
Qatar.qa

8

7

3

3

٨SUNDAY جمادى األولى ١٤٤٣ هـ ١٢ ديسمبر ٢٠٢١ ما�حد 12 December 2021

:�

2022
5 4

850

: �           

:�    

:�      

73

         740 

  
   

 

:  

   
  

  

 :  

   
    

 :   

    :�   

  
   
  

 

   
 

¶ م. بدور املير

4
2



Qatar.qa

غنوة العلواني

    

أطلقت مجموعة من طالبات قسم اإلعالم 
بــجــامــعــة قــطــر مــوقــعــا الــكــتــرونــيــا تحت 
شعار (مرابع األجداد أمانة) واملستوحى 
مــن شــعــار الــيــوم الــوطــنــي لــلــدولــة للعام 
الـــحـــالـــي والــــــــذي يـــســـعـــى لـــلـــحـــفـــاظ عــلــى 
الـــهـــويـــة الـــوطـــنـــيـــة والـــتـــراثـــيـــة ويــعــكــس 
ارتباط القطريني ببيئتهم ارتباطا وثيقا 
مــنــذ الـــقـــدم وأيـــضـــا تـــم إطـــــالق صحيفة 
بـــعـــنـــوان (بــيــئــتــي بــصــمــة هـــويـــتـــي) وقــد 
نفذ هــذا املشروع كل من الطالبات طفلة 
النعيمي وهيلة الكربي ونورة القحطاني 
املــاجــد ومـــوزة آل خليفة وفاطمة  ومــنــى 
الـــخـــلـــيـــفـــي وعــــائــــشــــة الــــجــــعــــل بــــإشــــراف 
الدكتور عبد املطلب مكي كمشروع تخرج 
ــائـــط املــتــعــددة  فـــي مـــقـــرر صــحــافــة الـــوسـ
ــــالم فـــي تعزيز  لــيــشــمــل دور وســـائـــل اإلعـ

الهوية والحفاظ على التراث.. 

مرابع األجداد 
لــ �  نـــورة القحطاني   وقــالــت الطالبة 
ــداد أمــانــة مستوحى  ــ إن مــوقــع مــرابــع األجـ
ــوم الـــوطـــنـــي لــلــعــام الــحــالــي  ــيـ مـــن شـــعـــار الـ
وقـــد حــاولــنــا إبــــراز الــوجــه الــتــراثــي للدولة 
ارتــبــاط أهـــل قــطــر ببلدهم وعرجنا  وبــيــنــا 
الــتــي تقام  على بعض الفعاليات التراثية 
وتهدف إلى إحياء تراث اآلباء واألجداد وتم 
إعــداد تقارير خاصة حول األزيــاء القطرية 
الـــتـــراثـــيـــة والــــتــــي تــمــثــل الــــثــــوب والـــعـــبـــاءة 
ــراثـــي أمـــــام الــتــصــامــيــم  ــتـ وصـــمـــود الـــــزي الـ

الحديثة وتعلق أهل قطر بزيهم األصيل.. 
ــافـــت الــقــحــطــانــي أن أهــمــيــة الــتــراث  وأضـ
ــداد تنبع مــن هويتنا التي  ومــرابــع األجــ
أنــه يسهم  يجب أن نعتز بها إلــى جانب 
في تعزيز االقتصاد وإنعاشه من خالل 
ــه يــســاهــم في  الــســيــاح الـــوافـــديـــن كــمــا أنــ
ــادة مـــعـــدالت الــتــنــمــيــة وتــــــداول الــنــقــد  ــ زيــ
األجنبي أمــا على صعيد تعزيز الهوية 
فهو سمة وعالمة واضحة ورمز للهوية 
اإلنسانية للمواطن القطري فهو يجمع 
ــــراث وثــقــافــة الـــدولـــة الــقــطــريــة بــصــورة  تـ
ــا ومــــرابــــع  ــ ــــذورنـ ــــجـ تـــجـــعـــلـــنـــا نـــتـــمـــســـك بـ
ــمـــاســـك  ــتـ ــزز الـ ــ ــعـ ــ أجـــــــدادنـــــــا وهـــــــو أمـــــــر يـ
الــوطــنــي ويـــعـــزز قــيــمــة املــجــتــمــع ويسهم 
في احتفاظه بخصوصيته أمام موجات 
الــعــوملــة الــشــرســة وبــالــتــالــي فهو مساهم 
الــتــمــاســك االجتماعي  فــاعــل فــي تحقيق 
الــقــدرة على تعزيز السالم داخل  وزيـــادة 
املــجــتــمــع الــقــطــري وخــاصــة تــعــزيــز الثقة 

واملعرفة املشتركة بني املواطنني.

تكثيف االهتمام بالتراث
ومن جانبها قالت الطالبة طفلة النعيمي: 
ــــن مـــفـــهـــوم مـــرابـــع  تـــتـــضـــمـــن الــــحــــديــــث عـ
األجـــــــداد وكــيــفــيــة الـــحـــفـــاظ عــلــيــه وبــيــان 
ــرز جـــهـــود الــــدولــــة فـــي تــعــزيــز الــهــويــة  ــ أبـ
والحفاظ على التراث وقد بينت الدراسة 
ان الغالبية مهتمة بالتراث القطري من 
مجمل املشاركني في االستبيان. وبينت 
أيضا ارتفاع نسبة من لهم معرفة بمرابع 
األجداد وأن غالبية الجمهور ترى وجودا 
كافيا لألنشطة التراثية التي تسعى إلى 
تعزيز الهوية الوطنية وانتشار االهتمام 
الــتــراث  مــن جــانــب الــدولــة بالحفاظ على 
القطري مــن وجهة نظر الجمهور. كذلك 
بــيــنــت الــنــتــائــج أن الــجــمــهــور يــعــتــبــرون 
قــلــعــة الـــزبـــارة وســــوق واقــــف مـــن املــعــالــم 
الــتــي تــعــبــر عــن الــهــويــة الــقــطــريــة كــمــا ان 
أنــه يمكنهم  الغالبية مــن الجمهور تــرى 
ــن خـــالل  ــطـــري مــ ــقـ االهــــتــــمــــام بــــالــــتــــراث الـ
الــصــحــف املختصة فــي هـــذا املــجــال. كما 
أوصــت الدراسة بضرورة تكثيف الدولة 
ــتــــراث مــــن خـــــالل املــحــافــل  ــالــ ــتــــمــــام بــ االهــ
واملهرجانات املتعلقة بالحرف التراثية 
وضرورة توجيه الضوء والجهد العاملي 
إلـــى املــعــالــم الــتــراثــيــة والــفــعــالــيــات الــتــي 
املــعــالــم وإطــــالق إصــــدارات  تحتفي بتلك 
الــقــطــري بكافة  الــتــراث  تــتــنــاول  صحفية 
مشاربه ومعامله وأن تكون مكتوبة بشكل 
مبسط يناسب الجمهور ويتم توزيع تلك 

اإلصدارات على مستوى الدولة.. 

بيئتي بصمة هويتي 
كما أصدرت الطالبات صحيفة تتمحور 
ــــالم فـــي الــحــفــاظ  ــائـــل اإلعــ حــــول دور وسـ
على البيئة تحت عنوان ((بيئتي بصمة 
هويتي)) و تتمثل أهمية هذا البحث في 
كــونــه يــوفــر نــتــائــج عــلــمــيــة تــضــع حــلــوًال 
ملــشــكــلــة يــعــانــي مــنــهــا املــجــتــمــع الــقــطــري 
مثله مثل بقية شعوب العالم. ويستهدف 
ــيــــف مــــــهــــــارات وقـــــــــدرات  املــــــشــــــروع تــــوظــ
الـــطـــالـــبـــات فـــي تــنــفــيــذ مـــشـــروع إعــالمــي 
ــة،  ــيــ يـــجـــمـــع بـــــني كـــــل الــــوســــائــــط اإلعــــالمــ
املطبوعة واملسموعة واملرئية والرقمية 
مــــن إخــــــالل إصـــــــدار صــحــيــفــة مــطــبــوعــة. 
وقــالــت الــطــالــبــات لـــــــــ الــشــرق ان الــدراســة 
تشمل أهمية االهــتــمــام بالبيئة وأهمية 
ــــرز  الــبــيــئــي وأبـ ــلـــوث  الـــتـ إدراك خــــطــــورة 
ــــدى فــعــالــيــة جــهــود  أســــبــــاب الـــتـــلـــوث ومــ

الدولة في الحفاظ على البيئة القطرية.

دور وسائل اإلعالم 
وقــالــت الــدراســة إن وســائــل اإلعـــالم على 
ــا بــني  ــ ــا وتـــنـــوعـــهـــا مـ ــارهــ ــشــ ــتــ ــاع انــ ــ ـــسـ اتــ
الـــوســـائـــل الــقــديــمــة والــحــديــثــة ووســائــل 
تــأثــيــر كبير  الــتــواصــل االجــتــمــاعــي ذات 
على املجتمع وتعليمه ووعيه وثقافته، 
وبــالــتــالــي أصبحت وســائــل اإلعـــالم ذات 
دور بــــــارز فــــي مـــجـــالـــي تـــعـــزيـــز الــهــويــة 
والحفاظ على البيئة وخاصة أن قضايا 
البيئة عديدة ومحورية وتشغل اهتماما 
كبيرا لدى الدولة في ظل محاولة تحقيق 

ــة الــتــلــوث  ــاربـ الــتــنــمــيــة املـــســـتـــدامـــة ومـــحـ
الــبــيــئــي بــكــافــة أشــكــالــه. وعــلــيــه فـــإن هــذا 
الدور الذي تلعبه وسائل اإلعالم يمكن أن 
يكون محوريا من خــالل تسليط الضوء 
ــا الـــبـــيـــئـــيـــة ورفـــــــع الـــوعـــي  ــلـــى الـــقـــضـــايـ عـ
بأهمية البيئة والحفاظ عليها والتعرف 
ــرز املـــلـــوثـــات وضــــــرورة تجنبها  ــ عــلــى أبـ
وهــــو جــــزء مـــن املـــســـؤولـــيـــة االجــتــمــاعــيــة 
التي تقع على عاتق وسائل اإلعالم تجاه 
املجتمع واملــواطــنــني القطريني ويناقش 
ــن الـــحـــفـــاظ على  الــبــحــث هــــذا الـــجـــانـــب مـ
البيئة عبر دور وسائل اإلعالم من خالل 
االستعانة بمراجع علمية عديدة وجمع 
الــبــيــانــات مــن خـــالل الــعــديــد مــن املــصــادر 
ــة حــــول  ــ ــامـ ــ ــائـــج عـ ــتـ ــنـ وذلـــــــــك لــــلــــخــــروج بـ

موضوع الدراسة.

