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تحّول كبير للمدن الخضراء

بدء تشغيل محطة الطاقة 
الشمسية ديسمبر 2021

»المواصالت« توسع 
إستراتيجية المركبات 

الكهربائية 

دعوات إلدارة عجلة 
»الطاقة النظيفة« 
بمختلف القطاعات

مبادرات شخصية في 
استخدامات الطاقة 

النظيفة

مونديال 2022.. أول بطولة محايدة الكربون

يترقب العالم بأسره انطالق كأس العالم لكرة القدم قطر 2022، الذي سيكون موندياال 
الضيافة واستقبال  المالعب والتنظيم وكرم  استثنائيًا في كل شيء.. ليس في روعة 
على  مستدامًا  إرثًا  يترك  بما  الكربون،  محايدة  نسخة  أول  سيكون  بل  الدوحة  ضيوف 
صعيد المناخ لدولة قطر والمنطقة. حيث تأتي االستدامة في صدارة استعدادات قطر 
لتنظيم المونديال للمرة األولى في العالم العربي والشرق األوسط، ويستهدف الوصول 
قبل  أقل مستوى ممكن،  إلى  عبر خفضها  الصفر،  إلى مستوى  الكربونية  باالنبعاثات 

موازنة القدر المتبقي من االنبعاثات من خالل شراء أرصدة الكربون.

الدوحة - •

قطر .. الحياة أحلى
بالُخضرة والطاقة النظيفة
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منظمة غير ربحية قائمة على العضوية

مجلس قطر للمباني الخضراء 
ريادة في تطبيق الممارسات المستدامة بيئيًا

مؤسسة  عضو  الــخــضــراء،  للمباني  قطر  مجلس  يعد 
حيث  العضوية،  على  قائمة  ربحية  غير  منظمة  قطر، 
تعمل على تشجيع التعاون وتحقيق الريادة في تطبيق 
املـــمـــارســـات املــســتــدامــة بــيــئــيــا فــيــمــا يــتــعــلــق بتصميم 

وتطوير األبنية الخضراء في دولة قطر. 
ويهدف املجلس إلى دعم الصحة واالستدامة الشاملة 
للبيئة واألفـــراد واألمــن االقتصادي على مــدى األجيال 
القادمة. تأسس املجلس في عام 2009 بموجب مرسوم 
وقعته صاحبة السمو الشيخة موزا بنت ناصر– رئيس 
مــجــلــس إدارة مــؤســســة قــطــر- تــمــاشــيــا مـــع رؤيــــة قطر 
الوطنية 2030 الرامية إلى التحول من اقتصاد يعتمد 
على املــوارد الطبيعية الناضبة مثل النفط والغاز إلى 
اقــتــصــاد قــائــم عــلــى املــعــرفــة. ومـــن خـــال مــجــلــس قطر 
للمباني الخضراء، انضمت دولة قطر إلى شبكة مكونة 
مـــن 80 دولــــة مــخــتــلــفــة يــوجــد لــديــهــا مــجــالــس وطــنــيــة 
العاملي  املجلس  مظلة  تحت  الــخــضــراء  لألبنية  نشطة 

لألبنية الخضراء.
األبنية الخضراء واالستدامة

الحضرية مسألة  التنمية  فيه  تعتبر  الــذي  الــوقــت  فــي 
مهمة لتقدم أي بلد من البلدان، إال أن البيئة الطبيعية 
تــكــون الضحية األولـــى للنمو  الكثير مــن األحــيــان  فــي 
تماما،  ذلــك  دون  الحيلولة  تتم  لم  إن  السكاني. وحتى 
إال أنه يمكن إدارتها من خال خطة التنمية الحضرية 
إلى  الخضراء«  »األبنية  ممارسات  وتهدف  املستدامة. 
الــحــد مـــن تــأثــيــر األبــنــيــة عــلــى الــبــيــئــة مـــن خـــال تبني 
الــتــكــنــولــوجــيــا فـــي جــمــيــع جـــوانـــب الــبــيــئــة الــعــمــرانــيــة، 
ة  إضافة إلى األخذ في االعتبار عوامل أخرى، مثل كفاء
ــواد الــصــديــقــة للبيئة  اســتــخــدام الــطــاقــة واســتــخــدام املــ
والــحــد مــن الــنــفــايــات. وبــيــنــمــا يــمــكــن اعــتــبــار »األبــنــيــة 
الـــخـــضـــراء« فـــكـــرة جـــديـــدة فـــي الـــوقـــت الـــحـــالـــي، إال أن 
تاريخ العمارة يشير إلى أن هياكلنا األولــى كانت في 
جوهرها تعكس األبنية الخضراء، وحان الوقت للعودة 
نقطة  تمثل  الخضراء  األبنية  وكانت  األساسيات.  إلــى 

البداية بالنسبة لنا، وسيكون هذا مستقبلنا أيضا.
مـــن أجــــل زيـــــادة الـــوعـــي واملـــعـــرفـــة بــمــمــارســات األبــنــيــة 
الــخــضــراء يقوم  للمباني  قــطــر  فـــإن مجلس  الــخــضــراء، 
بــبــنــاء قــــدرات املتخصصني فــي هـــذا الــقــطــاع مــن خــال 
جهوده  وتتوسع  والــبــحــوث.  املستمر  املهني  التطوير 
الـــهـــادفـــة إلــــى بـــنـــاء كـــيـــان نــشــط يـــقـــوم عــلــى الــعــضــويــة 
األبنية  لقيادة حركة  الصلة  ذات  األطـــراف  مــن  وشبكة 
الخضراء من أجل دعم اعتماد وتشريع وتنفيذ معايير 

وممارسات األبنية الخضراء.

ركائز عمل المجلس
تقوم مشاريع مجلس قطر للمباني الخضراء على ثاث 

ركائز رئيسة:
تطوير الخبرة الفنية:

تعزيز التنمية املستدامة القائمة على الخطط والقابلة 
للتنفيذ عن طريق التعاون مع قادة الصناعة والخبراء 
ــبـــادئ الــتــوجــيــهــيــة الــبــيــئــيــة،  لــتــحــديــد مــجــمــوعــة مـــن املـ
وأفـــضـــل مـــمـــارســـات األبــنــيــة الـــخـــضـــراء، اســـتـــنـــادًا إلــى 

املمارسات والنظم املعترف بها.
البحوث واالبتكار:

العمل مع خبراء الصناعة والجهات إلجراء البحوث في 
وفرص  املعرفية  الثغرات  وتحديد  الحالية  املمارسات 
التحسني واالبتكار في البيئة العمرانية في دولة قطر. 
وســيــؤدي هــذا إلــى دعــم إنــشــاء ونقل وتطبيق املبادئ 

التوجيهية لألبنية الخضراء وممارسات االستدامة.
التعليم والتدريب في مجال االستدامة:

الخضراء واالستدامة داخل هذا  األبنية  ترسيخ ثقافة 
التعليم  القطاع وفــي املجتمع املحلي، وذلــك مــن خــال 
واالتــصــاالت وتوفير املتخصصني في هــذا القطاع مع 
الخضراء  واألبنية  االستدامة  ممارسات  على  التدريب 
عــلــى أيــــدي الـــخـــبـــراء. خــلــق الـــوعـــي فـــي املــجــتــمــع حــول 
فــوائــد وفــــرص ومــمــارســات األبــنــيــة الــخــضــراء. العمل 
املشاركني  مثل  تماما  بفعالية،  املجتمع  مشاركة  على 
ــــن أجــــــل تـــحـــقـــيـــق الــتــنــمــيــة  ــة مـ ــلـ واألطـــــــــــراف ذات الـــصـ
املــســتــدامــة فــي الـــدولـــة، والــعــمــل فــي الــوقــت نفسه على 
على  واالقــتــصــادي  واالجتماعي  البشري  النمو  تعزيز 

الــصــعــيــديــن الـــفـــردي واملــجــتــمــعــي. ومــــن أجــــل تحقيق 
هذه الركائز يسعى املجلس إلى زيادة الوعي واملعرفة 
حـــول مــمــارســات األبــنــيــة الــخــضــراء مــن خـــال الــنــدوات 
واملـــحـــاضـــرات الــشــهــريــة، وتــوفــيــر املــــــوارد عــلــى شبكة 
اإلنترنت، حيث ُيعتقد بأن عقد دورات توعية للجهات 
ذات الصلة تنطوي على أهمية بالغة، على أن يتضمن 
جانب من ذلك التواصل والتوعية الجامعات واملدارس.
القطاع  فــي هــذا  قـــدرات املتخصصني  بــنــاء  العمل على 
من خال الدورات التدريبية املنتظمة واملعتمدة إضافة 
إلى ورش العمل الفنية والخاصة بأنظمة تقييم املباني 
الخضراء. ويقوم مجلس قطر للمباني الخضراء أيضا 
املعنية،  الــجــهــات  كــافــة  مــؤتــمــر ســنــوي يجمع  بتنظيم 
الفعال  والتواصل  التطوير  في  املــبــادرات  هــذه  وتسهم 
لــلــمــبــادئ الــتــوجــيــهــيــة وأفـــضـــل املـــمـــارســـات املــتــعــلــقــة 

باألبنية الخضراء.
الخبراء  لجان من  تأسيس  املجلس من خــال  ويتطلع 
في هذا القطاع إلى بناء وإشــراك كيان فعال قائم على 
ــراف ذات الــصــلــة مـــن أجــل  ــ الــعــضــويــة وشــبــكــة مـــن األطــ
املنافع  تحقيق  ويمكن  الخضراء.  األبنية  حركة  قيادة 
والخدمات من خال عقد الندوات وجلسات التواصل. 
تــقــام دورات الــتــواصــل بــهــدف بــنــاء عـــاقـــات الــشــراكــة 
القطاعني  مــن  املؤثرين  األعــضــاء  مــع  الرعاية  وبرنامج 

العام والخاص.
عملية  بــدعــم  الــخــضــراء  للمباني  قــطــر  ويــقــوم مجلس 

تــبــنــي ووضـــــع وتــنــفــيــذ مـــمـــارســـات ومــعــايــيــر األبــنــيــة 
الخضراء عن طريق تحفيز ومكافأة هذه الجهود، وفي 
الوقت نفسه يشجع على شــراء املــواد الصديقة للبيئة 
من خال توفير قواعد البيانات للشركات التي تتبنى 

املمارسات الصديقة للبيئة.
الدولية، بما في ذلك  املؤتمرات  من خــال املشاركة في 
املجلس العاملي لألبنية الخضراء، وعن طريق العمل مع 
شبكة الشرق األوســط وشمال أفريقيا ملجالس األبنية 
الخضراء، فإن املجلس يواصل تعزيز الفرص وعاقات 

التعاون على املستويات املحلية واإلقليمية والدولية.

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

لألبني�ة الخضراء

المجلس يهدف إلى 
دعم الصحة واالستدامة 

الشاملة للبيئ�ة واألفراد واألمن 
االقتصادي 

الرؤية.. والرسالة

ــة قــطــر في  ــ ــتـــعـــاون فـــي دولـ ــادة والـ ــريــ تــحــقــيــق الــ
املمارسات  واعتماد  بتوجيه  املتعلقة  الجوانب 
املـــســـتـــدامـــة بــيــئــيــا لــتــصــمــيــم وتـــطـــويـــر األبــنــيــة 
الخضراء، إلى جانب دعم صحة واستدامة البيئة 
والــنــاس واألمــــن االقــتــصــادي لــألجــيــال الــقــادمــة. 
وتوفير وتعزيز الوعي، وخلق التفاهم والشروع 
في التعليم، ووضع مجموعة محددة من املبادئ 
التوجيهية الواضحة ألفضل املمارسات البيئية 
بالبحوث  وااللــتــزام  والــدعــم  الخضراء،  واألبنية 

والتطوير.

