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الزيودي: اإلمارات تبنت مجموعة من السياسات لتعزيز استدامة اإلنتاج المحلي للغذاء.

الرئيس السوداني يزرع 

)شجرة زايد الخير( في 
حديقة منزله



للمزيد من المعلومات الرجاء زيارة الموقع 
http://www.zayedprize.org.ae/ar/emirates-appreciation-award-.html

uaeaward@ zayedprize.org.ae
الهاتف: 3326666 04 / الفاكس: 3326777 04

جائــزة اإلمارات التقديرية للبيئـة

تعلن مؤسسة زايد الدولية للبيئة عن قبولها التقديم
لجائزة اإلمارات التقديرية للبيئة في دورتها الثالثة

حتى 31 أغسطس 2017  في فئاتها الخمسة كاآلتى:

200,000 درهمجائزة الشخصية البيئية

200,000 درهمجائزة المؤسسة الصناعية

200,000 درهمجائزة المؤسسة التعليمية

200,000 درهمجائزة االبتكار أواالختراع أوالبحوث البيئية

200,000 درهمجائزة اإلعالم والتوعية البيئية



نــــبـــــتــــكــر مـــجـــتــــــمــــعـــــات خــــضــــراء لـــغـــد أفــــضــــل

 كلــمـــة رئيــس الـتـحـريـــر
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نحو أنماط حياة خضراء

أ. د. محمد أحمد بن فهد
رئيس جملس اإلدارة

رئيس التحرير  

البيئي  التدهور  عجلة  لوقف  مستدامة 
واحلفاظ  التعايف  نحو  اجتاهها  وعكس 

على البيئة واملوارد الطبيعية.
إقامة  فكرة  جاءت  املنطلق  هذا  من   
التي  اإلقليمية  االنشطة  من  سلسلة 
دورنا  تأدية  إىل  خاللها  من  نسعى 
اجملتمع  وتثقيف  توعية  يف  املفرتض 
بالبيئة،  وعالقتها  االستدامة  مبفهوم 
واخلاصة  احلكومية  املؤسسات  وحث 
تكون  بحيث  أولوياتها  ترتيب  إعادة  على 
املقدمة،  يف  املستدامة  والتنمية  البيئة 
قيادتنا  لتوجهات  مواكبة  سياساتنا  وتكون 
امكاناتها  بكل  تسعى  التي  الرشيدة 
اهداف  وحتقيق  البيئة  على  للمحافظة 
التنمية املستدامة وتطوير الطاقة البديلة 
واالقتصاد األخضر عامة ومكافحة التصحر 
بشكل خاص، استمرارًا للمبادرات احمللية 
األول  البيئة  لرجل  والعاملية  والعربية 
طيب  نهيان،  آل  سلطان  بن  زايد  الشيخ 
اهلل ثراه، الذي قام بزراعة » شجرة اخلري « 
عام 1992 يف قلب الهند، ومواكبة ملسرية 
الشيخ  السمو  صاحب  بتوجيهات  دولتنا 
الدولة،  رئيس  نهيان  آل  زايد  بن  خليفة 
الشيخ  السمو  صاحب  سيدي  ومتابعة 
رئيس  نائب  مكتوم  آل  راشد  بن  حممد 
دبي،  حاكم  الوزراء  جملس  رئيس  الدولة 
ومبادرات سموه البيئية الشاملة، وخاصة  

مشروع زراعة املليون شجرة التي  حتقق 
األهداف املنشودة املتمثلة  يف حتسني 
وإبراز  اإلمارات،  يف  البيئية  البصمة  مؤشر 
املناخي،  التغري  آثار  من  بالوقاية  التزامها 
وإضفاء منظر جمايل حضاري وتعزيز البيئة 
وترسيخ  البيئي،  الوعي  ونشر  الصحية، 

ثقافة التنمية اخلضراء.
لسياسات  واستمرارًا  سبق  ما  لكل  تأكيدًا 
تفعيل  إىل  تهدف  التي  زايد  مؤسسة 
التنمية  أهداف  لتنفيذ  اإلقليمي  التعاون 
مواجهة  على  بالرتكيز  املستدامة، 
فقد  املناخي،  والتغّير  التصحر  حتديات 
إلنطالق  السودان  جمهورية  اختيار  مت 
دولة  باعتبارها  اإلقليمي  املشروع 
ممتدة  حميمة  عالقة  تربطها  شقيقة 
اإلقليمي  ولدورها  ميالدها  منذ  باإلمارات 
املوارد  إدارة  يف  الغنية  وجتربتها  الهام 
السودان  ألن  كذلك  الطبيعية.  املوارد 
كبرية  بيئية  حتديات  تواجه  التي  الدول  من 
بيئاتها  وتنوع  الواسعة  ملساحتها  نتيجة 
هناك  تكون  وحيثما  اجلغرايف،  وموقعها 
دور  اإلمارات  لدولة  يكون  بيئية  حتديات 
اجلهد  هذا  يؤدي  أن  نتمنى  وعليه،  تلعبه. 
املشرتك إىل تفعيل دور التعاون اإلقليمي 
لدعم  واألفريقي  العربي  املستويني  على 
املستدامة  التنمية  أهداف  حتقيق  جهود 

.2030

كافة  تواجه  التي  البيئية  التحديات  إن 
احلياة  مستقبل  تهدد  اليوم،  البشرية 
مستقبل  تهدد  كما  األرض،  كوكب  على 
واحد  كل  أن  بد  ال  وعليه  القادمة،  األجيال 
وسلوكه  ممارساته  بتغيري  ُمطالب  منا 
اليومي نحو أمناط حياة خضراء مستدامة، 
املسار  بتغيري  اليوم  ُمطالبة  دولة  وكل 
وتنمية  أخضر  اقتصاد  نحو  االقتصادي 
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وزارة التغري املناخي والبيئة تربم مذكرة تفاهم 

مع "مصدر"وشركة "بيئة" وذلك لتطوير دراسة 

متكاملة لتنفيذ حمطة حتويل النفايات إىل طاقة.

صاحب السمو الشيخ حممد بن راشد آل مكتوم، 

نائب رئيس الدولة رئيس جملس الوزراء حاكم 

دبي، رعاه اهلل، يطلق بحضور سمو الشيخ 

مكتوم بن حممد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم 

دبي، مشروع "جممع دبي لألغذية" التابع لدبي 

القابضة بتكلفة قدرها 5.5مليار درهم. 

