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قلب             قطر

أمام أكبر منصة عالمية في بحوث »الكهروضوئية«يبرز تجربة الدولة الناجحة في البنية التحتية والتعمير

40 دولة تطرح 260 ورقة عمل في 
كونجرس الهندسة والتكنولوجيا 

جامعة حمد بن خليفة تستعرض 
ابتكارات الطاقة الشمسية

أعلنت كلية الهندسة في جامعة قطر، أمس، تنظيم 
الكونجرس العاملي الثاني للهندسة والتكنولوجيا 

خالل الفترة من 5 - 8 فبراير املقبل. 
املؤتمر  يضم  ســوف  الكونجرس  إن  الكلية  وقــالــت 
ومؤتمر  والتعمير  التحتية  للبنية  الثاني  الــدولــي 

مشاكل االهتزاز.
دولـــة، و260   40 مــن  الكونجرس مشاركون  ويشهد 
ورقة بحثية وعملية تناقش التحديات الراهنة في 
الوسائل  وأحــدث  والتكنولوجيا  الهندسة  مجاالت 

التي تم التوصل لها في هذه املجاالت«. 
يأتي تنظيم املؤتمر الدولي الثاني للبنية التحتية 
والتعمير بالتعاون مع وزارة البلدية ووزارة البيئة 
)أشغال(،  العامة  األشغال  وهيئة  املناخي  والتغير 
والهيئات  املؤسسات  مــن  عــدد  برعاية  يحظى  كما 
ــان  حــيــث يـــشـــارك فـــي الــفــئــة الــبــالتــيــنــيــة شـــركـــة أريــ
الــعــقــاريــة وتـــشـــارك شــركــة PORR كــــراع فــضــي كما 
يحظى بــرعــايــة الــصــنــدوق الــقــطــري لــرعــايــة البحث 

العلمي. 
وقال الدكتور خالد كمال ناجي عميد كلية الهندسة 
خالل مؤتمر صحفي »يشتمل الكونجرس من خالل 
ومحاضرات  عامة  جلسات  على  املؤتمرين  مــن  كــل 
رئــيــســيــة حــــول عــــدة مـــوضـــوعـــات تــتــعــلــق بــالــبــنــيــة 

التحتية والتعمير ومشاكل االهتزاز.
وتـــوقـــع أن يــوفــر هــــذا الــكــونــجــرس مــلــتــقــى لــتــبــادل 
املــعــلــومــات الــتــقــنــيــة، ونــشــر نــتــائــج الــبــحــوث عالية 
الــــجــــودة، وعـــــرض الـــســـيـــاســـات الـــجـــديـــدة والــتــقــدم 

العلمي في هذه املجاالت كافة«.
التحتية  للبنية  الـــدولـــي  املــؤتــمــر  »تــلــقــى  ــاف:  ــ وأضـ
والتعمير عددا كبير من امللخصات من جميع أنحاء 
العالم بهدف املشاركة في املؤتمر كما تهدف اللجنة 
املنظمة الستقطاب املزيد وباألخص من قطاع البنية 

التحتية والتعمير بدولة قطر لتحقيق أهم أهداف 
املــؤتــمــر، وهـــو تــوثــيــق الــنــجــاحــات الــتــي شهدتها 
الدولة في البنية التحتية والتعمير ومشاركتها مع 
الخبراء واملختصني من جميع أنحاء العالم. سيتم 
التحتية  للبنية  الثاني  الدولي  املؤتمر  كتاب  نشر 

والتعمير من خالل دار نشر جامعة قطر«. 
وأضاف »يشارك في الكونجرس مشاركون من أكثر 
املــوافــقــة على أكثر مــن 260  مــن 40 جنسية، وتمت 

ورقة بحثية وعملية تناقش التحديات الراهنة.
وقال املهندس إبراهيم عباس مدير إدارة تخطيط 
البنية التحتية في وزارة البلدية »يسرنا أن نكون 
ا من هذه املبادرة التي تأتي للمرة الثانية بعد  جزًء