مجلس قطر.. ورؤية قطر الوطنية 2030

شهدت دولة قطر في العقد األخير نموًا قويا في 
اقتصادها، وكــان ذلك أكثر وضوحا في قطاعي 
البناء والنقل. وكــان منذ ذلك الحني يتوافق مع 
البيئة  ركــيــزة  2030، وتحت  الوطنية  قطر  رؤيــة 
التي تنص على ضرورة إيجاد عاقة توازن بني 
وكــان  البيئة«.  و«حــمــايــة  التنمية«  »احــتــيــاجــات 
من بني النتائج املبينة في الرؤية املحافظة على 

البيئة، وذلك من خال ما يلي:
املؤسسات البيئية الفعالة واملتطورة التي تعمل 
املسائل  الــعــام حــول  الــوعــي  على توفير وتعزيز 
املــتــعــلــقــة بــحــمــايــة الــبــيــئــة وتــشــجــيــع اســتــخــدام 
التقنيات السليمة بيئيا. وستقوم هذه املؤسسات 
أدوات  وتوظيف  التوعية  حمات  بإطاق  أيضا 

التخطيط البيئي وإجراء البحوث البيئية.
ويــعــمــل مــجــلــس قــطــر لــلــمــبــانــي الـــخـــضـــراء على 
تــحــقــيــق هــــذه الـــحـــاجـــة لــلــمــنــظــمــات الـــتـــي تــركــز 
تدعم  أن  يمكنها  والــتــي  البيئية،  الــنــواحــي  على 
مبادرات الحكومة املحلية، في الوقت الذي يعمل 

فيه املجلس على إدخال برامج خاصة به.

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

إنارة الشواطئ والحدائق وأماكن المشاة بالطاقة الشمسية

تحّول كلي للطاقة النظيفة
والمدن الخضراء

نــفــذت الـــدولـــة مــمــثــلــة بــالــجــهــات املــعــنــيــة الــعــديــد من 
وقامت  النظيفة،  الطاقة  على  تعتمد  التي  املشاريع 
وزارة الــبــلــديــة بــاعــتــمــاد الــطــاقــة الــنــظــيــفــة فــي إنـــارة 
الــحــدائــق والــشــواطــئ وبــعــض املــنــشــآت فــي الــدولــة، 
ومن تلك املشاريع شاطئ الوكرة للعائالت والشاطئ 
الــعــام وكــذلــك شــاطــئ الــرويــس والــفــركــيــة. بــاإلضــافــة 
البيئي املستدام،  الوكرة  الحدائق ومنها ممشى  إلى 
والــــــذي يــعــتــمــد فـــي مــخــتــلــف تــفــاصــيــلــه عــلــى املــــواد 
املعاد تدويرها وإنارته بالطاقة الشمسية، وذلك في 
تتمتع  كافة  املشاريع  إلــى جعل  الــعــام  التوجه  إطــار 
للبيئة، وبهدف بلورة  بعناصر االستدامة الصديقة 
ثــقــافــة االســـتـــدامـــة الــتــي تــحــتــل مــســاحــة كــبــيــرة على 

قائمة أعمال الدولة في ظل القيادة الرشيدة.

مشروعات جديدة
البيئة  أكـــدت وزارة  فــقــد  الــجــديــدة  املــشــاريــع  وحـــول 
الطاقة  من  الكهرباء  بإنتاج  البدء  املناخي  والتغير 
الشمسية ألول مرة في النصف األول من عام 2022، 
محطات  اســتــخــدام  ملضاعفة  توجهها  إلــى  ــارت  وأشـ
الطاقة الشمسية لتوليد الكهرباء بحلول عام 2030. 
وكذلك زراعة مليون شجرة قبل بطولة كأس العالم، 
باإلضافة إلى زراعة 10 ماليني شجرة بحلول العام 

 .2030
وأشارت إلى دراسة أفضل السبل لتطوير واستخدام 
أنــــواع الـــوقـــود الــنــظــيــف األخــــرى مــثــل الــهــيــدروجــني. 
ــار فــي  ــمـ ــثـ ــتـ ــــة االسـ ــــدولـ وذلــــــك فــــي إطــــــار مـــواصـــلـــة الـ
الــتــقــنــيــات مــنــخــفــضــة الــكــربــون مــثــل احــتــجــاز وعـــزل 
املزيد  تجاه  والتزامها  الشمسية،  والطاقة  الكربون 

من الجهود البيئية العاملية.
ــة قــطــر  ــ وعـــلـــى املـــســـتـــوى الـــعـــمـــرانـــي فــقــد حـــولـــت دولـ
ممثلة بوزارة البلدية العديد من املناطق واملدن إلى 
املــســتــدام والــصــديــق  الــحــضــري للتخطيط  الــنــمــوذج 
للبيئة، مثل عاصمة الدولة التي تمكنت من تحقيق 
وأثبتت  إلهاما،  الحضرية  التنمية  نماذج  أكثر  أحد 
ــتــــدام ومـــرونـــتـــهـــا  بـــكـــل تــخــطــيــطــهــا الـــحـــضـــري املــــســ
االقتصاد،  وتنويع  اإلنسان  على  املرتكزة  وتنميتها 
اســتــعــدادهــا الــكــامــل لحقبة مــا بعد الــنــفــط، وحــددت 
الضوابط البيئية واملؤشرات األساسية التي ينبغي 
للمدن  املــســتــدام  بالتخطيط  الــقــيــام  عــنــد  بــهــا  األخـــذ 

الخضراء بما يضمن بيئة صحية مستدامة لسكانها 
يتخلله  ومبانيها،  مرافقها  كافة  وتــوافــق  وتنسيق 
طبيعية  وإضــاءة  وتهوية  كافية،  خضراء  مساحات 
التعليمية  للخدمات  مخصصة  وأماكن  املباني  بني 

والعالجية بما يحقق هدفها وصداقتها للبيئة.

إستراتيجية بيئية شاملة
 وقـــد عــمــلــت الـــدولـــة عــلــى بــنــاء إســتــراتــيــجــيــة بيئية 
مجاالت  اإلستراتيجية خمسة  حــددت  شاملة، حيث 
ذات أولـــويـــة مــع أهــــداف طــمــوحــة تــم تــطــويــرهــا لكل 
أولـــويـــة. انــبــعــاثــات غــــازات الــدفــيــئــة وجــــودة الــهــواء: 
ــازات الــدفــيــئــة بــهــدف الــحــد من  ــ خــفــض انــبــعــاثــات غـ
ظــاهــرة االحــتــبــاس الــحــراري وتحسني جــودة الهواء 
املــحــيــط والــداخــلــي مــن أجـــل حــمــايــة الــصــحــة الــعــامــة 
ــام.  ولــتــحــقــيــق ذلــــك، تــســعــى قطر  ــ والــبــيــئــة بــشــكــل عـ
لخفض انبعاثات غازات الدفيئة بنسبة 25 % مقابل 
الوضع االعتيادي بحلول عام 2030 وتعزيز معايير 
جودة الهواء املحيط وتحديث الحد األقصى بحلول 
عـــام 2024، والــتــنــوع الــبــيــولــوجــي بــتــعــزيــز الــجــهــود 

لـــلـــحـــفـــاظ عـــلـــى الـــتـــنـــوع الـــبـــيـــولـــوجـــي واســـتـــعـــادتـــه 
وحــمــايــتــه مــن أجـــل خــلــق نــظــم إيــكــولــوجــيــة طبيعية 

صحية وقادرة على الصمود. 
من  ألكثر  الفعالة  واإلدارة  للحماية  الــدولــة  وتسعى 
25 % من مساحة األرض بحلول عام 2030 وحماية 
واســـتـــعـــادة األصـــنـــاف املـــهـــددة مـــن بـــني مــســتــهــدفــات 

أخرى. 
مصادر المياه

وبـــشـــأن املـــيـــاه فــهــنــاك مـــراقـــبـــة دوريــــــة وفـــعـــالـــة لــكــل 
ــال، تـــســـعـــى قــطــر  ــ ــثـ ــ ــلـــى ســـبـــيـــل املـ ــاه، عـ ــ ــيـ ــ مــــصــــادر املـ
 ،% 60 بنسبة  الــجــوفــيــة  املــيــاه  اســتــخــراج  لتخفيض 
وخــفــض االســتــهــالك الــيــومــي لــلــمــيــاه بــمــقــدار الثلث 
ومضاعفة التحلية باستخدام التناضح العكسي أو 
أخــرى.   بــني مستهدفات  مــن  اســتــدامــة  أكثر  بتقنيات 
الــنــفــايــات تعمل  وإدارة  الـــدائـــري  االقــتــصــاد  وحــــول 
الدولة على تعزيز البنية التحتية لإلدارة املستدامة 
للنفايات وتشجيع زيادة االستخدام الدائري للمواد 
في قطر. وهناك جهود إلغالق وإعادة تأهيل 100 % 
من املطامر غير الصحية وإعادة تحقيق معدل إعادة 
تدوير للمواد بنسبة 15 % من النفايات املحلية من 

بني مستهدفات أخرى.
ــــي تــســعــى الـــدولـــة لتعزيز  وبــشــأن اســتــخــدام األراضـ

إمــكــانــيــات األراضــــي فــي الــدولــة عــلــى املـــدى الــطــويــل. 
وتولي قطر األولوية لرفع اإلنتاجية بشكل مستدام 
من خالل تحسني إنتاجية األراضي الزراعية بنسبة 
تفوق 50 %، باإلضافة إلى إطالق مبادرات التخطيط 
متطلبات  وتطبيق  تأسيس  مثل  املستدام  الحضري 

املباني الخضراء من بني مستهدفات أخرى. 

مرحلة جديدة
ويــمــهــد إطــــالق إســتــراتــيــجــيــة قــطــر الــوطــنــيــة للبيئة 
رحلة  من  جديدة  مرحلة  أمــام  الطريق  املناخ  وتغير 
إطــارا  أيضا  اإلستراتيجية  ستوفر  إذ  البيئية،  قطر 
لــعــام 2030 وتــضــع األســس  لتحقيق طــمــوحــات قطر 
كما سيتم  الطويل.  املــدى  على  البيئة  إلدارة  الالزمة 
تــشــكــيــل فـــريـــق عــمــل جـــديـــد مـــن مــخــتــلــف الـــــــوزارات، 
تــحــت إشـــــراف ودعــــم أبــــرز الـــقـــادة فـــي قـــطـــر، لــقــيــادة 
ومراجعة تنفيذ اإلستراتيجية. كما سيتطلب تنفيذ 
هــذه اإلســتــراتــيــجــيــة إحـــداث تــعــديــالت عــلــى عــدد من 
وأخيرا،  ذلك،  إلى  وباإلضافة  والقوانني.  السياسات 
ــددة لـــدفـــع جــهــود  ســيــتــم تــخــصــيــص مـــيـــزانـــيـــة مــــحــ
التقنيات  في  االستثمار  تعزيز  جانب  إلــى  التنفيذ، 
الــقــدرات وزيـــادة الوعي  املبتكرة، ودفــع جــهــود بــنــاء 

حيال البيئة.