إشكالية الدراسة 
 تـــتـــمـــحـــور مـــشـــكـــلـــة هــــــذه الــــــدراســــــة فــي 
البحث عن األساليب االتصالية الفعالة 
ــيـــة بـــأهـــمـــيـــة حـــمـــايـــة الــبــيــئــة  فــــي الـــتـــوعـ
ومــــمــــارســــة ســـلـــوكـــيـــات تــضــمــن حــمــايــة 
املــوارد الطبيعية واستدامة املــوارد، وقد 
نبعت مشكلة البحث من خالل الشكاوى 
املـــجـــتـــمـــعـــيـــة املـــــتـــــعـــــددة بـــســـبـــب بــعــض 
الــضــارة مثل الرعي  املــمــارســات البيئية 
بــالــروض واملساحات  الجائر واإلضــــرار 
الخضراء والتوسع في املباني باإلضافة 
إلـــى عـــدم االلـــتـــزام بــالــقــوانــني فــي الصيد 
وحماية الثروة السمكية والبيئية بشكل 

عام.

فكرة املشروع 
وأكــــدت الــطــالــبــات ان فــكــرة املـــشـــروع هي 
تـــوظـــيـــف املـــــهـــــارات االتـــصـــالـــيـــة وإنـــتـــاج 
الــجــودة للحفاظ  محتوى إعــالمــي عــالــي 
على البيئة القطرية تحت شعار: هويتي 
بــيــئــتــي. ويــهــدف املـــشـــروع إلـــى االهــتــمــام 
بـــقـــضـــايـــا الـــبـــيـــئـــة ودعـــــــم خـــطـــط الــــدولــــة 
لحماية البيئة واالستدامة ودعم املوارد 
ــافــــة قـــطـــاعـــات الــــدولــــة؛  ــددة فــــي كــ ــجــ ــتــ املــ
ــة الــســلــوكــيــات  ــاربـ وبـــصـــفـــة خـــاصـــة مـــحـ
الضارة التي تــؤدي إلى التلوث البحري 
ــــروة  ــثـ ــ ــد الـ ــ ــديـ ــ ــهـ ــ ــلــــــوث الـــــشـــــواطـــــئ وتـ وتــــ
السمكية بالصيد الجائر وعــدم االلتزام 
بموجهات السلطات البيئية والصحية. 
ــة املــــحــــافــــظــــة عــلــى  ــيــ ــمــ ــأهــ ــة بــ ــ ــيـ ــ ــــوعـ ــتـ ــ والـ
املــحــمــيــات الطبيعية والــحــيــاة البحرية 
الــقــطــري. وتتمثل أهـــداف املشروع  والــبــر 
في خلق اإلدراك وزيـــادة الوعي بقضايا 
الــبــيــئــة. وإمــــداد الــفــرد بــاملــعــلــومــات حــول 
ــا.  ــاتـــهـ ــيـــة وتـــحـــديـ ــلـ ــئـــة املـــحـ ــيـ ــبـ مـــــــــوارد الـ
وتغيير السلوكيات واملفاهيم السلبية 
ــانـــب حــــث األفــــــراد  ــــى جـ ــاه الـــبـــيـــئـــة. الـ تـــجـ
على املشاركة في حمالت حماية البيئة. 
والتنبؤ باملشاكل البيئية الناجمة عن 

سلوكيات بعينها ومعالجتها.

االستنتاجات والتوصيات
وقــــــد خـــلـــصـــت الــــــدراســــــة الــــــى عــــــدد مــن 
الــنــتــائــج حــيــث بــيــنــت اهــتــمــام الغالبية 
بـــنـــســـبـــة %90.7. وإدراكـــــهـــــم  بـــالـــبـــيـــئـــة 
بخطورة التلوث البيئي بنسبة 95.4%. 
كما ان الغالبية مــن العينة لهم معرفة 
متوسطة بقضايا البيئة بنسبة 55.6%. 
كــمــا يـــرون ان األنــشــطــة الــصــنــاعــيــة أهــم 
امللوثات البيئية بنسبة %47.2. وتكمن 
رؤيــــة الــغــالــبــيــة فــي الــعــيــنــة أن اإلنــســان 
ــــي بــنــســبــة  ــــاسـ ــلـــوث األسـ ــتـ هــــو ســـبـــب الـ
يـــؤكـــدون أن جهود  %97.2. والــغــالــبــيــة 
الدولة في الحفاظ على البيئة القطرية 
بــنــســبــة %65.1. كــمــا أن  فــعــالــة وجـــيـــدة 
التوعية جــاءت مناسبة بالحفاظ على 
الــقــطــريــة بــنــســبــة %52.8. كما  الــبــيــئــة 
أوصـــت الـــدراســـة بــاســتــخــدام األســالــيــب 
الــتــحــريــريــة فـــي خـــدمـــة قــضــايــا الــبــيــئــة 
لثبات تأثيرها على املتلقني. وبأهمية 
رفـــع الــوعــي بــقــضــايــا الــبــيــئــة ومــحــاربــة 
الــتــلــوث والــحــفــاظ عــلــى الــبــيــئــة توصي 
الـــــدراســـــة بــأهــمــيــة االهـــتـــمـــام بــتــدشــني 
جـــــرائـــــد ومـــــجـــــالت مـــخـــتـــصـــة بــالــبــيــئــة 

القطرية.

¶ الدكتور كمال حميدو والدكتور عبد املطلب مكي واالستاذ محمد شلتوت أثناء مناقشة املشروع
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شـــدد الــدكــتــور محمد ســيــف الـــكـــواري رئيس 
الـــفـــريـــق الــعــلــمــي والــبــحــثــي بـــــــوزارة الــبــلــديــة 
الــتــدويــر فــي الحفاظ على البيئة  على أهمية 
واملـــــصـــــادر الــطــبــيــعــيــة لــــلــــدولــــة، مـــشـــيـــرا إلـــى 
الــتــي قطعتها دولــــة قطر  الــكــبــيــرة  الــخــطــوات 
في هــذا املــجــال.وأوضــح الدكتور الــكــواري في 
تصريح لـ � أن قطر تمكنت من االستفادة 
من 90 مليون طن من املخلفات املواد االنشائية 
عن طريق إعــادة التدوير. وتــتــراوح املخلفات 
اإلنشائية الناتجة عن تحديث البنية التحتية 
وهدم املباني القديمة وإنشاء املدن العصرية 
فـــي الـــدولـــة بـــني 40 إلـــى 45 مــلــيــون طـــن و أن 
هــذه املخلفات أقــل كلفة بنحو 60 % مــن تلك 
الــخــارج، كما  األحجار التي يتم توريدها من 
أن انعكاساتها البيئية كبيرة، حيث تساهم 
إعادة تدوير هذه املخلفات في التخفيف بـ73 

% من االنبعاثات الغازية.
وذّكر الدكتور الكواري باالتفاقية بني وزارة 
لــلــمــواد األولــيــة والتي  البلدية وشــركــة قطر 
ــقـــوم بــــإعــــادة الـــتـــدويـــر والـــتـــســـويـــق حــســب  تـ
حاجيات السوق ملخلفات البناء، مشيرا إلى 
أن الوزارة ماضية في تنفيذ خططها في إطار 
إستراتيجية الوزارة 2018 - 2022 ورؤية قطر 
الوطنية للعام 2030.وتـــأتـــي االتفاقية ثمرة 
التنسيق املستمر بني وزارة البلدية والبيئة 
وشــركــة قطر لــلــمــواد األولــيــة والـــذي يتوافق 

مع رؤيــة قطر 2030 من حيث املحافظة على 
املــواد األولية الالزمة للقطاع  البيئة وتوفير 
اإلنشائي والصناعي من خالل إعــادة تدوير 

املخلفات اإلنشائية بمكب روضة راشد.
ــــد مـــــشـــــروع إعــــــــــادة تـــــدويـــــر املـــخـــلـــفـــات  ــعـ ــ ويـ
اإلنشائية نقلة بمجال إعــادة التدوير، حيث 
ــر املـــــــواد األولــــيــــة لـــلـــشـــركـــات والــهــيــئــات  ــوفـ يـ
األخـــــــــــرى والـــــــــــذي ســــيــــســــاهــــم بـــشـــكـــل كــبــيــر 

ــلــــحــــوظ بــــمــــجــــال الـــصـــنـــاعـــات  فـــــي تــــطــــور مــ
واإلنشاءات، والذي سيعمل على توفير املواد 
الخام اإلنشائية لجميع القطاعات اإلنشائية 
والصناعية بالدولة، مشيرا إلى الزيارة التي 
قام بها فريق البحث لهذا املكب والذي وقف 
على مدى جودة األحجار التي يتم إنتاجها 
باإلضافة إلى قيام الفريق بزيارة ملنزل أنجز 
بهذه الحجارة. وتبنت الجهات املعنية خطة 

الــنــفــايــات وإعــــادة تــدويــرهــا  متكاملة إلدارة 
وذلك للحفاظ على البيئة واملوارد الطبيعية، 
وتـــرتـــكـــز هــــذه الــخــطــة عــلــى مـــشـــاركـــة قــطــاع 
الــشــركــات الــوطــنــيــة لــلــمــســاهــمــة فـــي تحقيق 
إلــــى التنمية  الــتــنــمــيــة االقـــتـــصـــاديـــة إضـــافـــة 
الــبــيــئــيــة املــســتــدامــة كــأحــد املـــحـــاور األربــعــة 
لــرؤيــة قطر الشاملة 2030، وفــي هــذا اإلطــار 
تم االتفاق بني وزارة البلدية والبيئة وشركة 
ــة لــلــقــيــام بــأعــمــال إعــــادة  ــيـ قــطــر لــلــمــواد األولـ
التدوير املتطورة للمخلفات اإلنشائية بمكب 
ــواد األولـــيـــة القابلة  ــد، إلنــتــاج املــ روضـــة راشــ
لالستخدام في املشاريع اإلنشائية بالدولة، 
وفق املواصفات القياسية القطرية، باإلضافة 
إلى الحفاظ على املظهر الحضاري والجمالي 

للمنطقة.