مهرجان ليوا للرطب يختتم فعالياته وسط 

حضور جماهريي كبري ويشهد منافسة قوية من 

املشاركني يف أقوى أشواط الظفرة لنخبة الرطب 

واملزرعة النموذجية.

مع ظهور خريطة جديدة تكشف عن املناطق 

األكرث تأثرًا بالتلوث الضوئي، يبحث أحد اخلرباء عما 

قد حتدثه كل هذه األضواء من آثار على صحتنا 

الذهنية والبدنية.. ويف العدد التفاصيل.

طائر الفالمنجو الكبري يحقق رقمًا قياسيًا جديدًا 

بعد تكاثره بنجاح يف حممية الوثبة لألراضي 

الرطبة للعام السابع على التوايل.

يتناول  هذا العدد يف  حتقيق خاص الفرتة التي 

كانت دولة اإلمارات تزخر بكثري من طرق القوافل 

القدمية واملدقات الصحراوية تدب باحلركة 

واحلياة وسط الرمال.

من خالل 1260منحة ساهم "صندوق حممد بن 

زايد" يف احلفاظ على أكرث من 1069 نوعًا من 

الكائنات احلية حول العامل، ومنها املهددة 

باالنقراض.

مذكرة تفاهم لتحويل 
النفايات إلى طاقة

محمد بن راشد 
يطلق»مجمع دبي 

لألغذية«

منافسة قوية في 
ختام ليوا للرطب

هل يؤثر التلوث 
الضوئي على صحتنا؟

الفالمنجو يتكاثر
في محمية الوثبة 

سفر في المكان 
وتاريخ وسط الرمال

»صندوق محمد بن 
زايد«  يحمي الكائنات 

الحية

ص 18

 سقيا اإلمارات..حلول
 مستدامة ومبتكرة لشح

املياه عامليًا

ص 30

ص 14

ص 28

ص 48

ص 62 ص 24

ص 42
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جديدة  نافذة  زايد  مؤسسة  شراكات 
على العامل

متزايدة  العاملية  التحديات  عصر  يف  اآلن  نعيش  إننا 
وأساليب  نهج  اتخاذ  تفرض  بدورها  والتي  التعقيد، 
الشراكات  فإن  ذلك،  على  وبناء  ومبتكرة،  جديدة 
الدولية  زايد  أبرمتها مؤسسة  التي  التعاون  واتفاقيات 
الهيئات  من  وغريها  املتحدة،  األمم  وكاالت  مع  للبيئة 
جديدًا،  ومنطًا  شكاًل  تتخذ  أصبحت  الدولية،  البيئية 

وتشكل نافذة دولية جديدة على العامل.

فإن  حديثًا،  املربمة  الشراكة  التفاقية  ووفقا 
برنامج األمم املتحدة للبيئة سيزود مؤسسة 
التلوث  زايد مبحتوى علمي وموضوعي بشأن 
الذي  التلوث  عن  العاملي  التقرير  على  بناًء 
واحللول  التحديات  وستشكل  قريبًا.  سُينشر 
التكنولوجيات  يف  املستمر  والتقدم  املبتكرة 
البيئية  القضية  هذه  ملكافحة  اجلديدة 
زايد.  مؤسسة  أنشطة  من  جزءًا  العاملية 
لوضع  فريدة  فرصة   2030 عام  خطة  ومتثل 
من  ومتكامل  طموح  عاملي  أعمال  جدول 
بقاعدة  املدعومة  املستدامة  التنمية  أجل 

قوية من األدلة العلمية.
وتعد تلك خطوة جيدة إىل األمام حيث أن عصر 
كوكبنا  جعل  إىل  يسعى  والذي  احلايل  العلم 
خاٍل من التلوث مل يعد جمرد فكرة أو اعتقاد. 
وهناك أدلة حقيقية قائمة على أسس صلبة 
البيئية  األبعاد  لتحقيق  مطلوب  العلم  أن  تثبت 
مذكرة  فإن  وبالتايل،  املستدامة.  للتنمية 
مع  زايد  مؤسسة  أبرمتها  التي  التفاهم 
برنامج األمم املتحدة للبيئة تتبنى نهجًا جديدًا 

على  يعتمد  ألنه  التلوث،  خطر  على  للقضاء 
على  العامل  لوضع  العلمي  البحث  يف  التميز 

مسار أكرث استدامة.
العلم  على  قائمة  أدلة  وجود  أن  شك  وال 
وجوهريًا  أساسيًا  أمرًا  أصبح  والتكنولوجيا 
لدفع اإلجراءات واخلطوات الفورية والتدريجية 
التنمية  أهداف  لتحقيق  وامللموسة 
أخذت  وقد   ،2030 عام  خطة  يف  املستدامة 
مؤسسة زايد زمام املبادرة يف إطالق منصة 
جديدة ومبتكرة قائمة على التعليم واملعرفة 
خملتلف  املستدامة  التنمية  نشر  بهدف 
العامل،  أنحاء  جميع  يف  والقطاعات  األعمار 
وتلعب املرأة اإلماراتية دورًا رئيسيًا يف متكني 
واستشراف  والتكنولوجيا  العلوم  من  األجيال 
العطاء  روح  ثقافة  بالطبع  وهي  املستقبل، 

التي تعكس قيم هذه األمة العظيمة.
التهاين  آيات  بأسمى  اتقدم  اخلتام  ويف 
والتربيكات للمرأة اإلماراتية مبناسبة احتفاالت 
الدولة بيومها حتت شعار "املرأة شريك يف 

اخلري والعطاء" .  