 زراعة مليون شجرة قبل 
المونديال.. و10 ماليي�ن 

بحلول 2030 

مضاعفة استخدام 
محطات الطاقة 

الشمسية لتوليد الكهرباء 

مبادئ بيئي�ة ومستدامة 
في التخطيط الحضري 

للمدن 

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

د. فيرونيكا بيرموديز مديرة أبحاث بمعهد قطر لبحوث البيئة والطاقة لـ              :

بدء تشغيل محطة الطاقة 
الشمسية ديسمبر 2021

حامد سليمان•

تابعت: سيتم بدء املرحلة األولى في بداية 
شهر ديسمبر من العام الحالي؛ بقدرة 400 
ميجاواط. وسيتم تشغيل املرحلة الثانية، 
بنفس الــســعــة فــي الــقــريــب الــعــاجــل. وإلــى 
جانب حقيقة أن كل هذا البناء يتم إنجازه 
سنتان،  مدتها  قياسية  فترة  غضون  فــي 
التي  التكنولوجيا  أن  إلــى  اإلشـــارة  تجدر 
إليه  أحــدث ما توصلت  تم اختيارها هي 

التكنولوجيا املتطورة.
وأوضحت أنه عند بدء التشغيل، ستكون 
املحطة  الشمسية هــذه هي  الطاقة  محطة 
ــاون  ــعــ ــتــ الــ مـــجـــلـــس  دول  ــــي  فــ الـــــوحـــــيـــــدة 
الخليجي التي تجمع ما بني تكنولوجيا 
الــــوجــــهــــني  ذات  الــــشــــمــــســــيــــة  ــا  ــ ــايــ ــ ــخــ ــ الــ
وتكنولوجيا التعقب والتنظيف التلقائي.

طرح عطاء موقعين
وأكدت أن قطر للطاقة تسعى إلى تحقيق 
املـــزيـــد مـــن الـــفـــرص حــيــث تـــم طــــرح عــطــاء 
بهدف  ميغاواط   )400*2( بسعة  موقعني 
ــتــــجــــددة مــــن الـــطـــاقـــة  تـــعـــزيـــز حــصــتــهــا املــ
 15 نسبتها  تــتــجــازو  بحيث  الــكــهــربــائــيــة 
وتقليل  اإلنتاجية  الطاقة  إجمالي  مــن   %
انــبــعــاثــات الـــكـــربـــون. واملـــشـــاريـــع اآلن في 
مـــرحـــلـــة تـــقـــديـــم الــــعــــطــــاءات، حـــيـــث أبــــدى 
املشاركون اهتماما شديدا بإعداد عروض 
العطاءات ملشاريع الطاقة الكهروضوئية. 
ــارك بــاحــثــو  ــ ــــشـ ــــت د. فـــيـــرونـــيـــكـــا: يـ ــالـ ــ وقـ
ومــهــنــدســو مــعــهــد قــطــر لــبــحــوث الــبــيــئــة 
ــة، بــشــكــل مــســتــمــر، فــــي مــخــتــلــف  ــاقــ ــطــ والــ
جوانب مشاريع الطاقة الشمسية املختلفة 
فــي الــدولــة. ويشمل ذلــك مراجعة املــبــادئ 
والتحقق  التوصيات  وتقديم  التوجيهية 
مـــن امـــتـــثـــال املــــشــــروع لــلــمــعــايــيــر املــطــبــقــة 
وتشمل  الدولية.  واملعايير  قطر  دولــة  في 
الخدمات التكنولوجية ملعهد قطر لبحوث 
ــا تـــوفـــيـــر بــيــانــات  الــبــيــئــة والـــطـــاقـــة أيـــضـ
على  بــنــاًء  الطاقة  إنتاجية  حــول  تقديرية 

املوقع الجغرافي، وإعدادات التركيب )زواية 
اإلمالة، والتوجيه، وما إلى ذلك(، وبيانات 
إنتاجية  لتقدير  وذلـــك  الــجــويــة  األرصــــاد 
الــقــيــاســات الخارجية  الــطــاقــة بــاســتــخــدام 

الطاقة  تصنيف  مــن  والتحقق  الحقيقية، 
في الوحدات الكهروضوئية قبل التثبيت 
ا ملعايير اللجنة الكهروتقنية الدولية، 

ً
وفق

وكذلك للتحقق من موثوقية التكنولوجيا 
للظروف املحلية.

وأضـــافـــت: قــد أصــبــح معهد قــطــر لبحوث 
الطاقة  الختبار  بمرافقه  والطاقة،  البيئة 
الشريك  العاملي،  املستوى  ذات  الشمسية 
الــرئــيــســي لــلــصــنــاعــات الـــتـــي تــســعــى إلــى 
ــة الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا فــي  الـــتـــحـــقـــق مــــن صـــحـ
الشمسية وتطوير  الــطــاقــة  أبــحــاث  مــجــال 
الــتــكــنــولــوجــيــا. وبـــاإلضـــافـــة إلــــى الــخــبــرة 
الــعــاملــيــة الــتــي يــقــدمــهــا بــاحــثــوهــا، يمتلك 
ــرافـــق اخـــتـــبـــار مــتــقــدمــة بــمــا في  املــعــهــد مـ
ــك مــــرفــــق اخــــتــــبــــار خــــارجــــي ومــخــتــبــر  ــ ذلــ
تم  الــذي  الكهروضوئية  الطاقة  موثوقية 
افتتاحه مؤخرًا. ويحتوي مرفق االختبار 
ميدانية  مــحــطــة  عــلــى  للمعهد  الــخــارجــي 
تــبــلــغ مــســاحــتــهــا 35000 مـــتـــر مـــربـــع مــع 
بأنظمة  مــزودة  تقنيات شمسية متطورة 
الــكــهــروضــوئــي  األداء  بــتــحــســني  تــســمــح 
ــنـــاخـــات الــقــاســيــة وتـــطـــويـــر حــلــول  فـــي املـ
ــور تـــحـــويـــل الــطــاقــة  ــدهــ ــن تــ لــلــتــخــفــيــف مــ
التعرض  بسبب  الوقت،  بمرور  الشمسية 
للعوامل الخارجية. وتتيح معدات وأدوات 
مــخــتــبــر املــوثــوقــيــة الــكــهــروضــوئــيــة، بما 
ــا 

ً
فــي ذلـــك الــغــرف الــبــيــئــيــة، اخــتــبــاًرا دقــيــق

لــلــوحــدة ومــحــاكــاة لــظــروف الــتــدهــور في 
الهواء الطلق، مما يكمل النتائج امليدانية 
ــم فـــــي تـــطـــويـــر حــــلــــول مــصــمــمــة  ــاهــ ــســ ويــ
السائدة  الظروف  تائم  بحيث  خصيًصا 
ــر املــعــهــد  ــديـ فـــي دولـــــة قــطــر واملــنــطــقــة. ويـ
ــاقــــة الـــشـــمـــســـيـــة حـــيـــث يــنــفــذ  ــاد الــــطــ ــ ــــحـ اتـ
)قبل  مشتركة  بحثية  مــشــاريــع  األعــضــاء 
املنافسة( وخاصة )تنافسية( في مجاالت 
ــدات  ــ ــوحـ ــ ــيـــف الـ ــنـــظـ ــلــــوث وتـ ــتــ تـــخـــفـــيـــف الــ
الــكــهــروضــوئــيــة والــتــنــبــؤ بــإنــتــاج الــطــاقــة 

الكهروضوئية وغيرها.

قالت د. فيرونيكا بيرموديز، مديرة أبحاث أولى في مركز الطاقة، معهد قطر لبحوث البيئة والطاقة 
بجامعة حمد بن خليفة: بينما بدأت قطر العمل على إستراتيجيتها الخاصة بالطاقة الشمسية في وقت 
بالتزام أقوى وتصميم أكبر. ونتيجًة  الهدف  البلدان األخرى، فقد سعت إلى تحقيق  متأخر عن معظم 

لذلك، كانت قطر تتحرك بسرعة نحو تنفيذ هذا الهدف.
وأضافت د. فيرونيكا في تصريحات خاصة لـ »العرب«: تم ترسية عملية تقديم العطاءات ألول محطة 
2020 اإلغالق المالي. والمشروع قيد  2019، بينما شهد يناير  كهرباء رئيسية في البالد في ديسمبر 
التي  الرئيسية  التحديات  إلى  وبالنظر  العام.  نهاية هذا  تشغيله في  يبدأ  أن  المقرر  اآلن، ومن  اإلنشاء 
اإلغالق  ذلك  بما في  بها  المرتبطة  االضطرابات  العالم، مع  فيروس كورونا في  جائحة  بسبب  حدثت 
والتأخير في سلسلة التوريد، فإن بناء محطة طاقة بقدرة 800 ميجا. واط في غضون عامين يعد إنجاًزا 

كبيًرا.

مؤتمر تطوير التكنولوجيا الالزمة 
لتعزيز رابط الطاقة والمياه

في المناخات القاسية

نوفمبر  في  املتخصص  املؤتمر  والطاقة  البيئة  لبحوث  قطر  يعقد معهد 
الجاري؛ لتناول التحديات والفرص املتاحة في مجال الترابط بني الطاقة 
البحوث والتكنولوجيا  واملياه والبيئة، وبصفة خاصة متطلبات تطوير 
الــازمــة لتعزيز رابـــط الــطــاقــة واملــيــاه والــبــيــئــة فــي املــنــاخــات الــصــحــراويــة 
أيــام في  أربعة  مــدار  ُيعقد على  الــذي  املؤتمر،  أن يحضر  ُيتوقع  القاسية. 
الفترة من 22 إلى 26 نوفمبر 2021، ما يزيد على 300 باحث وعالم ومهندس 
الفعالية  وممثلون عن الجهات املعنية. تستطيع الوفود حضور جلسات 
بصفة شخصية بمبنى )ذو املنارتني( أو تسجيل الدخول والحضور عبر 

املنصات الرقمية.
 
ً
يجمع املؤتمر خبراء عامليني في املجال األكاديمي وقطاع الصناعة، فضا
عن خبراء من الجهات املعنية ذات العاقة؛ لتبادل آخر مستجدات البحوث 

والتكنولوجيا واالبتكارات.
وسوف يركز الحضور على تحقيق فهم أفضل للترابط بني الطاقة واملياه 
والبيئة؛ بغرض تطوير املجاالت ذات األولوية واملتعلقة بالتنمية البشرية 
واالستدامة البيئية. وسوف يتمخض املؤتمر عن نتيجة هامة تتعلق بأثر 
يساعد  وســوف  الغذائي.  باألمن  وعاقتها  والبيئة  واملــيــاه  الطاقة  ترابط 
تحديات  ملواجهة  الــازمــة  الحلول  واستكشاف  الفهم  تعزيز  على  املؤتمر 
مــحــددة تــواجــه عــاقــة الــتــرابــط الحقيقي بــني الــطــاقــة واملــيــاه والــبــيــئــة في 
املناخات الصحراوية القاسية، كما هو الحال في قطر. وسيناقش الخبراء 
كيفية تطوير تقنيات الطاقة واملياه في هذه املنطقة ملواجهة تحديات أمن 
املياه والطاقة والغذاء، وفي نفس الوقت العمل على تعزيز بيئة تكنولوجية 
تفسح الطريق نحو ابتكار القيمة والتأثير في املجتمع واالقتصاد. ويهدف 
ا إلى سد الفجوة بني البحوث وقطاع الصناعة، وسوف يوفر 

ً
املؤتمر أيض

منصة للحوار في التخصصات املتداخلة بني العلماء والباحثني والشركاء 
من قطاع الصناعة وصناع السياسات.

يأتي عقد هذا املؤتمر منسجًما مع رؤية ورسالة معهد قطر لبحوث البيئة 
املستوى  على  مرجعًيا  ا 

ً
مــركــز املعهد  جعل  نحو  السعي  بــشــأن  والــطــاقــة 

الــوطــنــي واإلقــلــيــمــي والــعــاملــي فــي مــجــال بــحــوث الــطــاقــة والــبــيــئــة واملــيــاه 
والتطوير التكنولوجي، لفائدة دولة قطر ومنطقة الشرق األوسط وشمال 

أفريقيا.