نجاح النسخة األولى.
وأكـــد الــدكــتــور مــهــنــدس محمد بــن ســيــف الــكــواري 
الخبير البيئي واملستشار الهندسي بوزارة البيئة 
كبيرًا  اهتمامًا  تولي  الــــوزارة  أن  املناخي  والتغّير 
بــالــبــنــيــة الــتــحــتــيــة واملــبــانــي اإلنــشــائــيــة الــخــضــراء 
البيئة  التي تضع في االعتبار سالمة  واملستدامة، 
ــادة الــتــدويــر  ــ ــن الـــتـــلـــوث والـــتـــدهـــور، وتــمــكــني إعــ مـ
واالســتــخــدام، مــع مــراعــاة جـــودة حــيــاة السكان في 
ـــالل ابــتــكــار  الــتــصــمــيــم والـــبـــنـــاء والــتــشــغــيــل مـــن خـ

تصميمات فريدة. 
وقال املهندس سالم الشاوي مدير املكتب الفني في 
هيئة األشغال العامة )أشغال( »تشارك الهيئة في 
والتعمير  التحتية  للبنية  الثاني  الــدولــي  املؤتمر 
أساسي  ومنظم  استراتيجي  كشريك  التوالي  على 
للمؤتمر وتعتبر الجهة املسؤولة عن تنفيذ مشاريع 

البنية التحتية واملباني العامة في الدولة«.
وأوضـــــــــح الــــدكــــتــــور مـــحـــمـــد حـــســـني رئــــيــــس قــســم 
األكبر  هو  املؤتمر  أن  واملعمارية  املدنية  الهندسة 
مــن نــوعــه فــي قــطــر واملــنــطــقــة مــن حــيــث استقطاب 
ــم املــعــاهــد الــهــنــدســيــة فـــي مــجــال البنية  أرقــــى وأهــ

التحتية والتعمير.

استعرض معهد قطر لبحوث البيئة والطاقة، التابع 
والتقنية  العلمية  بن خليفة، خبراته  لجامعة حمد 
الــطــاقــة الشمسية خـــالل املــؤتــمــر العاملي  فــي مــجــال 
الثامن لتحويل الطاقة الكهروضوئية الذي ُعقد في 

مدينة ميالنو بإيطاليا.
وجاءت مشاركة املعهد بصفته الراعي الذهبي لهذا 
املؤتمر الذي ُيعتبر أكبر منصة في العالم للبحوث 

والتطوير في مجال الطاقة الكهروضوئية.
ـــن املـــعـــهـــد مــــن املـــشـــاركـــة فــــي الـــعـــديـــد مــن  ــد تـــمـــكَّ ــ وقـ
العلمية خالل عام 2022 في إطــار سعيه  الفعاليات 
لــتــبــادل املــعــرفــة وتــمــكــني عــلــمــائــه وتــوســيــع نــطــاق 
ــــول أبــحــاثــهــم، بــمــا فـــي ذلــــك املـــشـــاركـــة فـــي هــذا  وصـ
أيــام من خالل  الــذي استمر لخمسة  املؤتمر العاملي 
جناحه، باإلضافة إلى املشاركة في جلسات موازية 
مختلفة حول »تحديات إنتاج الطاقة الكهروضوئية 
وحــلــولــهــا فــي الــبــيــئــات الــصــحــراويــة«، حــيــث ركــزت 
تلك الجلسات على تحسني إنتاج الطاقة الشمسية 

الكهروضوئية في الظروف الصحراوية. 
ــتـــورة فــيــرونــيــكــا بـــيـــرمـــوديـــز، مــديــر  وتـــحـــدثـــت الـــدكـ
أبحاث أول باملعهد؛ والدكتور خوان لوبيز جارسيا، 
وهو عالم أساسي ومدير برنامج البحوث باملعهد، 
بــاإلضــافــة إلـــى الــعــديــد مـــن خـــبـــراء املــعــهــد فـــي هــذه 
 عن الدكتور أنطونيو سانفيليبو، 

ً
الجلسات، فضال

العلماء باملعهد، والدكتور بن فيجيس، مدير  كبير 
برنامج البحوث. 