وليد الدرعي

¶ تدوير مخلفات البناء في قطر¶ الدكتور محمد سيف الكواري 
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كشف السيد عمر اليافعي - مدير إدارة العالقات 
ــال بــــــوزارة الــتــربــيــة والــتــعــلــيــم  الــعــامــة واالتــــصــ
والــتــعــلــيــم الــعــالــي- أن إدارة املــنــاهــج بـــالـــوزارة، 
عملت مــؤخــرًا عــلــى طـــرح مــوضــوعــات ودروس 
وأنشطة متنوعة تعنى بالبيئة فــي عــدة مــواد 
ــاءت هــذه  ــ ــدة مــســتــويــات، حــيــث جـ ــ دراســـيـــة وعـ
الـــدروس بأشكال مختلفة وفــي سياق طبيعي 
يتسق مع خصوصيات كل مادة أو نشاط معني، 
لـــدى الطلبة  الــكــفــايــات التعليمية  بــهــدف رفـــع 
عــن البيئة وأهميتها وكيفية تحقيق التنمية 
ــلـــومـــات ومــــهــــارات  املـــســـتـــدامـــة بـــإكـــســـابـــهـــم مـــعـ
وتوجيههم سلوكيًا نحو نظرة إيجابية للبيئة 
بــهــدف تــحــول هـــذه الــنــظــرة إلـــى واقــــع تطبيقي 
عملي وتفاعلي إيجابي، وليست قيمة مجردة 
تختزنها النفوس واألفــئــدة، أو مقولة ترددها 

األلسنة. 
ــال الــيــافــعــي فـــي تــصــريــحــات لــــ �: «فــي  ــ وقـ
إلــى دروس تعليمية  الـــرؤى  إطـــار تحويل هــذه 
ــم الــتــخــطــيــط لكيفية  فـــي كـــتـــاب الـــطـــالـــب فــقــد تـ
املــواد الدراسية املناسبة  إدراجها وفق معايير 
الــدراســات االجتماعية -تحديدًا  لها، ففي مــادة 
الجغرافيا- تشكل البيئة مــرتــكــًزا أســاســًيــا من 
مرتكزات الكتاب، ويشكل معيار السكان والبيئة 
أحد املعايير األربعة الرئيسة ملجال الجغرافيا». 

وأوضـــح أن وزارة التربية والتعليم على مــدار 
الــســنــوات املــاضــيــة، دأبـــت عــلــى االهــتــمــام بدمج 
مفاهيم التربية البيئية في املناهج الدراسية، 
إلكــســاب املتعلمني قــيــًمــا واتــجــاهــات ومــهــارات 
الــعــالقــات املعقدة  وســلــوكــيــات صحيحة، لفهم 
التي تربط اإلنسان وحضارته بالبيئة املحيطة 
ــا ومــــصــــادرهــــا  ــهــ ــوازنــ ــلـــى تــ بــــــه، واملـــحـــافـــظـــة عـ
املتنوعة. ولهذا أصبحت التربية البيئية مجاًال 
تـــربـــوًيـــا خــصــًبــا، مـــن أجــــل الــتــنــمــيــة املــســتــدامــة 
فــيــمــا يـــخـــص مـــوضـــوعـــات الــبــيــئــة بــأشــكــالــهــا 
املتنوعة: الطبيعية واالقتصادية واالجتماعية 
الــتــي تحفظ لإلنسان  واملعلوماتية والتقنية، 

حــيــاتــه الــكــريــمــة، وتــوفــر لــه وألجــيــال املستقبل 
املــنــاشــط البيئية وسيلة  معيشة عــزيــزة وتــعــد 
الــحــراك  تعليمية وتــربــويــة وظــاهــرة مهمة فــي 
الـــبـــيـــئـــي املـــــدرســـــي ومـــنـــهـــج مـــكـــمـــل لـــلـــوســـائـــل 

التعليمية املدرسية. 
ــوزارة تسعى إلــى تحفيز املناشط  الــ ونـــوه بــأن 
ــي جـــهـــود الــعــمــل  الـــطـــالبـــيـــة عـــلـــى املـــســـاهـــمـــة فــ
التطوعي البيئي، وتفعيل األنشطة والبرامج 
املوجهة لنشر الوعي والثقافة البيئية، وتعويد 
الطلبة على االبتكار وممارسة األدوار القيادية 
في العمل االجتماعي والبيئي، وإعداد البرامج 
واألنــــشــــطــــة وتـــنـــظـــيـــم الـــفـــعـــالـــيـــات واألســـابـــيـــع 

واملحاضرات واملعارض املعنية بتنمية الوعي 
الــطــالبــي، واملــشــاركــة  والــثــقــافــة البيئية للقطاع 
فــي املــســابــقــات وإعــــداد الــبــحــوث واملــوضــوعــات 
الــبــيــئــة والــتــعــدي على  البيئية مــنــهــا: مــســابــقــة 
إلــى توعية الطالب  الــشــواطــئ: تــهــدف املسابقة 
بــالــتــلــوث وأســبــابــه وخـــاصـــة الــبــيــئــة الــبــحــريــة، 
وبــرنــامــج ازرع وطــنــك الـــذي يــهــدف إلـــى تعزيز 
مفهوم حب األرض وخيراتها وضرورة الحفاظ 
عــلــيــهــا، وهـــو مــشــروع إنــتــاجــي تــوعــوي يهدف 
إلــى مــســاعــدة التالميذ فــي تعلم إنــتــاج الــغــذاء، 
الزينة في حدائق  وتمكينهم من زراعــة نباتات 

مدارسهم ومنازلهم.
وأكد أن وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي 
ــة مليون شــجــرة التي  شــاركــت فــي مــبــادرة زراعـ
أطلقتها وزارة البلدية والبيئة، والتي تستهدف 
زراعة مليون شجرة من أشجار البيئة القطرية 
ــى تـــعـــزيـــز االهـــتـــمـــام بــالــبــيــئــة لـــدى  ــ وتــــهــــدف إلـ
الـــنـــشء، وتــــم ســابــقــًا زراعـــــة شـــجـــرة الـــســـدر في 
مدرسة أحمد بن منصور االبتدائية للبنني. كما 
الــخــطــة التنفيذية للجنة الوطنية  تــشــارك فــي 
ــاخ، عــبــر تــرســيــخ مــفــاهــيــم الــتــوعــيــة  ــنـ لــتــغــيــر املـ
البيئية في املناهج الدراسية في جميع املراحل 
ــيــــة، مـــع الــتــركــيــز عــلــى مـــواضـــيـــع الــحــد  الــــدراســ
مــن االنــبــعــاثــات الــكــربــونــيــة، وبــنــاء نــظــام بيئي 
يقلل مــن التلوث، وتشجيع الطلبة على زراعــة 

األشجار وزيادة الرقعة الخضراء في قطر.

عمرو عبدالرحمن

¶ زراعة أشجار ضمن مبادرة مليون شجرة
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¶ محمد اليافعي

¶ عبد الرحمن عارف الحمادي

اقـــتـــرح عــــدد مـــن الـــشـــبـــاب الــقــطــري 
مجموعة من األفكار التي تسهم في 
الحفاظ على البيئة من أي ملوثات 
مــــن شـــأنـــهـــا ان تــــحــــدث مــتــغــيــرات 
سلبية على البيئة في قطر، الفتني 
ـــت قـــوانـــني  ــعـ ــة وضــ ــ ــدولــ ــ الــ إلــــــى أن 
ــة بـــشـــأن حــمــايــة  ــحــ صـــارمـــة وواضــ
البيئة والحياة الفطرية، مطالبني 
ــهـــات املــعــنــيــة بـــالـــحـــفـــاظ عــلــى  الـــجـ
الــبــيــئــة وتــشــديــد الـــرقـــابـــة والــعــمــل 
لــوضــع حــد عــلــى الـــتـــجـــاوزات التي 
يقوم بها البعض ســواء في البيئة 

البرية أو البحرية.
ـــ �  ــ وأكــــــــــدوا خــــــالل حـــديـــثـــهـــم لـ
انهم كشباب مستعدون للمشاركة 
بــــأي حـــمـــالت تــنــظــيــف ســـــواء بــريــة 
او شــاطــئــيــة بــهــدف املــحــافــظــة على 
الــفــطــريــة، منوهني  البيئة والــحــيــاة 
ــن الـــجـــهـــات تــعــمــل  إلـــــى ان عــــــددا مــ
منذ عــدة سنوات بحمالت تنظيف 
للبيئة وهو ما يعزز مفهوم الحفاظ 
الــبــالد وحمايتها  الــبــيــئــة فــي  عــلــى 
ــتـــي مــــن املـــمـــكـــن ان  مــــن املـــلـــوثـــات الـ
تحدث متغيرات بيئية يدفع ثمنها 
ــه. وأوضـــــــحـــــــوا أن  ــفــــســ اإلنــــــســــــان نــ
لــلــشــبــاب دورا كــبــيــرا فــي املحافظة 
البيئة، ويــكــون ذلــك مــن خالل  على 
تــعــامــلــهــم مــع الــبــيــئــة وتــجــنــبــهــم ما 

يــســهــم فـــي تــلــوثــهــا بــــأي شــكــل من 
األشــــــكــــــال، عــــــــالوة عـــلـــى املـــشـــاركـــة 
بالحمالت التوعوية، واملساهمة في 
تنظيف الــبــر والــشــواطــئ، وايــصــال 
رســالــة إلـــى بــاقــي الــشــبــاب ضـــرورة 
املشاركة بهذه الحمالت ملا من شأنه 

الحفاظ على البيئة.

 محمد اليافعي: للشباب دور 
هام في الحفاظ على البيئة 

قــــال مــحــمــد الـــيـــافـــعـــي: إن لــلــشــبــاب 
الـــحـــفـــاظ  فــــي  ــيـــرا وهــــامــــا  ــبـ كـ دورا 
عــلــى الــبــيــئــة، حــيــث البـــد مــن انــشــاء 
ــي الـــجـــانـــب  ــ مـــــــبـــــــادرات تـــخـــتـــص فــ
الــبــيــئــي واملــحــافــظــة عــلــيــه، حــيــث ان 
هذه املبادرات تستهدف الشباب في 
املــدارس والجامعات  اي جهة منها 

ــز الــشــبــابــيــة، ومــن  ــراكـ ــة واملـ واالنـــديـ
ــذه الـــحـــمـــالت يـــتـــم تــنــظــيــم  ــ ــــالل هـ خـ
حمالت توعوية تسهم في املحافظة 
عــلــى الــبــيــئــة مـــن زيـــــــارات مــيــدانــيــة 
لتنظيف االماكن العامة والشواطئ 
مـــــــلـــــــوثـــــــات.وأضـــــــاف عــلــى  مــــــن اي 
الــدولــة توجيه  الجهات املعنية فــي 
ــاقـــة  ــى اســــتــــعــــمــــال الـــطـ ــ ــ ــاب الـ ــبــ ــشــ الــ
النظيفة والبديلة، منها االستغناء 
عــن وســائــل الــنــقــل منها الــســيــارات 
والــتــوجــه الـــى اســتــخــدام املــتــرو في 

التنقل من وإلى جهات العمل..