أهداف المؤتمر
يهدف املؤتمر إلى:

• تحديد مجاالت التعاون بشأن قضايا ترابط الطاقة واملياه والبيئة على 
املستوى اإلقليمي والعاملي، وما يرتبط بها من تطوير تقني ومنهجيات 

مبتكرة.
• فهم التحديات واملعوقات وتطوير الحلول املمكنة للقضايا ذات الصلة 

بتطبيق البحوث في مجاالت الطاقة واملياه والبيئة.
• تبادل األفكار واملعرفة بني الخبراء وُصناع السياسات من أنحاء العالم.

االجتماعي  التأثير  وتناول  الصناعة  األبحاث وقطاع  الفجوة بني  • سد 
واالقتصادي.

الساحة  لــدولــة قطر واملنطقة على  البحثية  الــقــدرات واإلمــكــانــات  إبـــراز   •
العاملية.

»قطر لبحوث 
البيئ�ة والطاقة« 

يساهم في تحقيق 
إستراتيجية قطر

تشغيل المرحلة 
ًاألولى بنهاية 

العام و»الثاني�ة« قريب�ا

باحثو ومهندسو 
المعهد يساهمون 

في مختلف جوانب 
مشاريع الطاقة 

الشمسية بالدولة

محطة الطاقة 
الشمسية هي 

الوحيدة في الخليج اليت 
تجمع ما بي�ن تكنولوجيا 

»ذات الوجهين« 
و»التعقب والتنظيف 

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

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

»المواصالت« توسع إستراتيجية 
المركبات الكهربائية 

سامح الصديق•

تــعــمــل وزارة املــــواصــــات وشـــركـــة مـــواصـــات »كــــروة« 
عــلــى تنفيذ اســتــراتــيــجــيــة املــركــبــات الــكــهــربــائــيــة، التي 
بنظام  خــاصــة  تحتية  بنية  تطوير  فــي  تساهم  ســوف 
النقل العام الكهربائي املتكامل واملتعدد الوسائط في 
املنطقة، بهدف دعــم مسيرة  الدولة األول من نوعه في 
أخــضــر، وتحقيق  فــي خطواتها نحو مستقبل  الــدولــة 
التوازن االقتصادي والبيئي لضمان استدامة مشاريع 
 عـــن دعــم 

ً
الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة لــقــطــاع املــــواصــــات فـــضـــا

للموارد  القصوى  الفائدة  وتحقيق  االقتصادي  النمو 
لقطاعي  الخارجية  العوائد  زيــادة  الطبيعية من خال 
الــنــفــط والـــغـــاز، وتــطــويــر وســـائـــل الــنــقــل عــبــر توظيف 
العاملية  األنظمة  أحــدث  وفــق  والنظيفة  البديلة  الطاقة 
الــصــديــقــة لــلــبــيــئــة لــلــحــد مـــن االنـــبـــعـــاثـــات الــكــربــونــيــة 
الضارة مما يوفر بيئة نظيفة وصحية ومتكاملة وآمنة 

لألجيال القادمة بالتنسيق مع وزارة البلدية والبيئة.
إلى  الــتــحــول  لــدعــم  االستراتيجية  الخطط  مــن  وكــجــزء 
مــع شركة  حــالــًيــا  ــوزارة  ــ الـ تعمل  الكهربائية  املــركــبــات 
مــواصــات )كــــروه( عــلــى خــطــة شــامــلــة لتحويل جميع 
سيارات األجرة إلى سيارات تعمل بالطاقة الكهربائية 
خال السنوات القادمة. باإلضافة إلى إنشاء عدد 100 
 عن 

ً
أولــى، فضا الكهربائية كمرحلة  موقف للسيارات 

إنــشــاء عــدد مــن املــســتــودعــات الــدائــمــة خــال عــام 2022 
في مناطق متعددة تحتوي على كافة املرافق الخدمية 

الخاصة بها.
يــأتــي ذلــك فــي إطـــار الــتــزام وزارة املــواصــات بتحويل 
إلــى حــافــات كهربائية  الــعــام  25% مــن حــافــات النقل 
ــافـــات كــهــربــائــيــة في  ــام املـــقـــبـــل، ونـــشـــر حـ ــعـ بــحــلــول الـ
مــنــاطــق الــخــدمــات الــرئــيــســيــة خـــال كـــأس الــعــالــم لكرة 
على  األول  املـــونـــديـــال  ســيــصــبــح  وبـــذلـــك   ،2022 الـــقـــدم 
ستخدم خاله حافات نقل عام 

ُ
مستوى العالم الذي ت

كهربائية صديقة للبيئة ومحايدة للكربون.
ــوزارة نــهــايــة يــونــيــو املــاضــي، التشغيل  ــ وقـــد دشــنــت الـ
الــتــجــريــبــي ملــحــطــة شـــركـــة مـــواصـــات »كــــــروه« لشحن 
الحافات الكهربائية بالتزامن مع وصول أول دفعة من 
املحركات  ذات  للبيئة  الصديقة  الكهربائية  الحافات 
الهادئة، التي سوف تستخدمها »كروه« ضمن منظومة 
املركبات  استراتيجية  تطبيق  ويستكمل  لديها،  النقل 
الكهربائية التي أعدتها وزارة املواصات واالتصاالت 

بالتعاون مع الجهات املعنية.
ويهدف التدشني إلى دعم مسيرة الدولة في خطواتها 
االقــتــصــادي  الــتــوازن  وتحقيق  أخــضــر،  مستقبل  نحو 
والــبــيــئــي لــضــمــان اســتــدامــة مــشــاريــع الــبــنــيــة التحتية 
 عن تطوير وسائل النقل عبر 

ً
لقطاع املواصات، فضا

األنظمة  أحــدث  والنظيفة وفق  البديلة  الطاقة  توظيف 
العاملية الصديقة للبيئة للحد من االنبعاثات الكربونية 
الضارة مما يوفر بيئة نظيفة وصحية وآمنة لألجيال 

القادمة.
كما تتزامن هذه التطورات في »كــروه« مع الــدور الذي 
ــوزارة لــبــدء تشغيل  ــ تــقــوم بــه الــشــركــة تــحــت إشــــراف الــ
أسطول  لخدمة  الكهربائية  للمركبات  الــازمــة  املــرافــق 
الــنــقــل الـــعـــام وتــلــبــيــة مــتــطــلــبــات الـــزيـــادة املــتــوقــعــة في 

الــطــلــب عــلــيــهــا.  وأكـــد ســعــادة الــســيــد جــاســم بــن سيف 
ــذا الــبــرنــامــج يــأتــي  ــر املــــواصــــات أن هــ ــ الــســلــيــطــي وزيـ
حرصا من الوزارة على تنفيذ استراتيجية التحول إلى 
الطاقة النظيفة في قطاع املواصات وتقليل االنبعاثات 
وتحسني  التقليدية  املركبات  عــن  الــصــادرة  الكربونية 
جـــودة املــنــاخ الــعــام فــي دولـــة قــطــر، مبينا أن أحـــد أهــم 
أهداف هذه االستراتيجية يتمثل في دعم عمليات النقل 
خال بطولة كأس العالم 2022، لتكون دولة قطر األولى 
عــاملــيــا فــي اســتــضــافــة بــطــولــة كـــأس الــعــالــم باستخدام 

التكامل  بجانب  للبيئة  الصديقة  الكهربائية  املركبات 
بني  التكامل  ويلعب  املختلفة.  الــعــام  النقل  أنظمة  مــع 
االستراتيجية  تنفيذ  في  هاما  دورا  الدولة  مؤسسات 
أكد  النظيفة حيث  الطاقة  للتحول الستخدام  الوطنية 
الدكتور املهندس سعد بن أحمد املهندي رئيس هيئة 
إدارة شركة  »أشغال« ورئيس مجلس  العامة  األشغال 
ــروه«، إن »أشـــغـــال« قــامــت بــإنــشــاء نقاط  ــ مــواصــات »كـ
الــشــحــن الــكــهــربــيــة املختلفة داخـــل الـــدوحـــة وخــارجــهــا 
التحتية  والبنية  الكهربائية  التمديدات  كافة  وتوفير 

ــزة الــشــحــن بـــاملـــحـــوالت الــكــهــربــيــة  ــهـ الــــازمــــة لـــربـــط أجـ
الــكــهــربــاء املختلفة، مــشــيــرًا إلـــى أنــهــا قامت  ومــحــطــات 
كذلك بإنشاء أكبر محطة في املنطقة للشحن الكهربائي 
ومرتبطة  الشمسية  بالطاقة  تعمل  لوسيل  مدينة  في 
مــع كــافــة املــحــطــات، حــيــث سيتم إنــشــاء مــظــات خايا 
شــمــســيــة عــالــيــة الـــكـــفـــاءة تــعــتــمــد عــلــى مــصــدر الــطــاقــة 
الشمسية التي تعد أحد أوجه الطاقة املتجددة املوفرة 

للطاقة النظيفة.
العمل  املــاضــي  املــواصــات االســبــوع  كما أعلنت وزارة 
الحافات  لتحويل  الــازمــة  املتطلبات  استكمال  على 
والــشــاحــنــات نــحــو اســتــخــدام الــديــزل الــصــديــق للبيئة 
االنبعاثات  تسبب  التي  الكبريتية  املــادة  من  والخالي 
الضارة الناجمة عن عملية االحــتــراق، وذلــك بالتعاون 
مــع الــهــيــئــة الــعــامــة الــقــطــريــة لــلــمــواصــفــات والتقييس، 
واإلدارة العامة للمرور، وشركة قطر للطاقة، والجهات 

األخرى ذات الصلة.
الــوزارة  التي اعتمدتها  ويأتي هــذا في إطــار السياسة 
الــنــقــي املـــكـــافـــئ للتصنيف  الــــديــــزل  الســـتـــخـــدام وقـــــود 
والــشــاحــنــات  الــحــافــات  لــكــافــة   )5-EURO( األوروبــــــي 
التي سيتم استيرادها لدولة قطر ابتداء من الطرازات 
املصنعة للعام )2023( األمر الذي سيقلل من االنبعاثات 

الكربونية ويحد من التلوث البيئي بشكل ملحوظ.
وســــوف تــدعــم هــــذه الـــخـــطـــوات اســتــراتــيــجــيــة الــتــحــول 
لــلــمــركــبــات الــصــديــقــة لــلــبــيــئــة، بــاإلضــافــة إلـــى االرتــقــاء 
بــمــواصــفــات الــحــافــات والــشــاحــنــات الســتــخــدام وقــود 
الخامس  األوروبــي  للتصنيف  املكافئ  النظيف  الديزل 
املرجوة  البيئية  االستدامة  تحقيق  بهدف   ،)5-EURO(
من خال استخدام التقنيات والوقود النظيف والطاقة 
الــكــهــربــائــيــة، لــلــحــد مــن عــــوادم املــركــبــات واالنــبــعــاثــات 
الــكــربــونــيــة الـــضـــارة بــالــبــيــئــة، مــمــا يــوفــر بــيــئــة نظيفة 

وصحية وآمنة.
بالتنسيق  قامت  املــواصــات  وزارة  أن  بالذكر  الجدير 
مع املؤسسة العامة القطرية للكهرباء واملاء »كهرماء« 
بدولة  والهجينة  الكهربائية  املركبات  سياسة  لوضع 
ــن الــطــاقــة  ــبــــاد مــ قـــطـــر، بـــهـــدف دعـــــم تـــأمـــني حـــاجـــة الــ
ــة الــبــدائــل  ــ الــنــظــيــفــة عــلــى نــحــو دائــــم ومــنــتــظــم، ودراســ
الفاعلة في تنفيذ  املساهمة  لتأمينها من أجل  املتاحة 
وتحقيق   ،)2022-2018( الوطنية  التنمية  استراتيجية 

رؤية قطر 2030.