وألــقــى الــدكــتــور مـــارك فــيــرمــيــرش، املــديــر التنفيذي 
املنتج:  إلــى  الفكرة  »مــن  بعنوان  محاضرة  للمعهد، 
تواجه  التي  املحتملة  والعقبات  املستفادة  الــدروس 
إلى خبراته  فيها  استند  الجديدة«،  التكنولوجيات 
االستراتيجية  والـــقـــرارات  الشخصية  التخصصية 
املــتــخــذة لــقــيــادة املــعــهــد وتــوجــيــهــه نــحــو االضــطــالع 

بمهمة إجراء البحوث التطبيقية املوّجهة لتلبية 
احتياجات السوق، وإجراء البحوث التطبيقية. 

 لــخــبــراء الــطــاقــة الشمسية 
ً
ــر املــؤتــمــر فــرصــة ووفـ

فـــي املــعــهــد لــلــقــاء خـــبـــراء املـــجـــال ونــظــرائــهــم من 
الــجــاري فــي مركز  الباحثني واســتــعــراض العمل 
واملشاريع  البرامج  ذلك  في  بما  باملعهد،  الطاقة 

املختلفة ذات الصلة بالطاقة الكهروضوئية. 
وتـــــرأس خـــبـــراء املــعــهــد عـــدة جــلــســات وشـــاركـــوا 
أخــــرى، بينما  فــي جــلــســات  مــتــحــدثــني  بصفتهم 
ــارك الـــدكـــتـــور لـــوبـــيـــز جـــارســـيـــا، والـــدكـــتـــورة  ــ شــ
بيرموديز، في عضوية اللجنة العلمية باملؤتمر.

ــز فـــــي جــلــســة  ــرمــــوديــ ــيــ وشــــــاركــــــت الـــــدكـــــتـــــورة بــ
نــقــاشــيــة بــعــنــوان »قـــيـــادة املــــرأة ألبــحــاث الــطــاقــة 
ــي نـــاقـــشـــت الـــتـــحـــديـــات  ــتــ ــة«، الــ ــيــ ــهــــروضــــوئــ ــكــ الــ
والــــعــــقــــبــــات والــــــــــــــدروس املــــســــتــــفــــادة وقـــصـــص 
نـــجـــاح الـــقـــيـــادات الــنــســائــيــة فـــي أبـــحـــاث الــطــاقــة 

الكهروضوئية. 
كما شارك الدكتور أمير عبد الله، العالم باملعهد، 
الضوء على  نقاشية بعنوان »تسليط  في حلقة 
بـــرامـــج أبـــحـــاث الــطــاقــة الــشــمــســيــة الــنــاجــحــة في 
املتنوعة  املبادرات  الناشئة«، كما عرض  البلدان 
للمعهد، ومنها »اتحاد الطاقة الشمسية«، وهو 
كيان تعاوني يساهم في تسريع وتيرة التحّول 

إلى الطاقة املتجددة في قطر واملنطقة.
التنفيذي  املدير  فيرميرش،  مــارك  الدكتور  وقــال 
ــــر  ـ

ّ
ملـــعـــهـــد قـــطـــر لـــبـــحـــوث الـــبـــيـــئـــة والـــــطـــــاقـــــة،: وف

للمشاركة  املعهد  لــخــبــراء  مهّمة  فــرصــة  املــؤتــمــر 
فــي الــحــوار العلمي مــع باحثني بــارزيــن وخبراء 
صناعة آخرين في مجال الخاليا الكهروضوئية 

الشمسية من جميع أنحاء العالم. 
الطاقة  مشاريع  استعراض  مــن  تمكنا  وأضـــاف: 
نفذ هنا في قطر والنتائج 

ُ
الشمسية التي التي ت

التي تحققت حتى اآلن.