 يعقوب اليعقوب: إشراك 
الشباب بحمالت التوعية 

والتنظيف 
الــعــقــوب أن للشباب  يــــرى يــعــقــوب 

الـــبـــيـــئـــة  ــلــــى  الــــحــــفــــاظ عــ فـــــي  دورا 
ويكون ذلك بإشراكهم في الحمالت 
ــراكــــهــــم فــي  ــــذلـــــك اشــ الــــتــــوعــــويــــة وكـ
حمالت التنظيف التي يقيمها عدد 
مـــن الـــجـــهـــات بـــالـــدولـــة بــاســتــمــرار، 
ــــواة  ــــن هـ ــبــــاب مـ ـــى ان الــــشــ ــ ــا إلـ ــتــ الفــ
االستعراض غير متسبب في تلوث 
البيئة لكونهم يــقــومــون بممارسة 
ــاكــــن املــنــاســبــة،  هـــوايـــاتـــهـــم فـــي االمــ
وإن كــــان هــنــاك بــعــض الــتــصــرفــات 
الخارجة عن القوانني إال انها تعتبر 
تصرفات فردية يعاقب مرتكبوها 

من قبل الجهة املعنية.
ــه مــــع اعــــتــــدال االجــــــواء  واوضـــــــح أنـــ
بات الكثير من املواطنني ومختلف 
الـــجـــنـــســـيـــات يـــتـــوجـــهـــون إلـــــى الــبــر 
ــــئ الـــبـــحـــريـــة لــلــكــشــتــات  ــــواطـ ــــشـ والـ

ــذه  ــــي هـ ــاء اوقـــــــــات مـــمـــتـــعـــة فـ ــ ــــضـ وقـ
ــبـــغـــي عــلــيــهــم  ــنـ ــن يـ ــ ــكـ ــ االمـــــــاكـــــــن، ولـ
املحافظة على االمــاكــن نظيفة كما 

وجدوها..

 محمود الدوسري: الدولة مهتمة 
بالحفاظ على البيئة 

قــــال مــحــمــود الـــــدوســـــري: إن دولـــة 
قـــطـــر تــهــتــم بــالــبــيــئــة بــشــكــل كــبــيــر 
واملــــحــــافــــظــــة عـــلـــيـــهـــا واجـــــــب وحـــق 
ــنـــني  ــمـــواطـ ــا كـ ــنـ ــيـ ــلـ ــــي، وأن عـ ــنــ ــ وطــ
االهتمام بالبيئة واملحافظة عليها 
ــلـــوث، الفــتــا  ــتـ ــلـ مــــن أي مـــســـبـــبـــات لـ
إلـــى ان الــشــبــاب هــم جــيــل املستقبل 
وعــلــيــهــم املــحــافــظــة عــلــى الــبــيــئــة إذ 
ان املـــحـــافـــظـــة عـــلـــى الـــبـــيـــئـــة يــعــنــي 

املحافظة على البالد.
وأضاف: إن ديننا الحنيف يدعونا 
الى املحافظة على البيئة والطريق 
وأن اماطة األذى عن الطريق صدقة، 
ــكــــون قـــــــدوة لـــألبـــنـــاء  وعـــلـــيـــنـــا أن نــ
فـــي املــحــافــظــة عــلــى األرض مـــن اي 
ملوثات، حيث إن هناك الكثير من 
يـــــزورون بـــالدنـــا وعلينا  الـــوافـــديـــن 
أن نثبت اننا نحافظ على بيئتنا، 
مشيرا إلــى أن كــل فــرد فــي املجتمع 
يعكس مــن خــالل تصرفاته صــورة 
ــه  ــرتـ عــــن نــظــافــتــه الــشــخــصــيــة وأسـ

واملنزل الذي يعيش فيه.

أكـــد عــبــد الــرحــمــن عـــارف الــحــمــادي 
- اخــتــصــاصــي تــنــظــيــم الــفــعــالــيــات 
ــتـــمـــاعـــي بــحــديــقــة  ــتــــواصــــل االجـ والــ
ــقـــرآن الــنــبــاتــيــة- حـــرص الــحــديــقــة  الـ
على القيام بدور فاعل في رؤية قطر 
الوطنية 2030، ودعــم استراتيجية 
األمم املتحدة للحفاظ على النباتات 
ــــي تــصــريــح  ـــت فـ ــفـ هــــــذا املـــــجـــــال. ولــ
للشرق إلى أن املبادرات التي قامت 
بها الحديقة، عضو مؤسسة قطر، 
تمثلت في تنظيم ندوات افتراضية 
ــع مــــؤســــســــات وشـــــركـــــات تــبــحــث  ــ مـ
ــلـــوال ملشكلة  عــلــى ســبــيــل الـــذكـــر حـ
ــح املــــــــوارد فــي  ــ األمــــــن الـــغـــذائـــي وشـ
البيئة الصحراوية وصوًال إلى دور 
النباتية وكيفية استعادة  الحدائق 
ــم الـــبـــيـــئـــيـــة وذلـــــــــك تــحــقــيــقــًا  ــظــ ــنــ الــ
لالستراتيجيات العاملية في حماية 
الــبــيــئــة مــع خــبــراء مــن حـــول الــعــالــم 
وخـــــاصـــــة فـــــي الـــــــواليـــــــات املـــتـــحـــدة 
األمريكية.وأوضح أن حماية البيئة 
ــات الــحــديــقــة،  ــ ــويـ ــ ــن أولـ الـــقـــطـــريـــة مــ

مؤكدا الحرص على تجسيد اهتمام 
الدولة بالبيئة والتوازن الطبيعي، 
ــة  ــدامــ ــتــ ــا االســ ــايـ ــقـــضـ ــا بـ ــهـ ــتـ ــايـ ــنـ وعـ
ــلـــى الـــحـــيـــاة الـــبـــريـــة  واملـــحـــافـــظـــة عـ
والبحرية وتقليل التغير املناخي 
ودعـــــــم مــــــبــــــادرات الـــــدولـــــة لــخــفــض 

االنبعاثات الكربونية. 
ــــى أن حــديــقــة  وأشـــــــار الـــحـــمـــادي إلـ
ــة زرعــــــــــت 1443  ــيــ ــاتــ ــبــ ــنــ الــ ــرآن  ــ الـــــــقـــ
شــجــرة أصــلــيــة ومــتــوطــنــة فـــي عــام 
ــده ضـــمـــن جـــهـــودهـــا فــي  ــ 2021 وحــ
صـــــون الـــنـــظـــام الـــبـــيـــئـــي والـــحـــفـــاظ 

عليه، ولــدى الحديقة فــي مشاتلها 
بــمــؤســســة قــطــر مـــا يـــربـــو عــلــى 14 
ألــــف نــبــتــة مـــن أشـــجـــار وشــجــيــرات 
ــرى حولية  وعــشــبــيــات مــعــمــرة وأخــ
ــن بـــيـــئـــات جـــغـــرافـــيـــة ومـــنـــاخـــيـــة  ــ مـ
مــتــبــايــنــة كــالــنــبــاتــات الــصــحــراويــة 
ونباتات املناخ املعتدل والنباتات 
االستوائية. وتهدف رؤيــة الحديقة 
ــلـــى الـــــتـــــراث الــطــبــيــعــي  لـــلـــحـــفـــاظ عـ
ــي لــــألمــــة  ــحـــــــضـــــــاري والـــــــــروحـــــــ والـــــ
ــيـــة، والـــحـــث عــلــى تــقــديــره،  اإلســـالمـ
ــز الــــوعــــي  ــزيــ ــعــ ــلــــى تــ ــد عــ ــ ــؤكـ ــ ــا تـ ــمــ كــ

ــــاالت الــبــيــئــيــة  ــــجـ ــي املـ ــة فــ ــيـ ــتـــوعـ والـ
ــذا  ــ ــلــــى هـ ــتــــجــ وصـــــــــــون املــــــــــــــــــوارد. يــ
الــــدور مــن خـــالل مـــبـــادرات التوعية 
ــيـــع الـــنـــاشـــئـــة  ــجـ ــشـ املـــجـــتـــمـــعـــيـــة وتـ
والــشــبــاب عــلــى الـــزراعـــة، والــتــعــاون 
مـــع املـــؤســـســـات املــحــلــيــة والــعــاملــيــة 
وإبــــرام مــذكــرات تــفــاهــم واتــفــاقــيــات 
تـــعـــاون مـــع الـــحـــدائـــق الــنــبــاتــيــة في 
ــع أنـــــحـــــاء الـــــعـــــالـــــم.وأكـــــد أنــــه  ــيـ ــمـ جـ
ــازات حــديــقــة الـــقـــرآن  ــجــ ــرز إنــ ــ ــن أبـ مـ
الــنــبــاتــيــة خـــالل الــعــام 2021 اطــالق 
الــبــيــئــيــة 2020- الــبــحــوث  مــســابــقــة 

2021، ضمن برنامج باحث النبات 
اليافع، حيث فاز خمسة أبحاث من 
مدارس مختلفة باملراكز األولى في 
املسابقة الوطنية للبحث العلمي. 
ــامـــج  ــرنـ كــــمــــا نــــتــــج عـــــن مـــســـابـــقـــة بـ
الــتــعــلــيــمــي 2020- ــذائـــي  ــغـ الـ األمـــــن 

2021 تــأهــل أحـــد املــشــاريــع الــفــائــزة 
مــن مــدرســة أكــاديــمــيــة قــطــر لــلــقــادة 
ــلـــمـــدارس  ــة لـ ــيــ فــــي املـــســـابـــقـــة الــــدولــ
الصديقة للبيئة في ماليزيا وفوز 
مشروع آخــر لطالبات مدرسة قطر 
لــلــعــلــوم املــصــرفــيــة وإدارة األعــمــال 
الثانوية املستقلة للبنات بجائزة 
ــعـــام. وتــفــخــر  أخــالقــنــا قــطــر لــهــذا الـ
الــنــبــاتــيــة بمنهجها  الــقــرآن  حــديــقــة 
العملي والثقافي في حماية البيئة 
وصونها طبقًا للمعايير العاملية، 
ونـــشـــر مـــفـــهـــوم الـــثـــقـــافـــة والــتــنــمــيــة 
الخضراء، باستخدام القيم الثقافية 
والدينية النابعة من الثقافة الغنية 
لدولة قطر، باإلضافة إلى التحفيز 
على املشاركة اإليجابية من منطلق 
ــــاس بـــاملـــســـؤولـــيـــة الـــفـــرديـــة  ــسـ ــ اإلحـ

واملجتمعية والروحية.