نشر »الحافالت« 
في مناطق الخدمات 

الرئيسية خالل مونديال قطر 
2022

البطولة األولى بالعالم 
في استخدام وسائل 

نقل صديقة للبيئ�ة ومحايدة 
للكربون
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تـابعـونـا عىل منصـات التـواصــل االجتمـاعـي الخاصة باللجنة املنظمة الحتفاالت اليوم الوطني للدولة

في ظل التوجه لتنويع مصادر الطاقة

دعوات إلدارة عجلة »الطاقة 
النظيفة« في مختلف القطاعات

يوسف بوزية•

املستدامة  الطاقة  مجال  في  خبراء  يتوقع 
أن تــشــهــد الــســنــوات املــقــبــلــة تـــزايـــد الطلب 
فــي الـــدولـــة عــلــى وحــــدات الــطــاقــة النظيفة 
وتطبيقاتها املختلفة كإحدى »التحوالت« 
املــطــلــوبــة لــتــنــويــع مـــصـــادر تــولــيــد الــطــاقــة 
ــع وشـــيـــوع  ــوســ ــتــــن إلــــــى تــ ــر.. الفــ ــ ــطـ ــ ــي قـ ــ فـ
اســتــخــدامــاتــهــا ألغــــراض تــوفــيــر الــكــهــربــاء 
فــي املــبــانــي، وتحلية مــيــاه الــبــحــر، وإنـــارة 
ــرا، ربــــمــــا،  ــ ــ ــيـ ــ ــ ــق، وأخـ ــ ــدائــ ــ ــحــ ــ ــوارع والــ ــ ــ ــشـ ــ ــ الـ

توظيفها في التبريد. 
وفـــي حــن يــواجــه بــرنــامــج األمـــن الــغــذائــي 
الذي أعلنته الدولة لتعزيز االكتفاء الذاتي 
مــن الـــغـــذاء، تــحــديــا مــن حــيــث ارتــفــاع كلفة 
الــطــاقــة مـــن املـــحـــروقـــات الســتــخــراج املــيــاه 
الـــجـــوفـــيـــة وتــحــلــيــتــهــا الســـتـــخـــدامـــهـــا فــي 
الزراعة، فقد بدأ االتجاه نحو تنوع مصادر 
في  والرخيصة  النظيفة،  البديلة،  الطاقة 
ظل اتجاه العديد من اقتصادات العالم إلى 
استخدامها كمصدر رئيسي إلنتاج الطاقة 

وتصديرها أيضًا. 
وفي هذا السياق يؤكد الخبراء أن الشمس 
الساطعة لفترات طويلة هي امليزة النسبية 
ــة قــطــر،  ــتـــي يـــمـــتـــاز بــــه الـــطـــقـــس فــــي دولــــ الـ
والــذي يشجع على االستثمار في التنمية 
املستدامة في مختلف القطاعات الحيوية، 
واملــســاهــمــة فــي تحقيق أهـــداف رؤيـــة قطر 
2030 للحفاظ على موارد الدولة وتحقيق 
االستدامة البيئية من خالل خفض مستوى 
االنبعاثات الكربونية الضارة املنبعثة من 
وتوفير  التوهج  عالية  العادية  املصابيح 

األموال على خزانة الدولة.

مبادرات ومشاريع
يـــقـــول الـــدكـــتـــور ســيــف الـــحـــجـــري، الــخــبــيــر 
البيئي، إن دولة قطر تتجه اآلن إلى مصادر 
الطاقات البديلة من خالل بعض املبادرات 
واملـــشـــاريـــع الــتــي يــجــري تــنــفــيــذهــا حــالــيــًا، 
ــا بــتــحــقــيــق الــتــنــمــيــة املــســتــدامــة  وإلــــزامــــهــ

انسجامًا مع رؤية قطر 2030.
وأضــــــــــاف فـــــي تــــصــــريــــحــــات لــــــ الـــــعـــــرب أن 
ــارة  فــكــرة اســتــخــدام الــطــاقــة الــشــمــســيــة إلنـ
في  نقلة نوعية  أن تحدث  يمكن  الحدائق، 
إلى  فباإلضافة  والــطــاقــة،  الكهرباء  مــجــال 
نظافة الطاقة الشمسية وعدم تسببها في 
أي تــلــوث بــيــئــي يــمــكــن لــنــا كــذلــك أن نوفر 
مــبــالــغ مــالــيــة كــبــيــرة كـــانـــت تـــصـــرف على 
ــارة الـــشـــوارع والــحــدائــق  ــ تـــزويـــد أعـــمـــدة إنـ
بــالــكــهــربــاء، مــوضــحــا أن اتــفــاقــيــة مــؤتــمــر 
تغير املناخ شجعت جميع الدول وحثتهم 
ــتـــجـــددة  ــات املـ ــاقــ ــطــ ــى الــ ــ ــال إلــ ــقــ ــتــ ــلـــى االنــ عـ
ــك حــفــاظــا عــلــى الــبــيــئــة، كــمــا أن هــنــاك  وذلــ
اتجاهات كبيرة على الصعيد العاملي، من 
من  الحد  في  والحكومات  الشعوب  جانب 
الــحــراري،  لالحتباس  املسببة  االنبعاثات 
تــوفــر وسيلة  بــدورهــا  الشمسية  والــطــاقــة 
الشمسية  الــطــاقــة  ألن  بــذلــك،  للقيام  فعالة 

مستدامة وتحافظ على البيئة.

األلواح الشمسية
انتبهت  قــطــر  أن  إلـــى  الــحــجــري  ــار د.  ــ وأشـ
لهذا األمر بالفعل واتجهت نحو استغالل 
الطاقة الشمسية، خاصة أن الطقس مشمس 
الــســنــة، وقطعت شــوطــا كبيرا  أيـــام  معظم 
الــطــاقــة النظيفة واألبــحــاث  فــي اســتــخــدام 
التنفيذ، بدليل  بــدأت تتطور وتدخل حيز 
أن هــنــاك بــعــض الـــحـــدائـــق الــتــي أصــبــحــت 
أمله  عن  معربا  الشمسية،  بالطاقة  تضاء 
الشمسية  الطاقة  استخدام  يصبح  أن  فــي 
أكثر توسعا وأن يتم استخدامها في أمور 
أخـــــرى، لــتــصــبــح الـــحـــدائـــق نــظــيــفــة بيئيا، 
وهــــذه ضــمــن اإلســتــراتــيــجــيــة الــتــي تسعى 

إلــيــهــا قــطــر كغيرها مــن الــــدول عــلــى املــدى 
الــطــويــل، فـــإذا حــدث أي نقص فــي مصادر 
الــطــاقــة األخــــرى كــالــبــتــرول، يــصــبــح هناك 

بدائل أخرى متوفرة وجاهزة.

زيادة السكان والمشروعات
إلـــى ذلــــك، أرجــــع الــدكــتــور الــحــجــري تــزايــد 
ــدام الـــطـــاقـــة،  ــخـ ــتـ أهـــمـــيـــة الـــتـــرشـــيـــد فــــي اسـ
إلــى الــزيــادة في عــدد السكان واملشروعات 
والــــبــــرامــــج الـــتـــنـــمـــويـــة الـــضـــخـــمـــة مــنــوهــًا 
الطاقة املستدامة  بأهمية االنتقال ملصادر 
والبديلة لتوفير الطاقة عن طريق املصادر 
ــدًا أن دولــــــة قـــطـــر تــتــجــه  الــطــبــيــعــيــة، مــــؤكــ
ــتــــجــــددة مــــن خـــالل  ــاقــــات املــ اآلن إلـــــى الــــطــ
بــعــض املـــبـــادرات واملــشــاريــع الــكــبــرى التي 
بتحقيق  وإلزامها  حاليًا،  تنفيذها  يجري 
ــة قطر  التنمية املــســتــدامــة اتــســاقــًا مــع رؤيـ
الطاقة  استخدام  فكرة  أن  وأوضـــح   ..2030
ــوارع والـــحـــدائـــق  ــ ــشــ ــ الـــشـــمـــســـيـــة إلنــــــــارة الــ
الــعــامــة يــمــكــن أن تــحــدث نــقــلــة نــوعــيــة في 
إلى  فباإلضافة  والــطــاقــة،  الكهرباء  مــجــال 
نــظــافــة الــطــاقــة الــشــمــســيــة، وعــــدم تسببها 
في أي تلوث بيئي يمكن لنا كذلك أن نوفر 
مــبــالــغ مــالــيــة هــائــلــة كـــانـــت تـــصـــرف على 
ــارة الـــشـــوارع والــحــدائــق  ــ تـــزويـــد أعـــمـــدة إنـ
بــالــكــهــربــاء، مــوضــحــا أن اتــفــاقــيــة مــؤتــمــر 
تغير املناخ شجعت جميع الدول وحثتهم 
ــتـــجـــددة  ــات املـ ــاقــ ــطــ ــى الــ ــ ــال إلــ ــقــ ــتــ ــلـــى االنــ عـ
ــك حــفــاظــا عــلــى الــبــيــئــة، كــمــا أن هــنــاك  وذلــ
اتجاهات كبيرة على الصعيد العاملي، من 
من  الحد  في  والحكومات  الشعوب  جانب 
الــحــراري،  لالحتباس  املسببة  االنبعاثات 
تــوفــر وسيلة  بــدورهــا  الشمسية  والــطــاقــة 
الشمسية  الــطــاقــة  ألن  بــذلــك،  للقيام  فعالة 

مستدامة وتحافظ على البيئة.

بنية تحتية مناسبة
الجمالي-  فهد  الدكتور  توقع  جانبه  ومــن 

أستاذ الـعـلـوم البيولوجية والبيئية بكلية 
اآلداب والعلوم في جامعة قطر، أن تشهد 
الــطــاقــة الشمسية إقــبــاال مــتــزايــدًا  ــدات  وحــ
الحدائق  إنــارة  مع تعميم استخدامها في 
إلى  الخدمية، مشيرا  والجهات  والــشــوارع 
أن استخدامها في املنازل يحتاج إلى مزيد 
إلــى بنية تحتية  الــوقــت نظرًا للحاجة  مــن 
مــنــاســبــة، مــع ضــــرورة اســتــغــالل الــطــاقــات 
املـــتـــجـــددة واتــــخــــاذ خـــطـــوات جـــــادة لــتــدار 
الـــدولـــة، والــتــي  فــي  النظيفة  الــطــاقــة  عجلة 
عامليًا  واتــجــاهــا  أساسيا  مطلبا  أصبحت 
الــرشــيــدة لديها  الحكومة  بــأن  عــامــًا، علمًا 
من اإلمكانيات املادية والبشرية ما يؤهلها 
لتكون من أوائل الدول في استخدام الطاقة 

الشمسية.