الدوحة - •الدوحة - •

 جانب من المؤتمر العالمي الثامن لتحويل الطاقة الكهروضوئيةالكونجرس العالمي منصة الستعراض أحدث التقنيات 

انطالق أعمال المؤتمر اإلقليمي لتقرير 2023.. رئيس جامعة قطر:

التعاون الدولي ضرورة لبناء التنمية المستدامة
الدوحة -قنا•

بدأت أمس، بجامعة قطر أعمال »املؤتمر 
اإلقـــلـــيـــمـــي لــتــقــريــر الــتــنــمــيــة املــســتــدامــة 
آسيا  وغــربــي  العربية  للمنطقة  الــعــاملــي 
الـــبـــحـــوث  مـــعـــهـــد  يــنــظــمــه  الـــــــذي   »2023
ــة املــســحــيــة  ــاديــ ــتــــصــ ــيـــة واالقــ ــاعـ ــمـ ــتـ االجـ
بــالــجــامــعــة بـــالـــتـــعـــاون مـــع مــكــتــب األمـــم 
املـــتـــحـــدة لــلــتــنــمــيــة املــســتــدامــة والـــوكـــالـــة 
األملانية للتعاون الدولي ويستمر يومني.

ويــهــدف املــؤتــمــر الــــذي يــجــمــع نــخــبــة من 
الــعــلــمــاء والــبــاحــثــني واملــهــتــمــني وصــنــاع 
القرار من قطر وخارجها، إلى إثراء تقرير 
املستدامة  للتنمية  العاملي  املتحدة  األمم 
فــي سبتمبر 2023،  نــشــره  واملــقــرر   2023
ا مــن تقييم  حــيــث يــعــد هـــذا الــحــدث جـــزء
 )IGS( منظور مجموعة العلماء املستقلة
ــن الـــعـــالـــم، بغية  ــن مــنــاطــق مــخــتــلــفــة مـ مـ
ــهـــات الــنــظــر ومــعــرفــة  الــــوقــــوف عــلــى وجـ
ــفــــرص ذات  ــــات والـــتـــحـــديـــات والــ ــــويـ األولـ
الصلة بتحقيق أهداف التنمية املستدامة.

وشـــدد ســعــادة الــدكــتــور حسن بــن راشــد 
ــــم رئـــيـــس الـــجـــامـــعـــة عـــلـــى أهــمــيــة  ــــدرهـ الـ
التعاون العاملي لبناء التنمية املستدامة 
وتـــحـــقـــيـــق األهــــــــــداف والـــتـــطـــلـــعـــات ذات 
الصلة.. مشيرا إلى الدور البارز لجامعة 
فخرها  ومعبرا  الصعيد،  هــذا  على  قطر 
مكتب  مع  بالتعاون  املؤتمر  باستضافة 
األمم املتحدة للتنمية املستدامة والوكالة 

األملانية للتعاون الدولي.

ــــى أن قـــضـــايـــا االســــتــــدامــــة تــعــد  ولـــفـــت إلـ
ــمــــن أولــــــويــــــة بـــحـــثـــيـــة أســــاســــيــــة فــي  ضــ
استراتيجية جامعة قطر )2021 - 2025( 
وفي استراتيجيات السياسات الرئيسية 
ــه  ــلــــى وجـ ــي، وعــ ــنــ ــوطــ ــلـــى املــــســــتــــوى الــ عـ
ــة قــطــر الــوطــنــيــة  ــ ــــة دولـ الـــخـــصـــوص، رؤيـ

.2030
وأضــاف »نحن بحاجة إلى تذكر تدابير 
االستدامة الفريدة التي تم اتخاذها خالل 
أن  العالم فيفا قطر 2022«.. مؤكدا  كأس 
تلك التدابير ستمثل معيارا يغير اتجاه 
األحداث الرياضية الكبرى على مستوى 

العالم في املستقبل.
ونوه بأن املؤتمر يجمع نخبة من الخبراء 

ــــني الـــحـــكـــومـــيـــني  ــؤولـ ــ ــسـ ــ ــيــــني واملـ ــدانــ ــيــ املــ
واألكاديميني وكذلك القطاعات الخاصة.. 
مضيفا »بفضل هذه النخبة نعتقد أننا 
ــــة واضـــحـــة لــلــوضــع  ســنــحــصــل عــلــى رؤيـ
ــــي أهــــــداف  ــرز فـ ــ ــحـ ــ ــالــــي والــــتــــقــــدم املـ الــــحــ
الــتــنــمــيــة املـــســـتـــدامـــة والـــتـــحـــديـــات الــتــي 