رئيس مجلس اإلدارة
رئيس التحرير  

أ. د. حممد أحمد بن فهد

نائب رئيس التحرير  
م. حمدان خليفة الشاعر

الهيئة االستشارية 
د. مشكان حممد العور
د. عيسى عبد اللطيف

د. خالد أحمد عمر

مدير التحرير                                                
د. عبد العظيم مصطفى

سكرتير التحرير                                           
حممود حممد أبو حامد

التصميم واإلخراج الفني                                           
نادر قاسم

التحرير واإلنتاج الفني                                  
مؤسسة زايد الدولية للبيئة

ص. ب 28399 دبي. 
هاتف: 3326666 4 971+، فاكس: 3326777 4 971+

E-mail: zayedprz@eim.ae
Website: www.zayedprize.org.ae
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أخبار المؤسسة

الرئيس السوداني يزرع )شجرة زايد الخير( في 
حديقة منزله

قام فخامة المشير عمر البشير، رئيس جمهورية السودان، بزراعة )شجرة زايد الخير( 

البيئة السوداني، وسعادة حمد  في حديقة منزله، بحضور الدكتور حسن هالل وزير 

محمد الجنيبي، سفير دولة اإلمارات لدى جمهورية السودان، وسعادة األستاذ الدكتور 

محمد أحمد بن فهد، رئيس اللجنة العليا لمؤسسة زايد الدولية للبيئة، والوفد المرافق 

له، وذلك ايذانًا النطالق مشروع المؤسسة »شجرة زايد الخير” من السودان إلى العالم.

البشري  عمر  الرئيس 
بني  املثمر  التعاون 
االمارات  ودولة  السودان 

والعالقات  األصعدة،  كل  على  الشقيقة 
عن  معربًا  البلدين،  جتمع  التي  التاريخية 
اإلمارات  دولة  لشعب  واحرتامه  حبه 

وقيادتها الرشيدة، مشيدًا باهتمام الدولة 
فخامته  وخاصًا  بالبيئة،  ومؤسسيها 
الشيخ  تعاىل  اهلل  بإذن  له  املغفور  جهود 

نـــــــبــــــــتــــــــكـــــــــر مــــــــجـــــــــتــــــــــمــــــــــعـــــــــات خـــــــضـــــــــــــــراء لـــــغـــــد أفـــــضــــــل6

ايذانًا النطالق 
مشروع 

المؤسسة 
العالمي
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الرئيس السوداين يشيد بجهود الشيخ زايد، 
رحمه اهلل، يف حتويل دولة االمارات اىل واحة 

غناء يشهد لها القاصي والداين.

زايد يف حتويل دولة االمارات اىل واحة غناء 
حرص  مؤكدا  والداين،  القاصي  لها  يشهد 
الزراعة وحتذيره من قطع أي  الراحل على 

شجرة أو املساس بها.
اهلل  رحمة  زايد،  الشيخ  أن  فخامته  وأكد 
يف  الشجر  غرس  على  حرص  كما  عليه، 
واحملبة  الوالء  غرس  على  حرص  البالد 
قطن  من  وكل  شعبه  نفوس  يف 
يف  جليا  يبدو  وهذا  االمارات،  دولة  يف 
تقوم  التي  واخلريية  االنسانية  املشاريع 
صاحب  بتوجيهات  الدولة  مؤسسات  بها 
نهيان  آل  زايد  بن  خليفة  الشيخ  السمو 
السمو  صاحب  ومتابعة  الدولة،  رئيس 
نائب  مكتوم  آل  راشد  بن  حممد  الشيخ 
حاكم  الوزراء  جملس  رئيس  الدولة  رئيس 

دبي.

شكر وتقدير
اللجنة  رئيس  سعادة  تقدم  جانبه  من 
الشكر  بجزيل  زايد  ملؤسسة  العليا 
حلسن  تقديرًا  السوداين،  الرئيس  لفخامة 
عن  معربًا  الرتحيب،  وحفاوة  االستقبال 
وقيادته  السودان  عن  اإليجابية  انطباعاته 
الشعوب،  كل  قبل  من  احملبوب  وشعبه 
كافة  ستقدم  زايد  مؤسسة  أن  مؤكدًا 
بها  تقوم  التي  البيئية  للمشاريع  الدعم 
خاصًا  التصحر،  ملكافحة  السودان  دولة 
بالذكر مشروع السياج االخضر الذي يحمل 
احمد  حسن  عمر  املشري  سياج  اسم 

البشري رئيس اجلمهورية.
وحتدث الدكتور ابن فهد عن اهتمام القيادة 
على  باحملافظة  اإلمارات  لدولة  الرشيدة 
التنمية املستدامة  البيئة وحتقيق اهداف 

البديلة واالقتصاد األخضر،  وتطوير الطاقة 
احمللية  زايد  الشيخ  مببادرات  مشيدًا 
شجرة   « ومببادرة  والعاملية،  والعربية 
اخلري« التي زرعها الشيخ زايد بن سلطان 
يف   1992 عام  ثراه،  اهلل  طيب  نهيان،  آل 

قلب الهند.
وأشاد الدكتور ابن فهد باستمرار القيادة 
األول،  البيئة  رجل  نهج  على  الرشيدة 
حممد  الشيخ  السمو  صاحب  وإطالق 
زراعة  مشروع  مكتوم،  آل  راشد  بن 
املبادرة  أن  موضحًا  شجرة،  املليون 
تتمثل  التي  املنشودة  األهداف  حتقق 
يف  البيئية  البصمة  مؤشر  حتسني  يف 
آثار  من  بالوقاية  التزامها  وإبراز  اإلمارات، 
جمايل  منظر  وإضفاء  املناخي،  التغري 
ونشر  الصحية،  البيئة  وتعزيز  حضاري 
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التنمية  ثقافة  وترسيخ  البيئي،  الوعي 
اخلضراء.

