   IUCN البيئة 
حول  ــاألخــص  وب الــعــربــي  الخليج 
أكبر  ويعتبر  قــطــر،  جــزيــرة  شبه 
الشمالية  المنطقة  فــي  تجّمع 

حيث  أستراليا،  من  وأكبر  الغربية 
 7000 ــوالــي  ــح ب عـــددهـــا  ــدر  ــق ي
يكون  قــد  أنــه  ويعتقد  ــوان،  ــي ح
المياه  فــي   2000-3000 هناك 
الغربي  الساحل  على  القطرية 

الخصوص.  وجه  على  لقطر 

ــبــلــديــة  ال وزارة  إن  وقـــــال: 
الوطنية  اللجنة  بــإنــشــاء  قــامــت 
االســتــشــاريــة الســتــدامــة الــتــنــّوع 
تضم  ــتــي  ال ــحــري،  ــب ال ــحــيــوي  ال
الــشــركــاء  جميع  عضويتها  فــي 
من  البحرّية  بالبيئة  الُمهتمين 
النفطي  ــقــطــاع  وال الــجــامــعــات 

من  الــتــي  الــدولــّيــة  والمنظمات 
ــيــن  ــقــوان ـــراح ال ـــت مــهــامــهــا: اق
بحماية  الــخــاّصــة  والــتــشــريــعــات 
وبما  الُمهاجرة  البحرّية  األحياء 
الدولّية  التشريعات  مع  يتوافق 

الشأن. بهذا 

اللجنة  مــهــام  مــن  إن  ـــال:  وق
البحرّية  البيئات  وحماية  صــون 
ــار الــبــحــر،  ــق ــواجــدة بــهــا أب ــمــت ال
وتـــحـــديـــد مــنــاطــق كــمــحــمــيــات 
باإلضافة  األحياء  لهذه  طبيعّية 
أبقار  على  للحفاظ  ُخطة  وضع  إلى 

قطر. دولة  داخل  وإدارتها  البحر 

ــا   ــر تــقــريــًب ــح ــب ـــار ال ـــق ــــ 3000 مـــــــن أب الـــســـاحـــل الـــغـــربـــي مـــوطـــن ل

ــر ــار البـحـ خطــة للحفــاظ علــى أبـقـ
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يومية سياسية مستقلة

من قطر للعرب ومن العرب إلى العالم

Qatar.qa تـابعـونـا على منصـات التـواصــل االجتمـاعـي الخاصة باللجنة المنظمة الحتفاالت اليوم الوطني للدولة

شبكـة وطنّية لرصـد جـودة مياه البـحـر

الحفاظ على نظافة 
الشواطئ والجزر

حمالت للتوعية بأهّمية القضايا البيئية

لضمان عدم حدوث تلوث

شؤون  قطاع  يبذل   :] ـ  الدوحة 
على  للحفاظ  مستمّرة  جهوًدا  البيئة 
ومن  الُمستدامة،  وتنميتها  البيئة 
والُمحافظة  البحرّية  البيئة  بينها 
من  ــري،  ــح ــب ال ــّوث  ــل ــت ال مــن  عــلــيــهــا 
الممارسات  من  العديد  تنفيذ  خــالل 
مسار  تدعم  التي  البيئية  والبرامج 
ضمن  البيئة  على  والمحافظة  التنمية 
والمعاهدات  االستراتيجية  الُخطة 

الدولية. واالتفاقيات 

والــمــخــتــبــر  الـــرصـــد  ــال  ــج م وفـــي   
للرصد  وطنية  شبكة  إنشاء  تم  البيئي، 
وتكمن  البحر،  مياه  لجودة  المستمر 
المستمر  للرصد  شبكة  وجود  أهمية 
تحقيق  فـــي  ــبــحــر  ال ــاه  ــي م لـــجـــودة 
مياه  لجودة  ُمستمَرين  ورصد  مراقبة 
الصناعية  باألنشطة  المحيطة  البحر 

حدوث  عدم  لضمان  بالدولة  والتنموية 
بالنظام  ضرر  أو  البحرية  بالبيئة  تلّوث 
الوطنية.  للمعايير  وتــجــاوز  البيئي 

وآنية  محدثة  بيانات  توفير  وكــذلــك 
مدخالت  تمّثل  التي  البحرية  للبيئة 
الوطنية  ــدوريــة  ال للتقارير  مهمة 

وأيًضا  القرار،  لمتخذي  حالتها  لتقييم 
البحرية  للبيئة  والبحوث  للدراسات 

وديناميكيتها. تغّيرها  وتقييم 

هو  أهــدافــهــا  أهــم  أحــد  أنَّ  كــمــا 
أو  ضاّر  تأثير  أي  عن  مبكر  إنذار  إعطاء 
وتحديد  لعالجه  التدخل  فيمكن  تلوث 

المستمّر  التنفيُذ  ويتمُّ  ُمبكًرا.  مصادره 
والماء  الهواء  لرصد  برامج   (5) لعدد 
وتحديث  الدولة  مستوى  على  والتربة 
االستراتيجّية  الُخطط  ضمن  البرامج  هذه 
وتشمل  بالدولة،  الوطنية  أو  للوزارة، 
المحيط  الــهــواء  جـــودة  رصــد  برنامج 
المستمّر  للرصد  الوطنية  (الشبكة 

لجودة الهواء) 20 محطة.

لجودة  الشهرية  الُمراقبة  برنامج   -
مياه البحر- 6 مواقع.

- برنامج المراقبة الدوري للشواطئ 
-  12 موقًعا.

للمياه  ــدوري  ال المراقبة  برنامج   -
الساحلية -  13 موقًعا.