تعيق تقدمها«.
الدكتور صالح بن  قــال سعادة  وبـــدوره، 
مــحــمــد الــنــابــت رئــيــس جــهــاز التخطيط 
ــر يـــمـــثـــل فـــرصـــة  ــمــ واإلحــــــصــــــاء إن املــــؤتــ
ســانــحــة اللــتــقــاء الــعــلــمــاء واألكــاديــمــيــني 
ــة مــن  ــلـــحـ ــاب املـــصـ ــ ــحــ ــ ــثــــني وأصــ ــاحــ ــبــ والــ
واملجتمع  والخاص  الحكومي  القطاعني 
املـــدنـــي لـــتـــبـــادل الـــخـــبـــرات حــــول قــضــايــا 

ــمــــارســــات  الــتــنــمــيــة ودعـــــــم الـــحـــلـــول واملــ
العاملية  الــتــحــديــات  املــســتــدامــة ملــواجــهــة 
وتــحــقــيــق املــزيــد مــن الــصــمــود والتكيف 
ــت  واالبـــتـــكـــار. وقـــــال إن دولـــــة قــطــر أدركــ
التنمية  أهــداف  منذ زمــن أهمية تحقيق 
الحياة  أجــل تعزيز جــودة  املستدامة من 
أنه  مــؤكــدا  مــســتــدام..  لنهج تنموي  وفقا 
تم دمج هذه األهــداف في استراتيجيات 
ــة والـــتـــي  ــبـ ــاقـ ــعـ ــتـ الـــتـــنـــمـــيـــة الـــوطـــنـــيـــة املـ
ــى مــــبــــادرات  ــ ــلـــك األهــــــــــداف إلــ ــمـــت تـ تـــرجـ
إحـــداث تحول  مــحــددة تستهدف  وطنية 
الــصــحــيــة والتعليمية  الــنــظــم  فــي  نــوعــي 
والــبــيــئــيــة واالقــتــصــاديــة واالجــتــمــاعــيــة. 
وأشـــــار إلــــى الــجــهــود الــتــي تــبــذل حــالــيــا 

بالتعاون بني كافة املؤسسات الحكومية 
وغـــيـــر الــحــكــومــيــة إلعـــــداد اســتــراتــيــجــيــة 
الــتــنــمــيــة الــوطــنــيــة الــثــالــثــة لـــدولـــة قــطــر.. 
وقـــال »نــحــرص على تقوية الــتــرابــط بني 
أولــــويــــات الــتــنــمــيــة الــوطــنــيــة مـــن نــاحــيــة 
ــــات أهــــــداف الــتــنــمــيــة املــســتــدامــة  ــــويـ وأولـ

الدولية 2030 من ناحية أخرى«.
وأكــد أهمية البحوث والــدراســات لرصد 
تطور  واتجاهات  الوطنية  التنمية  واقع 
مــؤشــراتــهــا، فــضــال عــن دورهــــا فــي رســم 
االســتــراتــيــجــيــات الــوطــنــيــة والــســيــاســات 
األدلـــة..  على  القائمة  الــرشــيــدة  التنموية 
مــشــيــرا إلــــى أن الـــجـــهـــاز يـــقـــوم بـــإصـــدار 
تــــقــــاريــــر دوريــــــــــة عـــــن أهــــــــــداف الــتــنــمــيــة 
املستدامة الدولية والسيما تلك املتعلقة 

بدولة قطر على وجه الخصوص.
وأعــلــن أن الــجــهــاز نــجــح وبــالــتــعــاون مع 
الـــــــــوزارات وأجــــهــــزة الــــدولــــة األخــــــرى في 
ــدار نحو 84 فــي املــائــة مــن املــؤشــرات  إصـ
ــيـــة الـــخـــاصـــة بـــــأهـــــداف الــتــنــمــيــة  ــنـ الـــوطـ
أفضل  تقييم  فــي  يسهم  »مما  املستدامة 
لــلــتــقــدم املـــحـــرز فـــي تــنــفــيــذ تــلــك األهــــداف 

واألدلة الطموحة ذات الصلة«.

د. صالح النابت 
ينوه بإصدار 84 % 
من المؤشرات الخاصة بـ 

»األهداف«
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