ملواجهة  اإلقليمي  “التعاون  ندوة 
التحديات البيئية “

عمر  املشري  فخامة  مع  اللقاء  عقب 
نظم  السودان،  جمهورية  رئيس  البشري، 
سعادة  ترأسه  الذي  املؤسسة  وفد 
فهد،  بن  أحمد  حممد  الدكتور  األستاذ 
الشاعر،  خليفة  حمدان  املهندس  وضم 
التقديرية  االمارات  جلائزة  العام  األمني 
عبد  حممد  عيسى  والدكتور  للبيئة، 
عبد  والدكتور  املستشارين،  كبري  اللطيف، 
العظيم مصطفى أحمد، مستشار اجلودة 
واإلعالم يف مؤسسة زايد،  نظم ندوة حول 
التحديات  ملواجهة  اإلقليمي  »التعاون 
يف  السوداين  الوطني  باجمللس   « البيئية 
الدكتور  سعادة  رعاية  حتت  أمدرمان،  
حسن عبد القادر هالل، وزير البيئة واملوارد 
الطبيعية والتنمية العمرانية، بحضور أعضاء 
املؤسسات  وممثلي  الوطني  اجمللس 

البيئية االحتادية ووالية اخلرطوم.
الكلمة االفتتاحة

سعادة  بكلمة  الندوة  افتتاح  ومت 

رئيس  عمر،  احمد  ابراهيم  الربوفيسور 
عن  نيابة  القتها  الوطني،  اجمللس 
سعادته، إمتثال الريح رئيسة جلنة الصحة 
فيها  وقالت  باجمللس،  والسكان  والبيئة 
وفد  بزيارة  يتشرف  الوطني  اجمللس  ان 
مؤسسة زايد الدولية للبيئة ويثمن انعقاد 
ندوة التعاون اإلقليمي ملواجهة التحديات 
البيئية يف قاعاته، مشرية إىل أن ذلك يصب 
لتعزيز  اللجنة  وهذه  اجمللس  جهود  يف 
بالبيئة  للنهوض  والدويل  اإلقليمي  التعاون 
وحمايتها من التدهور، وشكرت مؤسسة 
زايد وسفارة اإلمارات على إطالق مشروع 
من  اإلقليمي  التعاون  ضمن  التشجري 

السودان.
كما حتدث يف اجللسة اإلفتتاحية سعادة 
حمد حممد اجلنيبي، سفري دولة اإلمارات 
العربية املتحدة بجمهورية السودان مثمنًا 
الشقيقني.  البلدين  بني  العالقات  تطور 
لدولة  الرشيدة  القيادة  اهتمام  أبرز  وقد 
اإلمارات ممثلة يف صاحب السمو الشيخ 
الدولة،  رئيس  نهيان،  آل  زايد  بن  خليفة 
األمني  عهده  وويل  ونائبه  اهلل  حفظه 
السودان  بجمهورية  اإلمارات  حكام  وكافة 

باخالص  ساهم  الذي  وشعبها  الشقيقة 
بناء دولة اإلمارات. كذلك حتدث  وتفان يف 
عن إهتمام دولة اإلمارات تاريخيًا باخلضرة 
زايد اخلري. ومتنى  بناًء على ارث  والتشجري 
التشجري  مشاريع  السودان  يكمل  أن 

وتوثيق العالقات األخوية مع اإلمارات.
مسرية التنمية

الدكتور  سعادة  قال  كلمته  بداية  يف 
ملؤسسة  يطيب   : فهد  بن  أحمد  حممد 
يف  باحلضور  ترحب  أن  للبيئة  الدولية  زايد 
جهود  ظل  يف  تنعقد  التي  الندوة  هذه 
اإلقليمي  التعاون  لتطوير  اإلمارات  دولة 
التي  البيئية  التحديات  والدويل يف مواجهة 

تواجه كافة سكان الكرة األرضية.
القادة  ورؤية  فكر  من  انطالقا  أنه  وأضاف 
العربية  اإلمارات  لدولة  املؤسسني 
والنماء  البيئة  رجل  بقيادة  املتحدة 
بن  زايد  الشيخ  اهلل  بإذن  له  املغفور 
جميعًا،  اهلل  رحمهم  نهيان،  آل  سلطان 
خطت  الرشيدة،  قيادتنا  وعزمية   وبدعم 
خطوات  املتحدة  العربية  االمارات  دولة 
املستدامة  التنمية  مسرية  يف  هامة 
خالل  من  وذلك  اجملاالت،  خمتلف  يف 
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وحرصها  البيئة  بقضايا  املبكر  اهتمامها 
خالل  من  جهودها  تطوير  على  املستمر 
والتقنيات  واالبتكارات  العلوم  توظيف 
احلديثة لبلوغ أهداف التنمية املستدامة. 
على  املرموقة  مكانتها  عّزز  ما  وهذا 
فأصبحت  العاملي،  البيئي  العمل  خريطة 
البيئي.  احلدث  لصناعة  ُمعتربًا  دوليًا  مركزًا 
مستوى  على  األول  املركز  تبوأت  أنها  كما 
لثالث  اإلنسانية  املساعدات  يف  العامل 
 18 باجمايل   2016-2014 التوايل  على  سنوات 
وهذا  ألفريقيا.   %54 منها  دوالر،  مليار 
التنمية  أهداف  تنفيذ  يف  مباشرة  يصب 
ودعم  الفقر  حماربة  خاصة  املستدامة 

التعليم والصحة.
وأوضح الدكتور ابن فهد أن اإلمارات نفذت 
تصلح  جدًا  كثرية  ومشروعات  مبادرات 
مثل  والصديقة  الشقيقة  للدول  كنموذج 
مشروع زراعة املليون شجرة الذي أطلقه 
صاحب السمو الشيخ حممد بن راشد آل 
جملس  رئيس  الدولة  رئيس  نائب  مكتوم، 
زايد،  مئسسة  وراعي  دبي،  حاكم  الوزراء 
 .. شجرة  مالين  ثالثة  من  أكرث  اىل  وتوسع 

أكرب  مشروع  تنفيذ  ميكن  السودان  ويف 
لتوفر األرض اخلصبة واملياه. مشريًا إىل أن 
اإلمارات مقدمة على سنة خري ايضا .. فقد 
درجت احلكومة الرشيدة على اعالن شعار 
عام   2018 عام  وسيكون  عام.  لكل  وهدف 
ارتبط  زايد  اسم  أن  يعرف  واجلميع   .. زايد 

باخلري يف جمال البيئة والنماء.
وأوضح أن وترية اجلهود التي تبذلها دولة 
االقتصاد  نهج  لتطبيق  تسارعت  اإلمارات 
للتنمية  اإلمارات  اسرتاتيجية  عرب  األخضر 
اجلهود  بحشد  التزامها  ويف  اخلضراء، 
لتحقيق  للبحث عن حلول مبتكرة  العاملية 
شوطًا  وقطعت  املستدامة.  التنمية 
االقتصادية  القطاعات  تخضري  يف  كبريًا 
املتجددة  الطاقة   مصادر  مثل  الرئيسية 
والبديلة وتعزيز كفاءة استخدامها وتطوير 
االهتمام  واتسع  ومؤسساتها.  تقنياتها 
والنقل  اخلضراء  العمارة  معايري  بتطبيق 
االقتصاد  حالة  تقرير  يف  جاء  كما  األخضر 