مالك لعباشي

محمد العقيدي

¶ يعقوب اليعقوب¶ محمود الدوسري
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 فـــــي الـــــبـــــدايـــــة مـــــا هـــــي اهـــــــم مـــعـــايـــيـــر 
استراتيجية االستدامة التي وضعتها قطر 
للبيئة  من اجــل استضافة بطولة صديقة 

ملونديال 2022؟
► املعايير العاملية في اي استراتيجية 
ــة هــــي ثـــالثـــة مـــعـــايـــيـــر وهـــي  ــدامـ ــتـ لـــالسـ
الـــبـــيـــئـــي واالقـــــتـــــصـــــادي واالجـــتـــمـــاعـــي 
ــي الــلــجــنــة الــعــلــيــا  ــا بــالــنــســبــة لـــنـــا فــ ــ امـ
اعـــتـــمـــاد 5  تــــم  فـــقـــد  لــلــمــشــاريــع واالرث 
ــــى الــثــالثــة  ــــي بـــاالضـــافـــة الـ مــعــايــيــر وهـ
املذكورة املعياران الحكومي واالنساني 
ــا ان نــدعــم  ــنـ ــديـ ــم لـ ــهــ ــيـــث كــــــان مــــن املــ حـ
ــــالل اســـهـــام  ــنـــي مــــن خـ االقـــتـــصـــاد الـــوطـ
الــقــطــريــة فــي تنفيذ مشاريع  الــشــركــات 
البنى التحتية واالستادات املستضيفة 
للبطولة باالضافة الى املعيار االنساني 
الــــذي حــرصــنــا مــن خــاللــه عــلــى االلــتــزام 
بــمــعــايــيــر رعـــايـــة حــقــوق الــعــمــال وذوي 
االحــتــيــاجــات الــخــاصــة فــي حــني يرتكز 
املــعــيــار االجــتــمــاعــي عــلــى اقــامــة دورات 
تدريبية لتكوين جيل مثقف خصوصا 
في الثقافة الرياضية، كما اكدنا التزامنا 
بـــاملـــعـــيـــار االقـــــتـــــصـــــادي عـــبـــر تــكــريــس 
الشفافية ومنع العنصرية وغيرها من 
الـــشـــروط االخـــــرى الــتــي تــعــزز الــتــزامــنــا 

بهذه املعايير.
كما اولــت قطر اهتماما بالغا باملعيار 
الـــبـــيـــئـــي مــــن خـــــالل االبـــنـــيـــة الـــخـــضـــراء 
والبطولة حيادية الكربون وادارة املياه 
الــنــفــايــات وهــو  الـــهـــواء وادارة  ــودة  ــ وجـ
ــتــــزام قــطــر بــتــنــظــيــم بــطــولــة  ــا يـــؤكـــد الــ مـ

مونديالية مستدامة. 
هـــل ســتــكــون قــطــر فــعــال قــــــادرة على 
العالم  استضافة نسخة من بطولة كــأس 

محايدة الكربون؟
► قــطــر مــاضــيــة قــدمــا فـــي تــنــظــيــم اول 
بطولة كأس العالم محايدة الكربون من 
خالل وضع خطة متكونة من 5 خطوات 
وهـــي نــشــر الـــوعـــي لــشــركــائــنــا املحليني 
والــحــد مــن االنــبــعــاثــات الــكــربــونــيــة وقــد 
ســـاعـــدتـــنـــا طــبــيــعــة الـــبـــطـــولـــة مــتــقــاربــة 
املسافات باالضافة الى الكفاءة العالية 
الســتــادات البطولة في توفير استهالك 
الطاقة واملياه، مع استخدام املواصالت 

الصديقة للبيئة واعادة التدوير.
وقامت اللجنة العليا للمشاريع واالرث 
بــالــتــنــســيــق مـــع الــفــيــفــا بـــإصـــدار تــقــريــر 
قــامــت بـــاعـــداده شــركــة اســتــشــاريــة حــول 

ــات الـــكـــربـــونـــيـــة املـــتـــوقـــعـــة فــي  ــاثـ ــعـ ــبـ االنـ
بطولة كأس العالم، وسنعمل على شراء 
3 ماليني طن من ارصــدة ثاني اوكسيد 
الكربون من املشاريع العاملية التي تعمل 
على خفض االنبعاثات من اجل تحقيق 
الــهــدف املــنــشــود والـــوصـــول الـــى مرحلة 

الحيادية.
العاملية  الجهود  كيف تساهم قطر في 
ــلــحــد مــــن االنـــبـــعـــاثـــات الـــكـــربـــونـــيـــة عــلــى  ل
مــســتــوى اســتــضــافــة االحـــــداث الــريــاضــيــة 

الكبرى وعلى رأسها كأس العالم؟
► شــاركــنــا مـــؤخـــرا فـــي مــؤتــمــر املــنــاخ 
ــــوب 26» وبــالــنــســبــة لــنــا  بــغــالســكــو «كــ
بطولة كأس العالم ليست مجرد بطولة 
كــــرويــــة، حـــيـــث نــســعــى الســـتـــغـــالل هـــذه 
البطولة من اجل احــداث تغيير ايجابي 
في جميع املجاالت ســواء في دولــة قطر 
الــعــالــم، وكما تعهدت قطر خالل  او فــي 
تــقــديــمــهــا ملـــلـــف االســـتـــضـــافـــة ســيــكــون 
الله اول نسخة  مــونــديــال 2022 ان شــاء 

محايدة الكربون عبر التاريخ.
ما هي الجهود املبذولة ملراقبة مشاريع 
البناء بدقة والتحكم فيها بعناية للحد من 

تأثيرها على البيئة؟
من متطلبات االتحاد الدولي لكرة   ►
القدم ان تحصل استادات البطولة على 
شهادة واحدة في االبنية الخضراء في 
التصميم والبناء، وبالنظر الى اهمية 
االرث بالنسبة للجنة العليا للمشاريع 

ــلـــى حــصــول  ــا عـ ــنـ ــقـــد حـــرصـ فـ واالرث 
جميع االســتــادات على 3 شــهــادات في 
االبــنــيــة الــخــضــراء وهـــي فــي التصميم 

والبناء واثناء عمليات التشييد.
ــا  ــنـ ــهـ وخــــــــالل عـــمـــلـــيـــات االنــــــشــــــاء واجـ
تــحــديــات كــبــيــرة فـــي 2014 حــيــث كــان 
الـــغـــبـــار الـــنـــاتـــج عــــن عــمــلــيــات الـــبـــنـــاء، 
ــن املــعــايــيــر  ــد مــ ــديـ ــعـ حـــيـــث وضـــعـــنـــا الـ
ــات الـــصـــديـــقـــة لــلــبــيــئــة  ــ ــدامـ ــ ــخـ ــ ــتـ ــ واالسـ
للحد من تأثير الغبار الناتج عن هذه 

املرحلة.
التدوير  إعــادة  كيف تعاملت قطر مع 
الخاصة ببطولة كأس  في كافة املنشآت 

العالم لكرة القدم 2022؟
نعمل على وضــع خطة بالتنسيق   ►
مــع وزارتــــي  البلدية والبيئة للتقليل 
باكبر نسبة ممكنة من النفايات التي 
ــة بـــحـــيـــث نــعــيــد  ــبـــطـــولـ ســتــنــتــج مــــن الـ
النفايات  تدوير اكبر نسبة ممكنة من 
الــنــاتــجــة عـــن الــبــطــولــة، كــمــا نستخدم 
الــخــضــراء املياه  املــســاحــات  أنظمة ري 

معادة التدوير بنسبة ١٠٠٪.
الحديثة  التقنيات  هــل يتم اســتــخــدام 
لتفعيل أنظمة الحد من االستخدام املفرط 

للموارد في كافة منشآت كأس العالم؟
ــل  ــابـ قـ ــاد  ــ ــتــ ــ ــــدت اول اســ ــيـ ــ ــر شـ ــطــ ► قــ
للتفكيك بــالــكــامــل فــي تــاريــخ بــطــوالت 
كــأس العالم وهــو اكثر استاد مستدام 
ــاال لــتــرشــيــد اســـتـــخـــدام  ــثـ بـــاعـــتـــبـــاره مـ

املـــيـــاه خـــالل عــمــلــيــات الــبــنــاء، كــمــا قــام 
فــريــق مـــشـــروع اســـتـــاد احــمــد بـــن علي 
بــاســتــخــدام مــخــلــفــات االســـتـــاد الــقــديــم 
بنسبة ٩٠٪ ووصلت هذه النسبة في 
بـــني ٦٠ ٪ و٧٠ ٪،  ــادات  ــ ــتـ ــ بــقــيــة االسـ
وقـــد حــرصــنــا عــلــى اعــتــمــاد الــتــقــنــيــات 
ــم فــــي تــرشــيــد  ــتــــي تـــســـاهـ ــة الــ ــثـ الـــحـــديـ
ــبــــاه والـــطـــاقـــة مـــمـــا جــعــل  اســـتـــهـــالك املــ
منشآت املونديال ذات استهالك للطاقة 
اقــــل بــنــســبــة ٣٠ ٪ واملـــيـــاه بــنــســبــة ٤٠ 
الــدولــة  ٪. وبالتنسيق مــع مــؤســســات 
وخاصة وزارة البلدية والبيئة سنضع 
ــواء بــكــافــة  ــهــ اجـــهـــزة مـــراقـــبـــة جـــــودة الــ

استادات كأس العالم.
ما هي نسبة تواجد املناطق الخضراء 
فـــي مــحــيــط املـــرافـــق واملــنــشــآت الــخــاصــة 

