
 

 

 "غرس" بحممةحديقة القرآن النباتية مع  تحتفيالسفارة التركية في الدوحة 

حممة لعن دعميا  لمتعبير أقامت السفارة التركية في الدوحة احتفالً  :3122مارس  32قطر،  الدوحة،
إحدى المبادرات الخضراء الواعدة التي أطمقتيا حديقة القرآن النباتية، عضو مؤسسة قطر لمتربية  ،"غرس"

 .0202مارس  02األحد وذلك يوم  ،والعموم وتنمية المجتمع

عن  وممثمينأعمال،  ورجال السمك الدبموماسي، وأعضاءالحفل لفيف من قيادات مؤسسة قطر،  حضر
 صالح بنت فاطمة والسيدة قطر، في تركيا سفير ،أحمد ديمروك السيدسعادة  وقام. قطر في التركية الجالية

 السفارة، فناء فيوالتين والسدرة واألترج  الزيتونعدد من أشجار  بغرس النباتية، القرآن حديقة مدير الخميفي،
 لممجتمع وحثو عمى صون األشجار وحماية البيئة. توعويةرسالة  توجيووذلك بيدف 

 في كبير باىتمام البيئة حظيت: "قطر دولة لدى المعتمد التركي السفير ديمروك، أحمد السيد سعادة وقال
 داخل األشجار وخاًصة الطبيعية، الموارد عمى لمحفاظ أكبر بشكل نسعى أن ينبغي لذا،. اإلسالمية الشريعة
  النباتية، القرآن حديقة ىإل والتقدير الشكر بخالص أتوجو كما. الحنيف ديننا لتعاليم وفًقا األصمية موائميا
 التركية السفارة في غرس حممة فعالية تنظيم ىعم الخميفي صالح بنت فاطمة األستاذة بالشكر وأخص
 ".بالدوحة

 ترجمة غرس حممة نعتبر النباتية القرآن حديقة في نحن: "الخميفي صالح بنت فاطمة األستاذة قالت بدورىا،
عادة األشجار، زراعة خالل من وحمايتيا البيئة صون نحو الحديقة قبل من المبذولة لمجيود فعمية  تأىيميا وا 
 ."النباتية الحياة عمى الحفاظ أجل من الطبيعية موائميا وخارج داخل

 ،ىامش الحفل، أقامت حديقة القرآن النباتية معرضًا لألدوات التراثية التي تنتج من نخيل التمر ىوعم
 القطريين واستخدامات ،بالمجتمع القطري، بغية تعريف الجانب التركي عمى تمك األغراض تقميدياً  والمرتبطة



 

ليا. كما عرضت الحديقة مجموعة متنوعة من النماذج الحية لمنباتات واألشجار المختمفة المذكورة في القرآن 
 الكريم واألحاديث النبوية الشريفة.

عمى ىامش تركيًا في العديد من المجالت،  تعاونًا قطرياً  شيد قد كان الماضي عامالأن  إلى اإلشارة وتجدر
خالل ىذا العام إنشاء العديد من المشاريع المشتركة لتعزيز  وتم. التركي يقطر الثقافة ال عامالحتفال ب
إطار دعم السفارة التركية في قطر لحديقة القرآن النباتية في  ويأتيالدولتين.  بين الثقافية والشراكاتالعالقات 

األشجار  غرسوالتوعية بأىمية  ،البيئية بالقضايا اىتماميماىذه العالقة المميزة، فضاًل عن أنو يعكس أيضًا 
 وصونيا. 

وتنشئة أجيال  ،القطري بالمجتمع لالرتقاء الرامية قطر مؤسسة رسالة مع النباتية القرآن حديقة أىداف وتتسق
وتعتبر حممة غرس ترجمة فعمية لجيود حديقة القرآن النباتية في  البيئة،عمى  الحفاظواعية وممّمة بأىمية 

رعاية البيئة وحمايتيا من خالل غرس األشجار التي ُتسيم في إعادة التأىيل البيئي وصون الطبيعة، فالرسالة 
سموك مستدام تجاه  شجيع عمى تبنيلمتالتي تنشدىا الحديقة من خالل الحممة ىي رسالة من قطر لمعالم 

البيئة بغية الوصول لمجتمع بيئي متكامل يساىم بفاعمية في مساعي الدولة نحو الرتقاء بالتنمية البيئية  رعاية
 .0202المستدامة التي بدت جمية في رؤية قطر الوطنية 

 ،مدار العام لكافة شرائح المجتمع القطريعمى م أنشطة توعوية متنوعة بالذكر أن حممة غرس تقدّ  والجدير
جنب مع المؤسسات الوطنية إلى العمل جنبًا  عن فضالً  ،قضايا الستدامة البيئية والتخضيرب التوعيةبيدف 

وذلك في إطار السياق العالمي الذي  ،الىتمام بياو من خالل زيادة عدد األشجار،  البيئةبالدولة في صون 
رىا من المعاىدات الدولية التي وغي ،والتفاقية اإلطارية لمكافحة التصحر ،تنتيجو منظمة األمم المتحدة

 .وقعت عمييا دولة قطر

 تعميق الصور:

 نباتية نّظمت احتفاًل لدعم حممة "غرس"، بالتعاون مع السفارة التركية في الدوحة. حديقة القرآن ال: 2صورة 



 

جانب من الحتفال الذي نظمتو حديقة القرآن النباتية لرفع مستوى الوعي البيئي والتعاون الثقافي، : 3صورة 
 في مقر السفارة التركية بالدوحة. 

نباتية تتعاون مع السفارة التركية في الدوحة لتسميط الضوء عمى أىمية مبادرات حديقة القرآن ال: 4صورة 
 حماية البيئة في قطر. 

 انتهى

  إلطالق قدرات اإلنسان –قطر مؤسسة 

مؤسسة قطر لمتربية والعموم وتنمية المجتمع مؤسسة خاصة غير ربحية تدعم دولة قطر في مسيرة تحول 
اقتصادىا المعتمد عمى الكربون إلى اقتصاد معرفي من خالل إطالق قدرات اإلنسان، بما يعود بالنفع عمى 

  دولة قطر والعالم بأكممو.

الشيخ حمد بن خميفة آل  بمبادرة كريمة من صاحب السمو األمير الوالد 0991سنة تأّسست مؤسسة قطر 
  ثاني، وتتولى صاحبة السمو الشيخة موزا بنت ناصر رئاسة مجمس إدارتيا.

تمتزم مؤسسة قطر بتحقيق ميمتيا الستراتيجية الشاممة لمتعميم، والبحوث والعموم، وتنمية المجتمع من خالل 
يم يجذب ويستقطب أرقى الجامعات العالمية إلى دولة قطر لتمكين الشباب من اكتساب إنشاء قطاع لمتعم

الميارات والسموكيات الضرورية لقتصاد مبنّي عمى المعرفة. كما تدعم البتكار والتكنولوجيا عن طريق 
تمع متطور استخالص الحمول المبتكرة من المجالت العممية األساسية. وتسيم المؤسسة أيضًا في إنشاء مج

 .وتعزيز الحياة الثقافية والحفاظ عمى التراث وتمبية الحتياجات المباشرة لممجتمع

 لمحصول عمى كافة مبادرات مؤسسة قطر ومشاريعيا، يرجى زيارة الموقع اإللكتروني
 http://www.qf.org.qa 
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