األخضر لدولة اإلمارات الذي صدر حديثًا.
الدولية  زايد  مؤسسة  أن  فهد  ابن  وأكد 
للبيئة تعترب من أكرب املساهمات العاملية 

املستدامة  التنمية  مسرية  دعم  يف 
البيئي  العمل  منظومة  يف  مهم  والعب 
عاملية  جوائز  تقدم  فهي  باإلمارات. 
ووطنية لدعم وتشجيع اإلجناز والتميز يف 
حمليًا  اخملتلفة،  البيئي  العمل  جماالت 
وتستضيف  ُتنّظم  كذلك  ودوليًا.  وإقليميًا 
حتقق  التي  الفعاليات  من  الكثري  وتدعم 
البيئية  الثقافة  وتنشر  العلمية  املعرفة 
على  احملافظة  وأهمية  بأسس  والوعي 
البيئة. وتتمتع مؤسسة زايد الدولية للبيئة 
عضو  وتعترب  واسعة  وعالقات  بشراكات 
اإلقليمية  الساحتني  على  ونشط  فاعل 
زايد  مؤسسة  متثل  وبهذا  والدولية. 
ومؤمتراتها  بجائزتيها  للبيئة،  الدولية 
ومطبوعاتها  وحماضراتها  وندواتها 
 ، العام  مدار  على  املستمر  ونشاطها 
بالشأن  واهتمام  وحمبة  سالم  رسالة 
دولة  من  خاصة  والبيئي  عامة  اإلنساين 
البيئي  اإلرث  تعكس  العامل  كل  إىل  اإلمارات 
الدولة  هذه  عليه  بنيت  الذي  واإلنساين 

الفتّية. 
إطار  يف  أنه  إىل  فهد  ابن  الدكتور  وأشار 
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إىل  تهدف  التي  زايد  مؤسسة  مبادرة 
أهداف  لتنفيذ  اإلقليمي  التعاون  تفعيل 
التنمية املستدامة، بالرتكيز على مواجهة 
فقد  املناخي،  والتغّير  التصحر  حتديات 
إلنطالق  السودان  جمهورية  اختيار  مت 
دولة  باعتبارها  اإلقليمي  املشروع 
ممتدة  حميمة  عالقة  تربطها  شقيقة 
اإلقليمي  ولدورها  ميالدها  منذ  باإلمارات 
املوارد  إدارة  يف  الغنية  وجتربتها  الهام 
السودان  ألن  كذلك  الطبيعية.  املوارد 
كبرية  بيئية  حتديات  تواجه  التي  الدول  من 
بيئاتها  وتنوع  الواسعة  ملساحتها  نتيجة 
هناك  تكون  وحيثما  اجلغرايف،  وموقعها 
دور  اإلمارات  لدولة  يكون  بيئية  حتديات 
اجلهد  هذا  يؤدي  أن  نتمنى  وعليه،  تلعبه. 
املشرتك إىل تفعيل دور التعاون اإلقليمي 
لدعم  واألفريقي  العربي  املستويني  على 
املستدامة  التنمية  أهداف  حتقيق  جهود 

 .2030
الدكتور  سعادة  قال  كلمته  ختام  ويف 
عن  أصالة  أود  فهد:   بن  أحمد  حممد 
زايد  مؤسسة  وفد  عن  ونيابًة  نفسي 
آيات الشكر  للبيئة أن أرفع أسمى  الدولية 

حسن  عمر  الرئيس  فخامة  إىل  والتقدير 
السودان  جمهورية  رئيس   ، البشري  أحمد 
وتوجيهاته  اهتمامه  على  الشقيقة 

السديدة لدعم جهود مؤسسة زايد. 
لسعادة  والتقدير  الشكر  بوافر  أتقدم  كما 
رئيس اجمللس الوطني وأعضاء اجمللس 
 .. الفعالية  لهذه  استضافتهم  على 
ومعايل  السودانية  البيئة  لوزارة  والشكر 
حبل  ملد  جهود  من  به  قاموا  ملا  الوزير 
الشقيقني  البلدين  بني  والتعاون  الوصل 
يف هذا اجملال احليوي وإلستجابته الفورية 
لكل  والشكر  مشرتك.  عمل  إىل  للدعوة 
احلضور  وجلميع  التنظيم  يف  ساهم  من 
حتقيق  يف  والسداد  التوفيق  لكم  متمنيًا 

األهداف املرجوة.
مبادرات اإلمارات 

خليفة  حمدان  املهندس  قدم  جانبه  من 
ملؤسسة  العليا  اللجنة  عضو  الشاعر، 
يف  اإلمارات  جتربة  حول  ورقة  زايد، 
مواجهة التحديات البيئية، عاكسًا مبادرات 
اإلمارات البيئية يف جماالت الطاقة والنقل 
واملباين  النظيفة  والزراعة  املستدام 
األخضر  واالقتصاد  والتشجري  اخلضراء 

للتنمية  اإلمارات  اسرتاتيجية  تنفيذ  ضمن 
اخلضراء وحتقيق رؤية اإلمارات 2021.

تعترب  املتحدة  األمم  أن  الشاعر  وأوضح 
حيث  الدول  لكل  منوذجًا  اإلمارات  جتربة 
خفض  يف  النظري  منقطع  جناحًا  حققت 
والتطلع  اإلبتكار  ودعمت  البيئية  البصمة 
الدول  قائمة  على  رفيعة  مكانة  نحو 
املهتمة بالبيئة والساعية لتحقيق أهداف 
التنمية املستدامة حمليًا واقليميًا ودوليًا.