بكأس العالم؟
► عملنا عــلــى إنــشــاء حــدائــق جــديــدة 
ــة  ــيــــطــ شــــــاســــــعــــــة فــــــــي املـــــــنـــــــاطـــــــق املــــحــ
بــــاالســــتــــادات وأمــــاكــــن الـــتـــدريـــب وقـــد 
اخترنا نباتات ذات استهالك منخفض 
للمياه باإلضافة إلى نباتات متوطنة 
فــي املنطقة إلنــتــاج مــســاحــات خضراء 
مستدامة وتبلغ املــســاحــات الخضراء 
الــعــالــم 850  املحيطة بــاســتــادات كـــأس 

الف متر مربع.
املـــواصـــالت املستدامة  مــا هــي خــطــط 
املــونــديــال ومـــدى مساهمتها في  خـــالل 

تقليل االنبعاثات الكربونية؟
الـــســـيـــارات في  للتخفيف مـــن عـــدد   ►
الــــشــــوارع، قـــامـــت قــطــر بــتــطــويــر نــظــام 
املـــواصـــالت الــعــامــة بــمــا فــي ذلـــك مترو 
الــدوحــة، ومــســارات جــديــدة للحافالت، 
ــة لــوســيــل  ــنـ وأنـــظـــمـــة الـــــتـــــرام فــــي مـــديـ

واملدينة التعليمية.
ــراء 740 حــافــلــة كــهــربــائــيــة  ــ ــم شـ كــمــا تـ
لــخــدمــة مــونــديــال 2022، وذلــــك ضمن 
استراتيجية الدولة للتحول إلى النقل 

املستدام.
ما هي الشهادات التي تحصلت عليها 
املتعلقة  املــرافــق  املــونــديــال وبقية  مالعب 

باالستضافة؟
► االرث مهم للغاية بالنسبة ملونديال 
2022، وقد عملنا على تطبيق املعايير 
املعتمدة من قبل االتحاد الدولي لكرة 
القدم-الفيفا وكل استادات كأس العالم 
تحصلت على شهادات االستدامة من 

فئة 4 و5 نجوم.
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تــولــي الــلــجــنــة الــعــلــيــا لــلــمــشــاريــع واإلرث 
مــســألــتــي االســتــدامــة واملــحــافــظــة على 
البيئة اهتماما بالغا باعتبارهما 
مــــن الـــركـــائـــز االســـاســـيـــة لــلــخــطــط 
ــة  ــ ــاصــ ــ ــخــ ــ االســـــــتـــــــراتـــــــيـــــــجـــــــيـــــــة الــ
بـــاســـتـــضـــافـــة دولــــــــة قــــطــــر الول 

بــطــولــة كـــأس عــالــم مــحــايــدة الــكــربــون. وتعد 
ــفـــايـــات،  ــنـ الـ ــاه، وإدارة  ــ ــيـ ــ املـ ــلـــى  املـــحـــافـــظـــة عـ
وإدارة انبعاثات الكربون، واستخدام الطاقة 
املتجددة، وحماية البيئة، والتنوع الحيوي، 
أمــثــلــة عــلــى املــعــايــيــر الـــتـــي تــتــبــعــهــا الــلــجــنــة 
العليا الستضافة أول بطولة كأس عالم لكرة 
القدم في املنطقة وأكثرها استدامة على مر 

التاريخ.

املـــهـــنـــدســـة بــــــدور املــــيــــر، مــــديــــرة االســـتـــدامـــة 
والبيئة في اللجنة العليا للمشاريع واإلرث 
تتحدث في حــوار خــاص للشرق عن معايير 
االســـتـــدامـــة الــعــاملــيــة الـــتـــي تــطــبــقــهــا الــلــجــنــة 
الــعــلــيــا اســتــعــدادًا لــبــطــولــة كـــأس الــعــالــم قطر 
2022 والــــتــــي مــــن شـــأنـــهـــا ان تــغــيــر أســـلـــوب 
الــتــفــكــيــر والــتــخــطــيــط لــلــبــطــوالت الــريــاضــيــة 

الكبرى وطريقة تنظيمها في املستقبل.
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كــشــف رجــــال أعــمــال ومــســتــثــمــرون 
ــن خــطــط  ــ بـــالـــقـــطـــاع الـــصـــنـــاعـــي عـ
جــديــدة ملــواكــبــة الــقــطــاع الصناعي 
ألهداف استراتيجية قطر الوطنية 
املــنــاخــي، وقــالــوا  للبيئة والــتــغــيــر 
الــبــيــئــيــة للمصانع  إن املــســؤولــيــة 
ــبـــحـــت أولـــــويـــــة اســتــراتــيــجــيــة  أصـ
للمستثمرين بالقطاع الصناعي 
لدعم الجهود الوطنية املبذولة في 
هذا االتجاه، وكجزء من املسؤولية 
تـــجـــاه االلــــتــــزامــــات الـــتـــي قــدمــتــهــا 
الثاني  الدولة مؤخرا في تقريرها 
عــــن املـــســـاهـــمـــات املــــحــــددة وطــنــيــا 
في اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية 
املــنــاخ، والــتــي تعهدت  بشأن تغير 
ــازات  ــ فــيــهــا بــخــفــض انـــبـــعـــاثـــات غـ
ــراري بــنــســبــة 25  ــ ــحـ ــ االحـــتـــبـــاس الـ

بحلول عام 2030.

اإلستراتيجية الوطنية
ــال، واملــســتــثــمــر  ــ ــمـ ــ ــل األعـ ــ ــال رجـ ــ وقــ
بـــالـــقـــطـــاع الـــصـــنـــاعـــي والـــــدوائـــــي، 
السيد منصور سلطان املنصور، 
إن املـــســـؤولـــيـــة الــبــيــئــيــة أصــبــحــت 
ـــن عـــنـــاصـــر  ــ ــا مـ ــ ــيـ ــ ــاسـ ــ ــرا أسـ ـــصــ ـــنـ عـ
ــاعـــي ومـــكـــونـــا  ــنـ االســــتــــثــــمــــار الـــصـ
ــه، حــيــث  ــا مــــــن مـــــكـــــونـــــاتـــ ــيــ ــســ ــيــ رئــ
ا ال يــــتــــجــــزأ مــن  أصــــبــــحــــت جــــــــــزء
دراســــات الــجــدوى وكــذلــك عنصرا 
ــــون  ــكـ ــ ــر املـ ــ ــاصـ ــ ــنـ ــ ـــن عـ ــ ــا مــ أســـــاســـــيـــ
االستثماري للمشاريع الصناعية. 
وأضـــاف السيد منصور املنصور 
ـــ الـــــشـــــرق: إن خــطــة  ــ ــــي حـــديـــثـــه لـ فـ
مــجــمــوعــتــه الــصــنــاعــيــة ورؤيــتــهــا 
الــــــجــــــديــــــدة تــــســــتــــجــــيــــب ألهـــــــــداف 
استراتيجية قطر الوطنية للبيئة 
ــة  ــادفـــ ــهـــ والــــتــــغــــيــــر املـــــنـــــاخـــــي  والـــ
ــة الـــقـــطـــريـــة  ــئــ ــيــ ــبــ إلــــــــى حــــمــــايــــة الــ
وتـــعـــزيـــزهـــا لــلــحــفــاظ عـــلـــى جــــودة 
ــقـــطـــري وضـــمـــان  حـــيـــاة الـــشـــعـــب الـ
ــة عـــلـــى املــــدى  ــاديـ ــتـــصـ املــــرونــــة االقـ

الطويل.
البيئة من ركائز الرؤية الوطنية 

ــنــــصــــور املــــنــــصــــور أن  وأضــــــــــاف مــ
الركيزة البيئية تشكل واحـــدة من 
الركائز األربع لرؤية قطر الوطنية 

تــحــقــيــق  إلــــــــى  2030 والــــــهــــــادفــــــة 
االنــســجــام بــني الــنــمــو االقــتــصــادي 
والــتــنــمــيــة االجـــتـــمـــاعـــيـــة وحــمــايــة 
ــــى أن الـــقـــطـــاع  ــرا إلــ ــيـ ــة. مـــشـ ــئـ ــيـ ــبـ الـ
الــخــاص يتحمل مسؤولية كبيرة 
في تنفيذ هذه االستراتيجية ودعم 
الــدولــة لتقليل االنبعاثات  جــهــود 
ــارة بــاملــنــاخ وبــالــبــيــئــة. وقـــال  الـــضـ
ــة  إن الـــحـــفـــاظ عـــلـــى الــبــيــئــة أولـــويـ
قــــصــــوى بـــالـــنـــســـبـــة لـــــدولـــــة قـــطـــر، 
الــحــكــومــة أهــمــيــة تحقيق  ــدرك  ــ وتــ
الـــتـــوازن بــني الــنــمــو الــصــنــاعــي في 
ــا املــــحــــدودة، كما  الـــبـــالد ومــــواردهــ
تعي جيًدا التحديات البيئية التي 
تمثلها صناعة النفط والغاز التي 

تحرك اقتصاد الدولة.
وأضـــاف السيد منصور املنصور 
الــطــمــوحــة  الـــبـــيـــئـــيـــة  أن األهـــــــــداف 
الــرامــيــة لــلــحــفــاظ عــلــى الــبــيــئــة في 
املــســتــقــبــل، والـــتـــي تــقــودهــا حاليا 
املــنــاخــي،  الــبــيــئــة والــتــغــيــر  وزارة 
مــن شــأنــهــا أن تــعــمــل عــلــى تطوير 
ــهـــود املــــبــــذولــــة لـــهـــذا الـــغـــرض  الـــجـ
ســــــــواء داخــــــــل دولــــــــة قــــطــــر أو فــي 

املنطقة بأسرها.