المنشآت الخدمية
ونــظــرًا إلــى زيـــادة مــعــدل اســتــهــالك األفـــراد 
فــي قــطــر مــن الــكــهــربــاء واملــــاء - يــعــد أعلى 
أو مــن أعــلــى املـــعـــدالت الــعــاملــيــة - وارتــفــاع 
املياه  ملعالجة  املتجددة  غير  الطاقة  تكلفة 
وتوليد الكهرباء، يقول د. هيثم أبو الرب، 
ــاذ فـــي بـــرنـــامـــج هــنــدســة الــكــهــربــاء  ــتــ األســ
والحاسوب في جامعة تكساس إي أند أم 
في قطر واملدير اإلداري للمحطة الهندسية 
االختبارية التابعة ملركز الشبكة الذكية في 
أصبحت  النظيفة  الطاقة  إن  قطر،  جامعة 
ــثـــروات التي  الــحــل الــبــديــل لــتــوفــيــر هـــذه الـ
ا 

ً
تهدر يوميًا جراء سوء استخدامها، الفت

إلى سهولة تركيب األلــواح الشمسية على 
الطاقة  البلد، وضــرورة استخدام  مستوى 
فــي توليد  الــعــام  املــتــاحــة طـــوال  الشمسية 
الـــطـــاقـــة الــكــهــربــائــيــة لـــلـــمـــنـــازل، واملـــــــزارع، 
والخاصة،  الحكومية  الخدمية  واملنشآت 
وغيرها  اإلداريــــة  واملــبــانــي  كاملستشفيات 
ــق، مـــشـــيـــدًا بـــجـــهـــود مــؤســســة  ــ ــرافــ ــ ــن واملــ مــ
املجال  هــذا  فــي  باالستثمار  الخاصة  قطر 
والــنــهــوض بــمــســتــوى الــبــحــث الــعــلــمــي في 

قطر على سبيل إيجاد حلول خالقة داخل 
قطر.

أكثر أمانًا
مـــن جــانــبــه أوضـــــح املـــهـــنـــدس أحـــمـــد عبد 
املستدامة،  الطاقة  في  متخصص  الحليم، 
أن الطاقة الشمسية تتميز بأنها رخيصة 
املنتجة  الطاقات  مــن  أمــانــًا  وأكــثــر  التكلفة 
األخــرى، باإلضافة إلى استمراريتها دون 
الكهرباء،  أقل تكلفة من  أنها  انقطاع، كما 
ولــيــس لــهــا مــضــار عــلــى الــبــيــئــة فــال تنتج 
عنها آثار سالبة من ضوضاء أو مخلفات 
يمكن  املنتجة  الطاقة  أن  كما  ومحروقات، 
أن تخزن لفترات طويلة قد تصل لخمسة 
أو ستة أشهر.. كما أن عمرها االفتراضي 
يصل إلى 25 عاما و52 ألف ساعة تشغيل 
بــالــنــســبــة لـــلـــبـــطـــاريـــة. وتـــتـــمـــيـــز الـــخـــاليـــا 
قطعا  أو  أجـــزاء  ال تشمل  بأنها  الشمسية 
ــودًا وال تــلــوث  ــ مــتــحــركــة، وال تــســتــهــلــك وقـ
الـــجـــو وحـــيـــاتـــهـــا طـــويـــلـــة وال تــتــطــلــب إال 
الــقــلــيــل مــن الــصــيــانــة. لـــذا يــمــكــن تثبيتها 
عــلــى أســطــح املــبــانــي لــيــســتــفــاد مــنــهــا في 
للتدفئة  الــحــرارة  وتوفير  الكهرباء  إنــتــاج 
وتــســخــن املـــيـــاه. كــمــا تــســتــخــدم الــخــاليــا 
الــشــمــســيــة فـــي تــشــغــيــل نــظــام االتـــصـــاالت 
املــخــتــلــفــة وفـــــي إنــــــــارة الـــبـــيـــوت والــــطــــرق 
واملــنــشــآت وفـــي ضــخ املــيــاه وغــيــرهــا. ولــن 
نــكــون مــضــطــريــن لــدفــع فــواتــيــر الــكــهــربــاء. 
ال تــســبــب ألــــــواح الـــخـــاليـــا الــشــمــســيــة أيــة 
ضوضاءعندما تقوم بتحويل الضوء إلى 

طاقة كهربائية قابلة لالستخدام.
أنــواع  وأوضــح عبدالحليم أن هناك ثالثة 
من الطاقات املنتجة من الطاقة الشمسية: 
ذات  العادية  للمنازل  وتستخدم  البدائية 
لــلــمــعــدات واألدوات  الــبــســيــط  االســتــخــدام 
الكهربائية.. املتوسطة وهي التي تستخدم 
العالية  املــتــعــددة..  الــطــوابــق  ذات  للمنازل 

وتستخدم في املصانع واألبراج.

توفير مبالغ مالية 
كبيرة على خزانة 

الدولة

إلى جانب الشق االقتصادي 
وما ستولده الخاليا الشمسية 

من طاقة إلنارة الشوارع 
ألكثر من 25 عاما، فإن 

البلدية ستوفر على خزانة 
الدولة مبالغ مالية كبيرة 

من خالل االستغناء الكامل 
عن الطاقة الكهربائية 

التقليدية، إضافة إلى عدم 
الحاجة إلى بناء بنية تحتية 

وتمديد شبكات الكوابل 
ومحطات التقوية وغيرها 

من النفقات، فضال عن عدم 
الحاجة لعمالة لتشغيل 

أنظمة اإلنارة الشمسية التي 
تعمل تلقائيا، إلى جانب أن 
الطاقة الشمسية تعد آمنة 
وال تشكل خطرا على حياة 
الناس، وهي طاقة نظيفة 
وآمنة وتحمي البيئة وتحد 

من التلوث والمخلفات 
الكربونية، كما تحافظ 

على استدامة موارد البيئة 
وحمايتها لألجيال القادمة، 

عدا عن أنها تشكل حافزا 
ألفراد المجتمع لتبني ثقافة 
تطبيقات الطاقة الشمسية. 

وإلى جانب استخدام الطاقة 
الشمسية في إنارة شاطئ 

الوكرة للعائالت، تم تزويد 
الحديقة بشواحن كهربائية 

تعمل بالطاقة الشمسية 
لشحن الموبيالت واألجهزة 
اإللكترونية المختلفة خدمة 

للجمهور. وقد نجح برنامج 
ترشيد منذ انطالقته في 

خفض معدل استهالك 
الفرد من الكهرباء بنسبة 

بلغت حوالي 11 % وخفض 
استهالك المياه بنسبة 

تماثلها، وهذه النسب توضح 
أن هناك انخفاضا في 

انبعاثات غاز ثاني أكسيد 
الكربون بحوالي مليون 

و800 ألف طن ما حقق 
توفيرًا ماليا بحوالي 600 
مليون ريال قطري بنهاية 

عام 2014.
وتستثمر قطر في مجموعة 

من كبرى الشركات في 
قطاعات الطاقة الشمسية 
في ألمانيا وعلى مستوى 

العالم، سيكون لها 
مساهمة واضحة على قطاع 

الطاقة الشمسية المتنامي 
ومستقبلها في المنطقة 

حيث تقوم شركة قطر 
لتقنيات الطاقة الشمسية 

بالتركيز على تحقيق التكامل 
من خالل اعتمادها على 

وسائل تكنولوجية متقدمة 
في مصنع البوليسيليكون. 

ومن خالل إنتاجها لمادة 
عالية  البوليسيليكون 

الجودة التي تعتبر المكون 
األساسي المستخدم في 

أكثر من 90 % من وحدات 
الطاقة الشمسية في 

العالم، تسعى شركة قطر 
لتقنيات الطاقة الشمسية 

بتحقيق رؤيتها بأن تصبح من 
كبرى الشركات العالمية 
الرائدة في حلول الطاقة 

الشمسية.

د. سيف الحجري: 
توفير الطاقة عبر 

المصادر الطبيعية أصبح 
ضرورة

د. فهد الجمالي: 
خطوات جادة 
إلدارة عجلة الطاقة 

النظيفة بالدولة

 د. هيثم أبو الرب: 
الطاقة النظيفة 

حل بديل يقلص هدر 
الثروات
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تـابعـونـا عىل منصـات التـواصــل االجتمـاعـي الخاصة باللجنة املنظمة الحتفاالت اليوم الوطني للدولة

مواطنون وأصحاب مشاريع تجارية يشجعون عليها

            ترصد: مبادرات شخصية
في استخدامات الطاقة النظيفة

منصور المطلق•

ــادرات شــخــصــيــة  ــ ــبـ ــ ــدت » الــــعــــرب » مـ ــ رصــ
الســـتـــخـــدام الـــطـــاقـــة الــنــظــيــفــة فـــي املـــنـــازل 
التجارية،  املشاريع  املنتجة حتى  والعزب 
حيث بــادر عــدد من املواطنني إلــى اعتماد 
الطاقة الشمسية في بعض االستخدامات 
الكهربائية في املنازل والعزب مثل اإلنارة 
وتــســخــني املـــيـــاه وغـــيـــرهـــا. وقـــامـــت بــلــديــة 
الـــوكـــرة فــي وقـــت ســابــق بــتــكــريــم عـــدد من 
ــادرات كــنــوع مـــن التشجيع  ــبــ املــ أصـــحـــاب 
ورفــع الوعي لدى املواطنني حول التنمية 
املــــســــتــــدامــــة واهــــمــــيــــة اســــتــــخــــدام الـــطـــاقـــة 
النظيفة ملا لها من اثر إيجابي على البيئة 

في دولة قطر واملناخ بشكل عام. 
عزبة

ــبـــدايـــة قــــال املــــواطــــن خــلــيــفــة الــســيــد  فـــي الـ
الشيحانية  عـــزب  بمجمع  عــزبــة  صــاحــب 
ــه اســـتـــخـــدم الـــطـــاقـــة الــشــمــســيــة لــتــولــيــد  انــ
الـــطـــاقـــة إلنـــــــارة الـــعـــزبـــة وتــشــغــيــل بــعــض 
األجــهــزة ايــضــا، وأضـــاف أن اكثر مــا يميز 
كونها  هي  الشمسية  الطاقة  استخدامات 
صديقة للبيئة وليس لها انبعاثات ضارة 
للبيئة، مشيرًا إلى أن الشمس في دولة قطر 
كفيلة لشحن االلــواح الشمسية بما يكفي 
لالستخدامات الكهربائية في العزبة، كما 
انها طاقة نظيفة وغير مكلفة، مؤكدًا على 
أهمية املبادرات الشخصية مثل هذا النوع 
 2030 قــطــر  ــة  رؤيــ تحقيق  فــي  للمساهمة 

حول تنمية البيئة وحمايتها. 
ــا الــســيــد إلـــى ضــــرورة مكاتفة جهود  ودعـ
الدولة لحماية البيئة وتنميتها من خالل 
املنتجة حول  العزب  املبادرات في  تكثيف 
فمن خالل  النظيفة،  الــطــاقــة  اســتــخــدامــات 
ــإن الــطــاقــة الشمسية  تــجــربــتــه الــخــاصــة فـ
كــفــيــلــة بــتــغــطــيــة احـــتـــيـــاجـــات اســـتـــخـــدام 
الدولة  وأن  السيما  الــيــوم  طيلة  الكهرباء 
تسعى إلى تنويع مزيج الطاقة من خالل 

تنفيذ استراتيجية الطاقة املتجددة.
 منزل 

من جهته قال السيد خالد حمد آل فهيدة 
العائلة الستخدام  املــري: اسسنا في بيت 

الـــطـــاقـــة الــشــمــســيــة فـــي اإلنـــــــارة الــجــزئــيــة 
والتدفئة وتسخني املياه. وأضاف: نتوجه 
في  الستخدامها  بطاريات  النــشــاء  حاليا 
االنارة الخارجية لسور املنزل واملجالس.. 

إلخ.