دور اجملتمع املدين
البشري،  أحمد  حسن  حممد  السيد 
عن  ورقة  قدم  معارج،  منظمة  رئيس 
البيئي  العمل  يف  املدين  اجملتمع  »دور 
بالسودان “ عكس من خاللها الدور الكبري 
يف  املدين  اجملتمع  منظمات  تلعبه  الذي 
يف  وخاصة  الُصعد،  كل  على  السودان 
ذكر  وقد  اإلنساين.  والعمل  البيئة  جماالت 
قدمي،  السودان  يف  التطوعي  العمل  أن 
يف  البيئة  حلماية  منظمات  انشئت  وقد 
املاضي  القرن  ستينات  منذ  السودان 
التوعية والتثقيف  ولعبت دورًا أساسيًا يف 
ومناصرة قضايا البيئة بلفت أنظار اجلهات 

املسؤولة. 
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عن  الندوة  يف  األخرية  الورقة  وكانت 
كنموذج  للبيئة  الدولية  زايد  »مؤسسة 
اجملتمع  جلهود  الداعمة  للمؤسسات 
التنمية املستدامة  الدويل لتحقيق أهداف 

2030.” قدمها الدكتور
كبري  اللطيف،  عبد  حممد  عيسى 
فيها  وأبرز  باملؤسسة،  املستشارين 
املؤسسة  هذه  تلعبه  الذي  الكبري  الدور 
واجملتمع  الدولة  جهود  دعم  يف 
املستدامة  التنمية  لتحقيق  الدويل 
خالل  من  اإلستدامة  ثقافة  وترسيخ 
خالل  ومن  واحمللية  العاملية  جوائزها 
واإلقليمية  العاملية  ومؤمتراتها  ندواتها 

ومطبوعاتها الدورية. 
التوصيات

وتلخصت توصيات هذه الندوة يف استمرار 
وتكثيف  الشقيقني  البلدين  بني  التعاون 
السودان،  يف  جلهودها  زايد  مؤسسة 
اجلهات  مع  بالتعاون  يتعلق  فيما  خاصة 
مشروع  لتنفيذ  والطوعية  احلكومية 
آلالف  ميتد  الذي  األخضر  األفريقي  السياج 
مع  ويتداخل  السودان  داخل  الكيلومرتات 

الدول األفريقية اجملاورة. 
الشهادات  توزيع  مت  الندوة  ختام  ويف 
وأعضاء  رئيس  وتكرمي  املشاركني  على 
يف  للبيئة،  الدولية  زايد  مؤسسة  وفد 
لراعي  درعًا  زايد  مؤسسة  قدمت  حني 
الطبيعية، كما  البيئة واملوارد  وزير  الندوة، 
كرمت سعادة سفري دولة اإلمارات العربية 

املتحدة بالسودان بدرع أيضًا.
على  زايد  مؤسسة  عرضت  وقد  هذا 
ونشاطاتها  مطبوعاتها  الندوة  هامش 
اعجاب  نال  القاعة  خارج  تثقيفي  ركن  يف 
املشاركني يف الندوة والذين توافدوا من 
خمتلف املؤسسات احلكومية واجلامعات 
املعنية  السودانية  الطوعية  واملنظمات 

بشؤون البيئة واملوارد الطبيعية.
مذكرة تفاهم

تفاهم  مذكرة  توقيع  الزيارة  خالل  ومت 
ووزارة  للبيئة،  الدولية  زايد  مؤسسة  بني 
البيئة السودانية لزراعة مليون شجرة يف 
دعمًا  وذلك  السودانية،  التصحر  مناطق 
تنفيذ  يف  ومساهمًة  األخضر  لالقتصاد 

مشاريع التشجري يف السودان.

هامش  على  التفاهم  مذكرة  وأبرمت 
الصحة يف  التي استضافتها جلنة  الندوة 
زايد  مؤسسة  بحضور  السوداين  الربملان 
أهداف  وتضمنت  السوداين،  البيئة  ووزير 
البيئي  العمل  ودعم  البيئي  العمل  وغايات 

يف السودان.
واعتربت إمتثال الريح، رئيس جلنة الصحة 
الورشة،  عقب  تصريحات  يف  بالربملان، 
التعاون  من  كواحدة  التفاهم  مذكرة  أن 
التي  اإلمارات  دولة  مع  املثمر  الثنائي 
البيئي،  اجملال  يف  متقدمة  بأنها  ذكرت 
دور  لها  للبيئة  زايد  مؤسسة  أن  إىل  الفتة 
السودان  يف  البيئي  العمل  دعم  يف  كبري 
واملنظمات  احلكومية  املؤسسات  عرب 
كثري  متطورة  مؤسسة  »وهي  واألفراد، 
إىل  مشرية  كربى«.  بيئية  جوائز  ومتنح 
مناطق  على  ستوزع  شجرة  املليون  أن 

التصحر يف السودان.
من جانبه أثنى وزير البيئة واملوارد الطبيعية 
والتنمية العمرانية حسن عبد القادر هالل 
زايد  مؤسسة  استجابة  سرعة  على 
تعد  املذكرة  أن  مؤكدًا  للبيئة،  الدولية 
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عديدة  جماالت  يف  عمل  النطالقة  بداية 
الثنائية،  الشراكة  إطار  يف  مثمر  وتعاون 
داعيا إىل تطوير التنمية احلديثة التي حتمي 
األرض،  بسرطان  التصحر  ووصف  البيئة، 
مقاومته  إىل  واملنظمات  اجلهات  مطالبا 
على  موقع  السودان  أن  مبينا  ومكافحته 

كل االتفاقيات الدولية البيئية.
حممد  الدكتور  األستاذ  سعادة  وشدد 
أحمد بن فهد على أهمية احلزام األخضر 
القادمة،  األجيال  منه  ستستفيد  الذي 
واقرتح ابن فهد أن يكون املشروع باسم 
اجلمهورية،  رئيس  البشري،  عمر  املشري 
الكبرية وعالقاته املتميزة  تقديرا جلهوده 
مع دولة األمارات، مؤكدًا أن الوقت قد حان 
الستفادة السودان من إمكانياته وعالقاته، 
كما دعا إىل تطوع الطالب إلنفاذ املشروع.