لرصد  ـــدوري  ال المراقبة  برنامج   -
التربة- 52 موقًعا.

ممثلًة  والبيئة  البلدّية  وزارُة  تقوُم 
لقطاع  التابع  العامة  النظافة  بــإدارة 
حمالت  بتنفيذ  العامة  الخدمات  شؤون 
دورية للحفاظ على نظافة الشواطئ 

والجزر بُمختلف أنحاء الدولة، حيث يتّم 
رفع مختلف أنواع المخلفات ومن بينها 
الحيوانات البحرية النافقة والمخلفات 

التي تجرفها مياه البحر.

حــمــالت  الـــعـــامـــة  ـــعـــالقـــات  ال إدارُة  ــذ  ــف ــن ت
ـــمـــســـاهـــمـــة فــــــي تـــوعـــيـــة  ـــل تــــوعــــويــــة ل
ـــري بـــأهـــمـــيـــة الــقــضــايــا  ـــط ـــق الــمــجــتــمــع ال
التواصل  مواقع  على  حساباتها  خالل  من  البيئية، 

الشوارع  وإعالنات  اإللكتروني  والموقع  االجتماعي 
البيئة  أهمية  على  الضوَء  تسّلط  حيث  وغيرها، 
لألجيال  استدامتها  وعلى  عليها  والمحافظة 

والقادمة. الحالية 

٨

استخدام أجهزة متقدمة ألخذ العينات من القاع

الدوحة ـ [: نّفذت إدارُة 
دراسة  البيئي  والمختبر  الرصد 
ومراقبة  لــرصــد  استقصائية 
بمنطقة  األسماك  نفوق  حالة 
يشرف  والــتــي  الــعــديــد،  خــور 
تابع  متخصص  فــريــٌق  عليها 
هذه  دراســـة  بهدف  ـــإلدارة  ل
متكامل  تقرير  وعمل  الحالة 
ـــاب هــــذه الـــظـــاهـــرة،  ألســـب
حتى  الفريق  عمل  ويستمّر 
وتم  الــقــادم.  ديسمبر  شهر 
وبــدء  البحث  فــريــق  تشكيل 
بناًء  األسماك  نفوق  حالة  رصد 
بهذا  المقدمة  البالغات  على 
المذكورة.  بالمنطقة  الشأن 
تنفيًذا  الدراسة  هذه  وتأتي 
ـــوزراء  ال مجلس  لتوجيهات 
نفوق  قضية  بــحــث  ــضــرورة  ب
ــمــنــطــقــة خــور  األســــمــــاك ب
 10 الدراسة  وتشمل  العديد. 
تتم  بحيث  ُمختلفة،  مــواقــع 

عينات  جمع  بهدف  مراقبتها 
عينات  مــن  شــهــور  ثــالثــة  كــل 
وإحيائية،  وفيزيائية  كيميائية 
ــغــيــرات  ــت ــُم ــــد جــمــيــع ال ورص
المياه  قــاع  فــي  الــمــوجــودة 
من  وغــيــرهــا  بــكــتــيــريــا  مـــن 
(النباتية،  البحرية  العوالق 
بشكل  تؤّثر  التي  الحيوانية) 
لدراسة  األسماك  على  مباشر 
ساّمة  أنــواع  فيها  كان  إذا  ما 
يتم  حــيــث  ــاك،  ــاألســم ب ــضــّر  ت

المعادن  ُمختلف  ورصُد  رصُدها 
باإلضافة  المياه.  من  الثقيلة 
الحقلية  الـــقـــراءات  لــقــيــاس 
ودرجة  الذائب  األكسجين  من 
والملوحة  الماء  تحت  الحرارة 
يقوم  وسوف  المياه.  وعكارة 
ــُق بــشــكــل أســبــوعــّي  ــري ــف ال
عينات  بجمع  عـــام،  ــّدة  ــم ول
رئيسية  مــواقــع  ــة  ــالث ث مــن 
لتنفيذ  العديد  خور  بمنطقة 
نتائج  عــن  ــالزمــة  ال ــدراســة  ال

نــفــوق األســمــاك فــي هــذه 
يظهر  التي  خصوًصا  المنطقة، 
األسماك،  نفوق  ظاهرة  فيها 
وسيتم تكثيف العمل للوقوف 
الحقيقية  ـــاب  األســـب عــلــى 
حالة  وفــي  الــظــاهــرة.  لتلك 
من  عينة  ــذ  أخ يتم  الــنــفــوق 
إلدارة  وإرسالها  األسماك  تلك 
لتشريحها  السمكية  الــثــروة 
ومـــعـــرفـــة األســــبــــاب الــتــي 
ويشارك  نفوقها.  إلــى  أدت 

إدارة  مــن  كــل  ــدراســة  ال فــي 
وإدارة  الطبيعية  المحميات 
الفطرية  والــحــيــاة  الحماية 
السمكية،  الــثــروة  وإدارة 
إلدارة  التابع  الفريق  وبإشراف 
الدراسة  انتهاء  وبعد   . الرص 
ديسمبر  شــهــر  نــهــايــة  مــع 
ــرفــع  ـــُق ب ـــري ـــف ســـيـــقـــوم ال
التوصيات  مــع  شــامــٍل  تقريٍر 
للجهات  الالزمة  والمقترحات 

لُمختصة. ا

دراسة استقصائية لمراقبة
نفوق األسماك بمنطقة خور العديد

رصد جميع المتغيرات الموجودة في قاع المياه من بكتيريا وغيرها دراسة جودة مياه البحر من الناحية الكيميائية والفيزيائية والبيولوجية
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