إستراتيجية االستدامة
ــل  ــ قـــــــــال رجـ الـــــســـــيـــــاق  وفـــــــــي ذات 
ــقـــطـــاع  ــالـ األعــــــمــــــال واملــــســــتــــثــــمــــر بـ
ــنــــدي، إن  ــهــ الـــصـــنـــاعـــي شــــاهــــني املــ

الــــــدولــــــة أولـــــــــت الــــقــــطــــاع الـــبـــيـــئـــي 
اهــتــمــامــا كــبــيــرا مــنــذ فــتــرة طويلة 
وهــــــذا يـــــدل عـــلـــى رؤيـــتـــهـــا بــعــيــدة 
ــــذي يــصــارع  املـــــدى، فــفــي الـــوقـــت الـ
ــوم لـــلـــحـــفـــاظ عــلــى  ــيــ ــي الـــعـــالـــم الــ فــ
البيئة ويشكو مــن تأثير املصانع 
الــكــبــيــرة لــديــه عــلــى الــبــيــئــة لــدرجــة 
أصبح يــواجــه فيها صعوبة الحد 
مــن التلوث، وليس السيطرة على 
التلوث، كانت دولــة قطر قــد بــدأت 
بــإجــراءات فعالة ومهمة منذ فترة 
وضــمــنــت الــحــفــاظ بــالــبــيــئــة ضمن 
جـــمـــيـــع خــطــطــهــا االســـتـــراتـــيـــجـــيـــة 
الــــتــــنــــمــــويــــة، بـــــل وضــــعــــت خــطــطــا 
اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة مــســتــقــلــة لــحــمــايــة 
ــا ومـــــن ذلـــــك مــثــال  ــهـ ــمـ الـــبـــيـــئـــة ودعـ
اســتــراتــيــجــيــة االســـتـــدامـــة البيئية 
2017 2022- والـــتـــي تــعــد مـــن أهــم 
ــة الـــتـــنـــمـــيـــة  ــيــ ــيــــجــ ــتــــراتــ ركــــــائــــــز اســ
الوطنية الثانية لدولة قطر 2018-

2022. كــمــا يــعــد قــطــاع االســتــدامــة 
البيئية واحـــًدا مــن أهــم القطاعات 
التي تــم تناولها فــي استراتيجية 
التنمية الوطنية األولى لدولة قطر 
تـــم تــطــويــره  -2011 2016، والـــــذي 
طــبــًقــا لـــرؤيـــة قــطــر الــوطــنــيــة 2030 
الــبــيــئــيــة من  الــتــنــمــيــة  الــتــي تعتبر 
ــيـــة لــبــنــاء  إحـــــدى الـــركـــائـــز األســـاسـ
الـــــــوطـــــــن. ولــــــهــــــذا الــــســــبــــب يـــقـــول 
ــنــــدي نــــولــــي كـــرجـــال  ــهــ شــــاهــــني املــ

لــدعــم هذه  أعــمــال اهتماما خــاصــا 
أثــنــاء تنفيذ مشاريعنا،  الــجــهــود 
بــــــل ونــــســــتــــرشــــد بـــــهـــــذه الـــخـــطـــط 
ــع  واالســــتــــراتــــيــــجــــيــــات أثــــنــــاء وضـ
اســـتـــراتـــيـــجـــيـــات عـــمـــل مــشــاريــعــنــا 

الصناعية.
 وأكـــد املهندي على أهمية الوعي 
البيئة اثناء الحديث عن املسؤولية 
الــبــيــئــيــة لــلــمــصــانــع حــيــث تتطلب 
االستدامة البيئية مشاركة نشطة 
ــالــــة مـــــن خــــــالل جـــمـــيـــع فـــئـــات  وفــــعــ
وأفــراد املجتمع. وتعتبر الحمالت 
الـــــتـــــوعـــــويـــــة، فــــــي هــــــــذه الــــحــــالــــة، 
ضــروريــة للغاية لتعريف األفـــراد 
ــبـــارات الــبــيــئــيــة  ــتـ واملــجــتــمــع بـــاالعـ
ومتطلبات البيئة وكيفية دعم هذه 
املساعي بأساليب وطرق مختلفة. 
مـــرحـــلـــة جــــديــــدة ملـــواجـــهـــة الــتــغــيــر 

املناخي 

التشريعات القطرية
ولــــلــــوقــــوف عـــلـــى الـــــــــرأي الـــفـــنـــي فــي 
هـــذا املـــوضـــوع، يــقــول املــهــنــدس علي 
ــزاد، الــخــبــيــر فـــي إدارة  ــهــ عــبــدالــلــه بــ
الــتــشــريــعــات القطرية  الــتــصــنــيــع، إن 
ــــدت اهــتــمــام  الـــتـــي تــعــنــى بــالــبــيــئــة أكـ
البر  الــدولــة بكل تفاصيل البيئة في 
والبحر واألجــواء والنبات، وصاغت 
مـــــــواد قـــانـــونـــيـــة دقـــيـــقـــة تـــخـــص كــل 
مكونات الطبيعة، وشددت العقوبات 

ــبـــي املــــخــــالــــفــــات، لـــذلـــك  ــكـ ــرتـ بــــحــــق مـ
وضــعــت مــســؤولــيــة كــبــيــرة جـــدًا على 
عاتق املجتمع واملؤسسات واملصانع 
إلعـــطـــاء الــبــيــئــة مـــزيـــدًا مـــن الــرعــايــة 

واالهتمام.
ومن هنا فإن املسؤولية البيئية تنبع 
مــن االهتمام الحقيقي والفاعل بكل 
مكونات البيئة من خــالل الفعاليات 
والــــنــــشــــرات الـــتـــوعـــويـــة والــتــطــبــيــق 
الــفــعــلــي لــلــقــانــون، وتــركــيــز االهــتــمــام 
عــلــى الــبــيــئــة وصــيــاغــة بــرامــج تعنى 
بها وتوضح أهميتها وفائدتها في 

املجتمع.

هذه القطاعات ركزت عليها 
التشريعات 

ويــضــيــف املــهــنــدس عــلــي بــهــزاد أن 
الــتــشــريــعــات ركــــزت عــلــى الــبــرامــج 
ــزراعـــة  الـــتـــي تـــخـــدم الــبــيــئــة مــثــل الـ
ــــادرة  ــنـ ــ ــات الـ ــاتــ ــبــ ــنــ والــــحــــصــــاد والــ
واملـــحـــمـــيـــات الــطــبــيــعــيــة ومـــصـــادر 
ــقــــيــــة وجـــــــــــودة الـــــهـــــواء  ــنــ املــــــيــــــاه الــ
واالبتعاد على السوائل املصنعية 
الضارة ومخلفات البيئة واملباني 
تــلــك التشريعات  وغــيــرهــا. وأولــــت 
ــات  ــســ ــؤســ ــمــ ــلــ ـــة لــ ــ ــاصــ ــ ــ ــة خـ ــ ــيــ ــ ــمــ ــ أهــ
الــصــنــاعــيــة والـــشـــركـــات واملــصــانــع 
الــبــحــوث املكثفة  ــراء  ــ بـــضـــرورة إجـ
ــلــــيــــاتــــهــــا الـــتـــصـــنـــيـــعـــيـــة  ــلـــــى عــــمــ ــ عـ
ــا  ــ ــهـ ــ ــاتـ ــ ــفـ ــ ــلـ ــ ــخـ ــ ــاتــــــهــــــا ومـ ومــــــنــــــتــــــجــــ
تــــكــــون صــديــقــة  الـــصـــنـــاعـــيـــة، وأن 
لــلــبــيــئــة وال تــجــلــب لــهــا الـــضـــرر أو 

تعرضها للهدر.
املـــحـــلـــيـــة فــي  املـــصـــانـــع  وعـــــن دور 
الــدور ال  الحفاظ على البيئة فهذا 
املــشــاركــة املجتمعية  يــتــوقــف عــنــد 
في فعاليات بيئية فحسب إنما في 
التفاعل اإليــجــابــي مــع دور الدولة 
البيئة وأال تكون  في الحفاظ على 
تـــلـــك املـــصـــانـــع ســبــبــًا فــــي الـــضـــرر، 
ــلـــخـــص دورهـــــــــا فـــــي ضــــــرورة  ــتـ ويـ
إجـــراء األبــحــاث البيئية قبل البدء 
فــي أي مــشــروع وأن يــكــون الــهــدف 
ــقــــة لــلــبــيــئــة  األســــــاســــــي هـــــو صــــديــ
ــق املــعــايــيــر  ــ والـــتـــعـــامـــل مـــعـــهـــا وفــ
الــدولــيــة واملـــواصـــفـــات الــتــي تتيح 
ــفـــاظ عــلــيــهــا دون تــعــريــضــهــا  الـــحـ

ملخاطر التصنيع.
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قـــــال فــــرهــــود هــــــادي الـــهـــاجـــري املـــديـــر 
ــركـــز اصــــدقــــاء الــبــيــئــة ان  الــتــنــفــيــذي ملـ
ــادرات  ــبــ ــقـــوم بـــالـــعـــديـــد مــــن املــ املــــركــــز يـ
ــمــــال مــيــدانــيــة  الــبــيــئــيــة عـــلـــى شـــكـــل اعــ
ومـــن خـــالل الــــورش والـــنـــدوات ورعــايــة 
ــادرات الــبــيــئــيــة الــتــي يــقــوم  ــبــ بــعــض املــ
الــشــبــاب املهتمون بالبيئة، نقوم  بها 
بــالــعــديــد مــن الــفــعــالــيــات خـــالل املــوســم 
ــــئ وتــنــظــيــف  ــــواطـ ــــشـ ــثــــل تـــنـــظـــيـــف الـ مــ
الـــروض واعـــادة استزراعها بالتعاون 
مع الجهات املعنية، كذلك نقيم العديد 
ــتــــي تــعــنــى  ــــدوات الــ ــ ــنـ ــ ــ ــن الـــــــــورش والـ ــ مـ
ــة واعــــــــادة الـــتـــدويـــر ملــخــتــلــف  ــالــــزراعــ بــ
املـــراحـــل مــن االبــتــدائــيــة الـــى الــجــامــعــة، 
املــبــادرات الشبابية التي  هناك بعض 
تـــمـــت بـــالـــتـــعـــاون مــــع مــــركــــز اصــــدقــــاء 
البيئة مثل املبادرة املعنية بالتصحر 
ومــبــادرة االهتمام بالبيئة وباالحياء 
ــواء كــانــت  ــ ــــودة فــيــهــا ســ ــــوجـ الـــبـــريـــة املـ
ــيــــورا، نــســعــى الــى  كـــائـــنـــات حــيــة او طــ
نــشــر الـــوعـــي والــثــقــافــة الــبــيــئــيــة الكــبــر 
شريحة ممكنة من خالل هذه املبادرات 
وزيـــــادة الــحــرص عــلــى املــحــافــظــة على 

ســـالمـــة الــبــيــئــة واســـتـــدامـــتـــهـــا، وكــذلــك 
نشر الثقافة البيئية بني طالب املدارس 
والــنــشء عــلــى اســـاس انــهــم يصبحون 
فــي يـــوم مــن االيــــام اصــحــاب مــبــادرات 
بــيــئــيــة تــهــتــم بــســالمــة الــبــيــئــة. وتــابــع: 
اهتمام الدولة بالجانب البيئي واضح 
قــرار سمو األمــيــر بإنشاء  خاصة بعد 
وزارة البيئة والتغير املناخي خاصة 
ــدى الـــركـــائـــز االربـــــــع لـــرؤيـــة  ــ وانــــهــــا احــ
القيام  قطر 2030، نحن مستمرون في 
ــبــــادرات واالنـــشـــطـــة الـــتـــي تــســاهــم  ــاملــ بــ
ــتــــمــــام بــالــبــيــئــة  ــــع الــــوعــــي واالهــ فــــي رفـ
وسنضاعف جهودنا اكثر في املرحلة 
القادمة بسبب ازدياد استخدام البيئة 
من قبل املرتدين سواء كانوا في البحر 
او املخيمات البرية فــي فصل الشتاء، 
ــــة او  ــــزراعـ ســنــكــثــف الـــقـــيـــام بـــاعـــمـــال الـ
االعمال االخرى مثل تنظيف الشواطئ 
الـــروض واســتــزراعــهــا او من  وتنظيف 
خالل الــورش التنوعة التي تهدف الى 

زيادة الوعي لدى شرائح املجتمع.