السياج األفريقي 
للبيئة  الدولية  زايد  مؤسسة  وفد  وقام 
الطبيعية  واملوارد  البيئة  وزير  برفقة 
حسن  الدكتور  معايل  العمرانية،  والتنمية 
القادر هالل وباشراف مراسم رئاسة  عبد 
غرب  منطقة  إىل  بزيارة  اجلمهورية، 

الشمال  شريان  طريق  على  أمدرمان 
كلم   150 زراعة  النيل حيث متت  نهر  وغرب 
الشرقية  بالضفة  ومثلها  األشجار  من 
األفريقي  السياج  مشروع  ضمن  للنيل، 

األخضر الذي تشرف عليه األمم املتحدة.
باملنطقة  الوفد  استقبال  يف  وكان 
وزير  اسماعيل،  حسن  الدكتور  سعادة 
الدكتور  وسعادة  اخلرطوم  بوالية  البيئة 
حممد األصم، األمني العام للمجلس األعلى 
اخلرطوم  بوالية  احلضرية  والرتقية  للبيئة 
البيئي والطوعي  العمل  وعدد من قيادات 

وممثلوا منظمة معارج الطوعية. 
وحتدث سعادة وزير البيئة بوالية اخلرطوم 
مثمنًا زيارة وفد مؤسسة زايد واهتمامها 
ملشروع  انطالق  كنقطة  بالسودان 
حتديات  ملواجهة  اإلقليمي  التعاون 
عن  وحتدث  املناخي،  والتغري  التصحر 
على  وعزميتها  الوالئية  السلطات  جهود 

اكمال احلزام األخضر حول والية اخلرطوم.
األصم  حممد  الدكتور  سعادة  حتدث  كما 
األعلى  اجمللس  وخطط  طموحات  حول 
اخلرطوم،  بوالية  احلضرية  والرتقية  للبيئة 

خاصة فيما يخص التخضري وادارة النفايات 
ونظافة املدينة.

املليون شجرة
ومن ثم حتدث سعادة رئيس اللجنة العليا

ملؤسسة زايد حول اهتمام اإلمارات
الغنية يف هذا اإلطار،  بالتشجري وجتربتها 
التي  شجرة  املليون  مببادرة  مستشهدًا 
صاحب  تدشني  منذ  التنفيذ  حيز  دخلت 
السمو الشيخ حممد بن راشد آل مكتوم 
الوزراء  جملس  رئيس  الدولة  رئيس  نائب 
املشروع  لهذا  اهلل،  رعاه  دبي،  حاكم 
وتشجيعه  ارتياحه  سموه  وابداء  الضخم، 
إىل  يهدف  الذي  املشروع،  لهذا  الكبري 
السنوات  خالل  املتزايد  التلوث  مواجهة 
التي  السيارات  االف  فهناك  القادمة 
ستسري على الطرقات مستقبال وهو االمر 
الوقوف  لزم  لذا  التلوث،  من  سيزيد  الذي 
االشجار  بزراعة  ومكافحته  له  والتصدي 
بأنها  تتميز  التي  الغاف  اشجار  وخاصة 
اكسجينا  الهواء  مينح  ما  الظالل  وارفة 

يساعده على ان يكون أكرث نقاوة.
الفريق  أطلقها  التي  املبادرة  أن  وأوضح 
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الشرطة  رئيس  نائب  ضاحي خلفان متيم، 
أشجار  زراعة  تتضمن  بدبي،  العام  واألمن 
تساعد  للرياح  مصدات  توفري  يف  تسهم 
زحف  من  والوقاية  حدتها  كسر  على 
العمرانية،  واملناطق  الطرق  على  الرمال 
املالئمة  البيئة  توفري  يف  واإلسهام 
انتقال  من  والوقاية  الطقس،  الستقرار 
التلوث الهوائي، وتشجيع وحتفيز التشجري 
على كل املستويات، من أفراد ومؤسسات 
خاصة وعامة، ونشر وتعميم املبادرة على 
حتت  والدويل،  واالقليمي  الوطني  الصعيد 
مظلة مشروع األمم املتحدة لزراعة مليار 

شجرة على مستوى العامل.
الدولية  زايد  مؤسسة  أن  فهد  ابن  وقال 
املبادرة،  يف  اسرتاتيجي  شريك   للبيئة 
يف  وشاركت  تفعيلها  يف  وساهمت 
من  وفد  وقام  أنشطتها،  من  العديد 
ملشاتل  بزيارة  العليا  اللجنة  أعضاء 
املبادرة يف أكادميية شرطة دبي، وجتول 
األشجار  أنواع  على  واطلع  اقسامها  يف 
احلديثة  والتقنيات  للبيئة،  الصديقة 
قدم  ثم  الزراعة،  عملية  يف  املستخدمة 

املبادرة،  إجنازات  عن  مفصاًل  شرحًا  لهم 
حيث  املشاتل  يف  اجلارية  والتوسعات 
شتلة،  ألف   200 األول  املشتل  يستوعب  
الواجب  باالحتياجات  جتهيزه  مت  وقد 
العيش  تستطيع  بذور  الستنبات  توافرها 
مدار  على  قاسية  مناخية  ظروف  يف 
العام، كالغاف والنخيل والسدر والشريش 
والقرط، ليتم بعد ذلك زراعتها يف خمتلف 
مؤسسات  مع  بالتعاون  اإلمارة،  أرجاء 

خمتلفة، ويف مقدمتها املدارس. 
وأكد ان دور أكادميية شرطة دبي ال يقتصر 
يف املشتل على زراعة هذه األشجار، بل 
بها،  واالعتناء  ريها  عملية  ليشمل  يتعداه 
على  تعتمد  ماء  خزانات  خالل  من  وذلك 
التي  كيميائيًا،  املعاجلة  العادمة  املياه 
اخلضراء،  املسطحات  ري  يف  تستخدم 
على  حاليًا  تعمل  األكادميية  أن  إىل  مشريًا 
سلسلة  ضمن  الثاين،  املشتل  إجناز 
املشاتل السبعة التي تسعى لتدشينها، 
بهدف إجناز مبادرة "زراعة مليون شجرة"، 
 250 زراعة  تتم  أن  على  أعوام،  أربعة  خالل 
دوائر  مع  بالتعاون  عام،  كل  شجرة  ألف 

متوجة  بالبيئة،  معنية  وجهات  حكومية 
العمل  جمال  يف  الدؤوبة  جهودها  بذلك 

اجملتمعي. 
زايد  مؤسسة  أن  فهد  ابن  الدكتور  وأكد 
البيئية  والثقافة  اخلضرة  بنشر  مهتمة 
ودوليًا.  واقليميا  حمليًا  واسع  نطاق  على 
من  املؤسسة  تطلق  الغرض  ولهذا 
اإلقليمي  التعاون  مشروع  السودان 
والتغري  التصحر  حتديات  ملواجهة 
املناخي، وجاء الوفد الستطالع الطموحات 
لزراعة  املتوفرة  واإلمكانيات  واالستعداد 
األحزمة الشجرية مؤكدًا أن مؤسسة زايد 