وتـــابـــع: تــوجــهــنــا لــهــذا املــجــال حــيــث إنها 
للبيئة،  وصديقة  ونظيفة  متجددة  طاقة 
واردف أنــه من جهة أخــرى كــان من املمتع 
من  القادمة  الطاقة  استخدام  كيفية  تعلم 
الــشــمــس بـــاســـتـــخـــدام األلـــــــواح الــشــمــســيــة 

ــانـــي، وكـــيـــف أن  ــبـ املـــركـــبـــة فـــي املــــنــــازل واملـ
هــــذا األمـــــر أفـــضـــل مـــن اســـتـــخـــدام الـــوقـــود 
الشمسية  الطاقة  وأن  األحــفــوري، السيما 
ــاريــــات، وبـــذلـــك  يــمــكــن تــخــزيــنــهــا فــــي بــــطــ
الليل حني ال تكون  يمكن استخدامها في 

الشمس مشرقة. 
وعن دوافع استخدام الطاقة الشمسية قال 
والتغير  بالبيئة  الــدولــة  اهتمام  ان  املـــري 
ــنـــني حــول  املـــنـــاخـــي رفــــع مـــن وعــــي املـــواطـ
ــر، وشـــجـــع الــكــثــيــر عــلــى  ــ ــ ــــذا األمـ أهـــمـــيـــة هـ
التوجه للطاقة النظيفة من خالل مبادرات 
شخصية في منازلهم او مزارعهم او حتى 

املصانع واملحالت التجارية. 
مشروع تجاري 

ــا قـــالـــت الـــســـيـــدة ســـهـــام الــعــوامــي  بــــدورهــ
صــاحــبــة احــــدى كــبــرى الــشــركــات لتأجير 
الكهرباء  استخدامات  جميع  أن  اليخوت، 
لديها في اليخوت على الطاقة الشمسية، 
ــك الــطــاقــة  ــذلـ ــا تــســتــخــدم كـ ــهـ وأضــــافــــت انـ
الــشــمــســيــة فـــي مــنــزلــهــا الـــواســـع لتسخني 
ــا أنـــــــواع اإلنــــــارة  ــاه واإلنـــــــــــارة، وأيــــضــ ــيــ املــ

 .« led « املرشدة
وأشــــادت الــســيــدة الــعــوامــي بــجــهــود دولــة 
بالتغير  واهتمامها  البيئة  لحماية  قطر 
ــذي يــعــد عــلــى رأس أولـــويـــات  ــ املـــنـــاخـــي الـ
ــــن خـــالل  ــك مـ ــ ــ ــ ــدة، وذل ــ ــيـ ــ ــرشـ ــ حـــكـــومـــتـــهـــا الـ
االســـتـــثـــمـــار فـــي أحـــــدث مـــا تــوصــلــت إلــيــه 
التقنيات الهادفة إلى التقليل من األضرار 
ــي تـــخـــلـــفـــهـــا املــــشــــاريــــع االقـــتـــصـــاديـــة  ــتــ الــ

املختلفة على البيئة.

خليفة السيد: 
استخدمت 

المتجددة إلنارة العزبة 
وتشغيل بعض األجهزة

 خالد المري: 
توجه لتشغيل 

جميع إضاءة المنزل على 
الطاقة النظيفة 

سهام العوايم: 
تسخين المياه 

واآلالت في مشروع تجاري 
على الطاقة الشمسية 

حصل على براءة اختراعها د. عدنان رمزان النعيمي

3 اختراعات قطرية صديقة للبيئة
ابــتــكــر الـــدكـــتـــور عـــدنـــان رمـــــزان الــنــعــيــمــي 
اخــتــراعــني صــديــقــني لــلــبــيــئــة هــمــا ســيــارة 
يحتاجان  ال  كــهــربــائــي  ومــولــد  كهربائية 
ــــدان الــطــاقــة  ــــولـ لــلــطــاقــة لــتــشــغــيــلــهــمــا، ويـ
وقد  كربونية،  انبعاثات  أي  وبــدون  ذاتيا 
القرن  ثمانينيات  منذ  عليهما  العمل  بدأ 
عدنان،  الدكتور  التقت  »الــعــرب«  املــاضــي. 
الــذي حاز  الثالث،  اختراعه  على  فاطلعنا 
ــن الــــجــــوائــــز وهـــــو جــهــاز  ــعـــديـــد مــ عـــلـــى الـ
الــهــواء ويعمل بالطاقة  املــيــاه مــن  إلنــتــاج 
الشمسية اطلق عليه اسم »اجري جرين«، 
تــه  ــد أن الــجــهــاز اثــبــت جـــودتـــه وكــفــاء واكــ
االنــتــاج بمعدالت كبيرة من  وقــدرتــه على 

املياه العذبة النقية.
 وقال: توصلت إلى هذا االختراع من خالل 
عدة تجارب استمرت لعشر سنوات وعلى 
فترات متقطعة ومواسم وأوقات مختلفة، 
مؤكدًا أن جهاز »اجري جرين« هو اختراع 
في  وتصنيعه  تصميمه  تم   %100 قطري 

في  العالقة  الــرطــوبــة  مــن  لالستفادة  قطر 
ندرة  مشاكل  حل  في  وللمساهمة  الهواء، 
املــيــاه والــتــصــحــر. وأشـــار إلـــى انـــه استمد 
فكرة الجهاز من ارتفاع نسبة الرطوبة في 
الهواء، وقد تم تصنيعه لعله يكون سببا 
املــيــاه، وكذلك مساهمة مني  ازمــة  في حل 

في تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030. 
منافع الجهاز 

ــان:  إن مـــشـــروع  ــ ــدنـ ــ ــاف الـــدكـــتـــور عـ وأضـــــ
ــتـــراع الــقــطــري أوجــــد لــيــكــون مــصــدرا  االخـ
بــديــال إلنـــتـــاج املـــيـــاه الــعــذبــة مـــن مــصــادر 
وجل  عز  الله  إياها  وهبنا  التي  الطبيعة 
ــثـــل، وكــذلــك  واســتــغــاللــهــا االســتــغــالل األمـ
ـــم بــــــالدي الــحــبــيــبــة لـــتـــكـــون فــي  لـــرفـــع اســ

ــقـــدمـــة واملـــســـتـــخـــدمـــة  ــتـ مــــصــــاف الــــــــدول املـ
متجددة  كطاقة  الطبيعية  الطاقة  ملصادر 
ــك مـــســـاهـــمـــة مـــنـــي لــجــعــل  ــذلــ ــلــــة، وكــ وبــــديــ
ــــدول املــســاهــمــة في  ــدارة الــ ــ ــــالدي فـــي صــ بـ
الــحــد أو الــتــقــلــيــل مــن انــبــعــاثــات الــغــازات 
ــــوي لــــــأرض،  ــــجـ ــغـــــالف الـ ــ ــــي الـ الـــدفـــيـــئـــة فـ
وشركاء في املساهمة الحقيقية في تقليل 
االنـــبـــعـــاثـــات الــكــربــونــيــة وحـــمـــايـــة كــوكــب 

واملحافظة  املناخية  التغيرات  من  األرض 
مـــنـــافـــع  وحـــــــــول  األوزون.   طـــبـــقـــة  ــلــــى  عــ
الـــجـــهـــاز أوضـــــح الـــدكـــتـــور عــــدنــــان جــهــاز 
»اجـــــري جـــريـــن« يـــخـــدم اإلســتــراتــيــجــيــات 
السياسات  األمد، وكذلك  قصيرة وطويلة 
الــوطــنــيــة لــتــنــمــيــة املــــــوارد املـــائـــيـــة والــــري 
وتحسني حالة االستعمال الحالي للمياه، 

املياه  املــزيــد مــن االستنفاذ وتــلــوث  وملــنــع 
الـــجـــوفـــيـــة، والــــقــــدرة عــلــى تــنــفــيــذ قــوانــني 
ة الــــري  ــيـــة لــتــحــســني كــــفــــاء املــــيــــاه الـــجـــوفـ
وزيـــــادة إنــتــاج املــحــاصــيــل وإنـــشـــاء نــظــام 
باملياه  الــخــاصــة  الــجــغــرافــيــة  للمعلومات 
الــجــوفــيــة وتــقــلــيــل الـــضـــرر املـــتـــرتـــب عــلــى 

تطبيق هذه القوانني.

قصة تعب طويلة 
أثمرت عن جهاز 

»اجري جرين« وسيارة 
ومولد كهربائيي�ن

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

تستهدف ترك إرث مستدام في قطر والمنطقة

مونديال 2022 أول بطولة
محايدة الكربون

العالم  كــأس  انطالق  بأسره  العالم  يترقب 
الـــــــذي ســيــكــون  قـــطـــر 2022،  الــــقــــدم  لــــكــــرة 
مــونــديــاال استثنائيًا فــي كــل شــــيء.. ليس 
في روعة املالعب والتنظيم وكرم الضيافة 
واستقبال ضيوف الدوحة بل سيكون أول 
نسخة مــحــايــدة الــكــربــون، بــمــا يــتــرك إرثــًا 
مــســتــدامــًا عــلــى صــعــيــد املــنــاخ لــدولــة قطر 

واملنطقة. 
ــي االســـــــتـــــــدامـــــــة فـــــــي صـــــــــدارة  ــ ــأتــ ــ ــــث تــ ــيـ ــ حـ
ــدادات قــــطــــر لـــتـــنـــظـــيـــم املــــونــــديــــال  ــ ــعــ ــ ــتــ ــ اســ
للمرة األولـــى فــي الــعــالــم الــعــربــي والــشــرق 
األوسط، ويستهدف الوصول باالنبعاثات 
ــتـــوى الــــصــــفــــر، عــبــر  ــى مـــسـ ــ ــة إلــ ــيـ ــربـــونـ ــكـ الـ
خــفــضــهــا إلـــــى أقـــــل مـــســـتـــوى مـــمـــكـــن، قــبــل 
مــوازنــة الــقــدر املتبقي مــن االنــبــعــاثــات من 

خالل شراء أرصدة الكربون.
ــا فــي  ــادهـ ــمـ ــتـ ــم اعـ ــدة تــ ــديــ ــاك طـــــرق عــ ــنــ وهــ
الوصول  بهدف  املونديال  استضافة  ملف 
بطولة  قطر  فمونديال  الكربوني:  للحياد 
للبيئة  صديقة  وفنادق  املسافات  متقاربة 
ــــرس األشـــــجـــــار وتـــخـــضـــيـــر الـــطـــرقـــات  ــ وغــ
أنظمة  الكهربائي  املترو  نظام  واستخدام 
فرامل متجددة تسهم في تقليل االنبعاثات 

الكربونية.
ــن قـــبـــل الـــلـــجـــنـــة الــعــلــيــا  ــاك جـــهـــود مــ ــنــ وهــ
لــخــفــض الــبــصــمــة الــكــربــونــيــة لــلــمــونــديــال 
فـــي حـــصـــول اثـــنـــن مـــن اســــتــــادات بــطــولــة 
كأس العالم في قطر على شهادة املنظومة 

الــعــاملــيــة لتقييم االســتــدامــة »جـــي ســاس« 
ــال اســـتـــاد املــديــنــة الــتــعــلــيــمــيــة، في  حــيــث نـ
ــتـــدامـــة من  يــنــايــر املــــاضــــي، تــصــنــيــف االسـ
استادات  أول  الخمس نجوم، ليصبح  فئة 
املونديال الذي يحصل على هذا التصنيف 
ــاد الـــبـــيـــت بــعــد  ــتـ ــاسـ املـــــرمـــــوق، مـــتـــبـــوعـــًا بـ
فــي يوليو  ذاتـــه  التصنيف  عــلــى  حــصــولــه 