نبذة عن فعالية مرابع األجداد 
أمانة

ــع: نــجــهــز لــفــعــالــيــة بــالــتــعــاون  ــابــ وتــ

مــع اللجنة املنظمة لفعاليات اليوم 
الوطني ضمن شعار اليوم الوطني 
للدولة (مرابع األجــداد أمانة) تحت 
ــــدي مــــــبــــــادرات مـــرابـــع  ــــحـ ــــوان «تـ ــنـ ــ عـ
ــار  ــ ــذا اإلطـ ــ ــــي هـ ــة»، وفـ ــ ــانـ ــ ـــداد أمـ ــ ــ األجـ
ــم تـــعـــريـــف املـــــبـــــادرة الــبــيــئــيــة  فـــقـــد تــ
بأنها كــل عمل أو جهد بيئي يقوم 
ـــراد يــهــدف  ــ ــرد أو مــجــمــوعــة أفــ ــ ــه فـ بــ
بــطــريــقــة مــبــاشــرة أو غــيــر مــبــاشــرة 
املــحــافــظــة عــلــى البيئة الفطرية  إلـــى 
بــكــافــة مــكــونــاتــهــا الــبــريــة والــبــحــريــة 
الـــهـــواء املــحــيــط، أو يساهم  وجــــودة 
ــنــــوع الـــبـــيـــولـــوجـــي  ــتــ ــــي حـــمـــايـــة الــ فـ
Biodiversity أواملحافظة على املوارد 
الــطــبــيــعــيــة واســـتـــدامـــتـــهـــا لــألجــيــال 
ــــدف هــــــذه الــفــعــالــيــة  ــهـ ــ ــة. وتـ ــ ــادمـ ــ ــقـ ــ الـ
الــــــى تـــعـــزيـــز الــــهــــويــــة وارســــــــــاء قــيــم 
املشاركة، وتجسيد معاني االنتماء 
وحــب الــوطــن، توعية املجتمع بــدور 
وأهــمــيــة االهــتــمــام بــالــبــيــئــة وزيــــادة 
الوعي والتثقيف البيئي لدى النشء 
مـــن خــــالل املـــشـــاركـــة فـــي املــــبــــادرات، 
اســــتــــكــــشــــاف املـــــــواهـــــــب واملـــــــهـــــــارات 
الــطــالبــيــة والــعــمــل عــلــى صقلها من 
ــيــــاء األمـــــور.  خــــالل الـــتـــعـــاون مـــع أولــ

واضـــاف: هــذه الفعاليات مهمة جدا 
ــادة الــــوعــــي الـــبـــيـــئـــي مــــن خـــالل  ــ ــزيـ ــ لـ
تــنــفــيــذ املــــبــــادرة عــلــى ارض الـــواقـــع 
سيخلق جــيــال مـــبـــادرا وقـــــادرا على 
ــيـــاء  الـــعـــطـــاء، مــشــاركــة الـــطـــالب واولـ
األمــــور بــهــذه املـــبـــادرات مــمــا يساعد 
على نقل األفكار ونتائجها لألقارب 
ــيــــران  واألصـــــــدقـــــــاء والــــــزمــــــالء والــــجــ
املــبــادرات تنشر على  وغيرهم، هــذه 
وســائــل الــتــواصــل االجــتــمــاعــي وفــي 
ــــي واملـــســـمـــوع  ــرئـ ــ ــل االعـــــــــالم املـ ــائــ ســ
واملـــقـــروء مــمــا يــســاعــد عــلــى نشرها 
لكل شــرائــح املجتمع ومنهم النشء 

والشباب.

أبرز اإلنجازات و تطلعات 
املستقبل

واكـــــــد فــــرهــــود ان املــــركــــز نـــجـــح فــي 
ــادرات الــبــيــئــيــة  ــ ــبـ ــ جــــذب اصـــحـــاب املـ
املتميزين، وهؤالء املبادرون بدورهم 
سيكونون مبادرين قياديني وسوف 
يـــقـــومـــون بـــجـــذب مـــبـــادريـــن آخـــريـــن 
ومتطوعني في مجال العمل البيئي، 
نجح املــركــز فــي اشـــراك املعلمني في 
ــاء األمــــور  ــيــ املــــــدارس والـــطـــالب وأولــ

املــبــادرات، ونجح  فــي تبني وتنفيذ 
ــبــــادرات  ايـــضـــا فـــي نــشــر كـــل هــــذه املــ
وتفاصيلها على وســائــل التواصل 
ــة بــــاملــــركــــز  ــ ــاصــ ــ ــخــ ــ االجـــــتـــــمـــــاعـــــي الــ
ووسائل االعــالم بكافة انواعها مما 
ــبـــر عــدد  يــســاعــد عــلــى الــــوصــــول ألكـ
ممكن من شرائح املجتمع ويساهم 

في زيادة عدد املبادرات املجتمعية.
ــلـــعـــون أن  ــتـــطـ ــم يـ ــ ــهـ ــ ــلــــى انـ وشـــــــــدد عــ
املــبــادرات نتائج مثمرة  تحقق هــذه 
الــوعــي والتثقيف  فــي مــجــال زيــــادة 
البيئي في املجال البيئي والزراعي 
وإعـــــادة الــتــدويــر بــمــا يــســهــم بشكل 
إيــجــابــي فــي املــحــافــظــة عــلــى البيئة، 
ونـــتـــوقـــع مــســتــقــبــًال أن يـــــــزداد عـــدد 
املـــبـــادرات الــبــيــئــيــة وعــــدد املــبــادريــن 
املتميزين واملبادرين القياديني، وإن 
الله ســوف نطلق نسخة ثانية  شــاء 
ــن املــــبــــادرات فـــي الـــفـــتـــرة الـــقـــادمـــة،  مـ
وســــــوف نــعــمــل فــــي مـــركـــز أصـــدقـــاء 
البيئة على تطوير املبادرات البيئية 
ومــنــهــجــيــتــهــا بــمــا يــشــجــع أصــحــاب 
املبادرات البيئية وبما يخدم جهود 
املحافظة على البيئة واستدامتها 

لألجيال القادمة.

¶ فرهود هادي الهاجري
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قال د. سيف بن علي الحجري رئيس برنامج 
لــكــل ربــيــع زهـــرة ان حــمــايــة الطبيعة تكليف 
شـــرعـــي يــســتــمــد قـــوتـــه مـــن نـــصـــوص الـــقـــرآن 
الــكــريــم والــســنــة املــطــهــرة وانــطــالقــا مـــن هــذه 
الــقــيــم الــســامــيــة نـــواصـــل حــشــد كـــل الــجــهــود 
املمكنة للحفاظ عــلــى الطبيعة والــرقــي بها 
لتكون دائما صحية وسليمة وجميلة، ولكي 
يحقق البرنامج اهدافه ينبغي ان ينسجم مع 

خصوصية املجتمع ومع رؤية قطر 2030.
وتابع في تصريح لـ الشرق: "انطلق برنامج 
لكل ربــيــع زهـــرة فــي 1999 بــرعــايــة صاحبة 
السمو الشيخة مــوزة بنت ناصر واستمر 
الـــعـــام  ــذا  ــ الـــبـــرنـــامـــج هـ ــــى اآلن، ويــحــتــفــل  الـ
بالزهرة رقــم 24 في زهــرات البرنامج وهي 
زهرة نبات العرفج الذي هو نبات معمر من 
البيئة القطرية فضال عن كونه نبتة كانت 

تنتشر في الجوار وهي مهددة باالنقراض 
ــر. يــحــتــوي الــبــر  ــائـ لــتــعــرضــهــا لــلــرعــي الـــجـ
الــقــطــري عــلــى قـــرابـــة 400 نــبــتــة مـــزهـــرة من 
النباتات املتوطنة في قطر ونحن قد بدأنا 
الــى زهــرة العرفج  بــزهــرة الشفلح ووصلنا 
ومــا بينهما 22 زهــرة اخــرى وتــوزعــت هذه 
الزهرات بني نبتات برية ونبتات ساحلية". 

ــم مـــــن الـــهـــيـــئـــة الـــقـــطـــريـــة  ــ ــدعـ ــ ــال إنـــــــه بـ ــ ــ ــ  وقـ
لـــألوقـــاف ينطلق بــرنــامــج لــكــل ربــيــع زهــرة 
لــلــعــام 24 عــلــى الــتــوالــي ويــهــدف الـــى زيـــادة 
ــاء الــنــبــاتــي  ــغـــطـ ــــي املــجــتــمــع بــأهــمــيــة الـ وعـ
فــي صـــون الــبــيــئــة مــن الــتــدهــور والــتــصــحــر، 
الــتــعــريــف بــالــفــوائــد االقــتــصــاديــة والــطــبــيــة 
لــدى النشء  للنباتات، بناء سلوك إيجابي 

املــشــيــدة) تنمية  تــجــاه البيئة (الطبيعية – 
الــقــدرات االبتكارية واإلبداعية في مجاالت 
التنمية البيئية املستدامة، حث املؤسسات 
االقـــتـــصـــاديـــة والـــصـــنـــاعـــيـــة عـــلـــى تــوظــيــف 
جماليات النبات في تزيني املنتجات، جمع 
وتــوثــيــق املــعــلــومــات الــعــلــمــيــة عـــن نــبــاتــات 

البيئة القطرية في قاعدة بيانات.

¶ مشاركون في برنامج لكل ربيع زهرة  ¶ د. سيف الحجري 
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