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 التوعية البيئية بمناسبة يوم األرضتنشر قطر كوول 

 2016ابريل  21العالمي يوم الخميس في  يوم األرض مبادرةب الشركة القطرية لتبريد المناطق، والمعروفة أيضاً بإسم قطر كوول شاركت

 .قطر فيالقادمة  األجيال لدى البيئي الوعي مستوى رفع إلى يهدف كان الذي الحدث هذا من خالل تنظيم

ً بالتعاون مع مدرسة الرؤية الدولية  طالب  300محاضرة توعوية بهذه المناسبة لحوالي  الوكرة في  (VIS)ونظمت قطر كوول أيضا

شاركت قطر كوول  ذلك، إلى باإلضافة. عالمنا اليوم في عليها الحفاظ وأهمية الطاقة لتوفير المختلفة الطرقوطالبة من أعمار مختلفة عن 

 ً . و زيريسكيبمما يدعم نظام الزراعة  المدرسة ساحة فيو تم تطبيقه  القاحلة البيئة نظامللتعريف عن  ،شركة النخيل الندسكيب مع ايضا

الحدائق الجافة تعني   Xeriscaping.و   هو مصطلح يشير إلى تصميم الحدائق بطريقة تقلل أو تلغي الحاجة إلى مياه الري زيريسكيب

تعنى باليونانية "جاف". يتم الترويج لهذه النباتات في المناطق التي ال تتوفر فيها مصادر مياه وخاصة   Xerosكلمة  أو البستنة الجافة و

 الكثير من المياه. ذات الطبيعة الصحراوية التى تجعل التربة تستهلك

لى إضافة إالزراعة التقليدية. المياه بنسبة الثلثين مقارنة مع  استهالك من تقلل نهاإل منطقتنا في وخاصة البيئة، على بالنفع تعود زيريسكيب

 .والتلوث النفايات و الصيانة تكاليف تقلل ذلك فهي

بية على وفي هذه المناسبة، علّق ياسر صالح الجيدة، الرئيس التنفيذي لقطر كوول قائالً:"  تنبع ثقتنا بأهمية نشر الوعي البيئي وآثاره اإليجا

ننا بفوائد خدمة تبريد المناطق التي نقدمها. نسعى من خالل هذه المبادرة البيئية لتثقيف الجماهير حول أهمية المحافظة على المجتمع من إيما

 ". 2030 استخدام الموارد الطبيعية. تأتي هذه النشاطات تماشيا مع التزامنا بدعم تحقيق الركيزة البيئية للرؤية قطر الوطنية

 شركة النخيل الندسكيب اكتسبت الماضية، القليلة السنوات خالل" المدير العام لشركة النخيل الندسكيب عويجان، غسان السيدو قد علق 

 المحلية النباتات وإنتاج وإكثار البذور جمع في نوعها من فريدة وتجارب خبرات متطورة

     مع بالتعاون الشحانيةشركة النخيل في  حضانة في العربية الجزيرة شبه من األصلية النباتات من نوعا 120 من أكثر اختبار تم وقد. 

G.O.R.D.  يمكن زرعها وبمجرد األسمدة، أو المستوردة التربة إضافات تتطلب الو المحلية، للظروف تماما مناسبةالمحلية  النباتاتان 

 شركة خرتوتف .كبير بشكلفي الزراعة  والصيانة البناءب المرتبطة التكاليف يقلل المحلية النباتات ان زراعة. باستمرار الري دون تزدهر أن

 ". األرض يوم بمناسبة كوول قطر دعمالنخيل ب

 