املاضي.
ــســتــخــدم الــطــاقــة الــشــمــســيــة في 

ُ
ــــوف ت وسـ

تــشــغــيــل اســــتــــادات الــبــطــولــة، حــيــث تعمل 
واملــاء  للكهرباء  القطرية  العامة  املؤسسة 

»كــــهــــرمــــاء« عـــلـــى تـــطـــويـــر مــحــطــة ضــخــمــة 
لــلــطــاقــة الــشــمــســيــة بـــقـــدرة 800 مــيــغــاوات 
مربعة.  كيلومترات   10 تمتد على مساحة 
ويواصل املشروع عمله بعد إسدال الستار 
عــلــى مــنــافــســات املـــونـــديـــال لــتــولــيــد طــاقــة 
نظيفة ومتجددة تستمر لعقود، بما يترك 
إرثــــــًا مــلــمــوســًا ضـــمـــن مـــشـــروعـــات تــقــلــيــل 
االنــبــعــاثــات الــكــربــونــيــة، ومــواصــلــة العمل 
من أجل تحقيق حيادية الكربون للبطولة. 
وهــنــاك تــقــدم كبير أحــرزتــه »كــهــرمــاء« في 
إنـــجـــاز مــحــطــة الــطــاقــة الــشــمــســيــة، وكــذلــك 

حــصــول أحـــدث اســتــاداتــنــا على أعــلــى فئة 
في تصنيف »جــي ســاس«، وهــي إنجازات 
الــفــخــر، وخــاصــة وأنــنــا نشهد  تبعث على 
ملستوى  للوصول  التخطيط  ثمار  باكورة 

محايد من االنبعاثات الكربونية«.
وقد أعدت اللجنة العليا للمشاريع واإلرث 
نسخة  الستضافة  مستويات   4 مــن  خطة 

محايدة الكربون من املونديال.
وتشمل املشاركة في ورش عمل ومؤتمرات 
وتقليل  االستدامة  بأهمية  الوعي  لتعزيز 
االنـــبـــعـــاثـــات، بـــالـــتـــعـــاون مــــع الـــعـــديـــد مــن 

اللجنة  أطلقت  كما  واملــؤســســات،  الشركاء 
الــوطــنــي للترشيد  الــبــرنــامــج  شـــراكـــة مـــع 
مــدارس قطر  الطاقة »ترشيد« في  وكفاءة 
األداء  تعزيز  أهمية  بشأن  التوعية  بهدف 

البيئي.
وتــتــضــّمــن الــخــطــة كـــذلـــك قـــيـــاس مــعــدالت 
الـــكـــربـــون، بــالــتــعــاون مـــع االتـــحـــاد الــدولــي 
لكرة القدم )FIFA(، وإصــدار تقرير مفصل 
عـــن األثـــــر الــكــربــونــي لــبــطــولــة قــطــر 2022 

واالنبعاثات املرتبطة بها.
الخطة الستضافة نسخة  وســوف تساعد 
إرشــاد  في  املونديال  من  الكربون  محايدة 
كـــافـــة الـــشـــركـــاء واملـــؤســـســـات حــــول كيفية 
نحو  قطر  بالتزامات  الــوفــاء  في  املساهمة 
العمل من أجل املناخ وفق اتفاقية باريس 
على  يقتصر  ال  املــتــواجــد  فـــاإلرث  للمناخ، 
البطولة، بل يمتد للمساهمة في العمل من 

أجل املناخ في قطر والشرق األوسط«.
الكربونية  االنبعاثات  من  الحد  ويتضمن 
ــل  ــراحــ ــاء االســـــــتـــــــادات ضـــمـــن املــ ــنــ خــــــالل بــ
ــواد  ــ ــدام املــــيــــاه واملــ ــادة اســـتـــخـ ــامـــة، إعـــــ الـــهـ
وتـــدويـــرهـــا، وتــركــيــب أنــظــمــة تــبــريــد على 
درجة عالية من الكفاءة، واستخدام الطاقة 
املتجددة مثل األلواح الشمسية في إضاءة 
االستادات، وتشجير املسطحات الخضراء 
األشجار  باستخدام  باالستادات  املحيطة 

والنباتات املحلية.
كــمــا يـــجـــري حــالــيــًا تــنــفــيــذ مـــبـــادرة زراعــــة 

مليون شركة استعدادًا للمونديال.
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نفذت 12 محطة شحن كهربائية.. ومناقصة لتشغيل 100 في أنحاء البالد

»ترشيد« سالح »كهرماء«
لنشر الطاقة النظيفة

سامح الصديق•

تأتي االستدامة في قلب أنشطة مؤسسات 
ــبـــذل كــــل مــنــهــا  الــــدولــــة املــخــتــلــفــة، حـــيـــث تـ
مـــا بــوســعــهــا لــتــلــبــيــة تــطــلــعــات دولــــة قطر 
بعيدة املدى في مجال التنمية االجتماعية 
اتباع أعلى  واالقتصادية، وذلــك من خــالل 
معايير االستدامة البيئية في كل ما نقوم 
رب مع مختصن 

ُ
به وتعمل جميعها عن ق

ابتكارات  وباحثن ومبتكرين للكشف عن 
جديدة وتطوير حلول بيئية مستدامة من 
املمارسات في تصميم  أفضل  اتباع  خالل 
البيئة العمرانية، أو إطالق محطات مراقبة 
جودة الهواء، أو إنشاء مسطحات خضراء 
الــطــاقــة النظيفة فــي وســائــل  أو اســتــخــدام 

النقل واملواصالت. 
وفــــي ســـيـــاق مـــا ســبــق تـــحـــرص املــؤســســة 
»كهرماء«  واملــاء  للكهرباء  القطرية  العامة 
ــة والــطــاقــة  ــدامـ ــتـ ـــم مــنــظــومــة االسـ عــلــى دعـ
النظيفة بــالــدولــة، ومــن أهــم املــحــاور التي 
تــركــز وتــشــجــع عليها اســتــخــدام املــركــبــات 
الكهربائية وإرساء البنية التحتية الالزمة 
وبما   2030 الوطنية  بالرؤية  التزامًا  لها، 
املستدامة  التنمية  متطلبات  مع  يتماشى 
الــتــي تلتزم بها  فــي إطـــار اتفاقية بــاريــس 

الدولة.
وقد قامت »كهرماء« عبر البرنامج الوطني 
ة الــطــاقــة »تــرشــيــد« خالل  للترشيد وكــفــاء

األشهر األخيرة بتركيب وتشغيل عدد من 
محطات شحن املركبات الكهربائية بأماكن 
بينها  مــن  الــدولــة  داخـــل  متعددة وحيوية 
متحف مطافئ قطر ومكتبة قطر الوطنية 
الـــتـــابـــعـــة ملـــؤســـســـة قـــطـــر ضـــمـــن مــجــمــوعــة 
محطات شحن املركبات الكهربائية املنفذة 
واملشغلة فعليًا من جانب مؤسسة كهرماء، 
وتــعــتــبــر املــحــطــتــان مـــن مــحــطــات الــشــحــن 
السريع من فئة الـ 50 كيلو واط DC حيث 
الكلي للسيارة في أيٍّ  ال يستغرق الشحن 
منهما وسطيًا أكثر من ثلث ساعة تقريبًا.

ــرا أيـــضـــا مــحــطــة  ــاء مــــؤخــ ــرمـ ــهـ ــنــــت كـ ودشــ
شحن املركبات الكهربائية بمؤسسة الحي 

الــثــقــافــي«كــتــارا« الــتــي تــعــد أســــرع شاحن 
لــلــمــركــبــات الــكــهــربــائــيــة فــي الـــدولـــة بسعة 
 ،DC 180 كيلو واط، وبنظام التيار املباشر
حــيــث يستطيع هـــذا الــجــهــاز االنــتــهــاء من 

شحن املركبة في أقل من 10 دقائق. 
البرنامج  فــي  كــهــرمــاء ممثلة  قــامــت  كــذلــك 
الوطني للترشيد وكفاءة الطاقة »ترشيد« 
بــتــوقــيــع مـــذكـــرة تــفــاهــم مـــع شــركــة الــديــار 
 10 إلنــشــاء  الــعــقــاري،  لالستثمار  القطرية 
محطات شحن سريع للسيارات الكهربائية 

في مدينة لوسيل. 
ــــال املـــهـــنـــدس عــبــد  ــيـــاق مـــتـــصـــل، قـ ــــي سـ وفـ
الــتــرشــيــد  إدارة  مـــديـــر  الـــحـــمـــادي  الـــعـــزيـــز 

التي  املحطات  إن  بكهرماء  الطاقة  وكفاءة 
تم تشغيلها بالفعل، تأتي في إطار املرحلة 
لشبكة  التحتية  البنية  الستكمال  األولــيــة 
مــحــطــات الــشــحــن الــكــهــربــائــي لــلــمــركــبــات 
بالدولة، وهي مرحلة »تركيب  الكهربائية 
التجريبية«  املــحــطــات  مــن  عـــدد  وتــشــغــيــل 
الـــتـــي تــعــمــل كـــهـــرمـــاء عـــلـــى اســتــكــمــالــهــا. 
حــيــث تـــم تــنــفــيــذ مــجــمــوعــة مـــن املــحــطــات 
ــواع  الــتــجــريــبــيــة لــلــوقــوف عــلــى جــــودة األنــ
املقدمة واختبار املواصفات املالئمة لدولة 
ــرق الــتــشــغــيــل املــخــتــلــفــة، فـــي عــدة  قــطــر وطــ
مــنــاطــق بــالــدولــة. وتـــم االنــتــهــاء حــتــى اآلن 
من 21 محطة شحن كنماذج فاعلة بكافة 
بها،  االســتــرشــاد  ليتم  بــالــدولــة  القطاعات 
 العمل جاٍر حاليًا على استكمال 

ّ
علمًا بأن

ــديــــدة  ــطــــات جــ ــيــــب وتـــشـــغـــيـــل 6 مــــحــ ــركــ تــ
بالتعاون مع عدة وزارات وهيئات.

 كهرماء في طور االنتهاء 
ّ
الجدير بالذكر أن

من ترسية مناقصة عامة لتركيب وتشغيل 
الكهربائية  املــركــبــات  لــشــحــن  مــحــطــة   100

بجميع أنحاء قطر.
ــواة األســاســيــة  ــنــ وتـــعـــد هــــذه املــنــاقــصــة الــ
لــلــبــنــيــة الــتــحــتــيــة األولــــــى ملــحــطــات شحن 
املــركــبــات الــكــهــربــائــيــة بــالــدولــة، حــيــث يتم 
محطة   100 وتشغيل  تركيب  بمقتضاها 
لــلــشــحــن الــكــهــربــائــي بــأمــاكــن حــيــويــة في 
قطر خالل العام الحالي2021. كما تختلف 
التي سوف  األمــاكــن  سعة املحطات حسب 
تستخدم بها ووفقًا للمواصفات واملعايير 

التي أعّدتها كهرماء.
تــــأتــــي املـــنـــاقـــصـــة فــــي إطـــــــار خـــطـــة الــعــمــل 
املشتركة بن وزارة املواصالت واالتصاالت 
ــة الـــقـــطـــريـــة  ــامــ ــعــ ــن جـــهـــة واملــــؤســــســــة الــ ــ مـ
للكهرباء واملــاء »كهرماء« من جهة أخرى، 
والـــرامـــيـــة إلـــى إنـــشـــاء شــبــكــة مــتــكــامــلــة من 
املحطات بالتنسيق مع عدد من املؤسسات.
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