سوف تنقل جتارب اإلمارات إىل األقاليم
واختتم  السودان.  وأولها  املستهدفة 
البيئة  وزير  هالل،  حسن  الدكتور  معايل 
العمرانية،  والتنمية  الطبيعية  واملوارد 
هذا اللقاء بكلمة رحب فيها بوفد اإلمارات، 
السودان  ومشاريع  مبادرات  إىل  مشريًا 
وحماية  اخلضرة  نشر  إىل  تهدف  التي 
التصحر  من  واملراعي  الزراعية  األراضي 
التي  املناخي  التغري  وآثار  الرمال  وزحف 

عمت كل اقاليم العامل.
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يسهم في 
دفع عجلة 

التنمية 
المستدامة

ع دبي لألغذية«  محمد بن راشد يطلق »مجمَّ

رئيس  الدولة  رئيس  نائب  مكتوم،  آل  راشد  بن  محمد  الشيخ  السمو  صاحب  أطلق 

مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه اهلل، بحضور سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد 

آل مكتوم، نائب حاكم دبي، مشروع »مجمع دبي لألغذية« التابع لـ«دبي القابضة« في 

مدينة دبي لتجارة الجملة بتكلفة قدرها 5.5 مليار درهم. 

ل  مفصَّ شرح  إىل  سموه 
عبداهلل  سعادة  مه  قدَّ
دبي  رئيس  احلباي، 
املتعّلقة  التفاصيل  كافة  حول  القابضة 
جاذبة  بيئة  توفري  إىل  يهدف  الذي  باجملّمع 
األغذية  قطاع  يف  واملستثمرين  للتجار 
زيادة  مع  جديدة  أسواق  إىل  للوصول 
يف  العاملية  االستثمارات  جذب  مستوى 

هذا اجملال، واالستفادة من البنية التحتية 
الشحن  قطاع  يف  دبي  إلمارة  املتميزة 
الدور  عن  فضاًل  واجلوي  والبحري  الربي 
به  سيسهم  الذي  املهم  االسرتاتيجي 
اجملمع يف دعم حتقيق األمن الغذائي يف 

البالد. 
موقع اسرتاتيجي

ويتمتع اجملمع اجلديد، الذي ُيعدُّ األول من 

اسرتاتيجي  مبوقع  املنطقة،  يف  نوعه 
 48 إىل  تصل  مساحة  على  ُيقام  إذ  مميز 
لتجارة  دبي  مدينة  يف  مربع  قدم  مليون 
من  العديد  من  مقربة  وعلى  اجلملة 
املعامل احليوية يف دبي إذ يقع بالقرب من 
مشروع دبي اجلنوب وعلى مسافة عشر 
الدويل،  مكتوم  آل  مطار  عن  فقط  دقائق 
مسافة  وعلى  دبي،   2020 إكسبو  وموقع 
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جميع  يوفر  ومتكامل  حديث  ع  ُمجمَّ
األغذية  بقطاع  املرتبطة  اخلدمات 
حتت سقف واحد ويشمل 11 مليون قدم 

صة كمنطقة حرة. مربع خمصَّ

15 دقيقة فقط عن املنطقة احلرة جلبل 
ميزة  الفريد  املوقع  هذا  ميثل  إذ  علي، 
االستثمارية  الفرص  قيمة  تؤكد  مهمة 

العديدة التي يطرحها املشروع. 
دبي  موقع  تعزيز  إىل  املشروع  ويهدف 
وإعادة  األغذية  لتجارة  رائد  إقليمي  كمركز 
جتارة  وأن  السيما  الغذائية،  املواد  تصدير 
األغذية تسهم مبا يصل إىل 11% من إجمايل 
الناجت احمللي يف دولة اإلمارات، بينما من 
املتوقع أن ينمو القطاع بنسبة 70% ليصل 
حجمه إىل 23 مليار درهم بحلول عام 2030. 
وسيقدم اجملمع اجلديد خمتلف اخلدمات 
املتخصصة يف إطار هذا القطاع احليوي، 
ومراكز  الرائدة  التحتية  البنية  ذلك  يف  مبا 
واخلدمات  الدعم  خلدمات  متخصصة 
خدمات  اجملمع  سيقدم  كما  اإلدارية. 

املتخصصة  للشركات  شاملة  حكومية 
والرتخيص  والتخليص  اجلمارك  تشمل 
سقف  حتت  ورقابتها  األغذية  وسالمة 
منو  تعزيز  يف  سيسهم  الذي  األمر  واحد، 
األغذية،  قطاع  يف  العاملة  الشركات 
وتخفيض تكلفة سلسلة التوريد، إىل جانب 
النمو  على  الشركات  هذه  قدرات  تعزيز 

وتوفري مساحة جديدة لالبتكار واإلبداع.
التنوع االقتصادي

ويف هذه املناسبة، قال سعادة عبداهلل 
»تهدف  القابضة:  دبي  رئيس  احلباي، 
التي  اخملتلفة  التطويرية  املشاريع 
اسرتاتيجية  دعم  إىل  القابضة  دبي  تنفذها 
جيدًا  واالستعداد  االقتصادي  للتنويع  دبي 
املقبلة  املرحلة  واحتياجات  للمستقبل 
حكيمًا  ونهجًا  مستمرًا  عماًل  تتطلب  التي 

الرؤية  مع  متاشيًا  والتنفيذ  التخطيط  يف 
ويأتي  الرشيدة.  لقيادتها  الطموحة 
استجابة  لألغذية  دبي  جممع  تأسيس 
قطاع  يشهده  الذي  املتزايد  للطلب 
األغذية بدولة اإلمارات واملنطقة، مدعومًا 
بالنمو السكاين ومنو قطاع السياحة، وهو 
ما يزيد احلاجة إىل توفري خدمات لوجستية 
تكلفة  تقليل  يف  تسهم  متخصصة 
وتوفري  احلالية،  واإلمداد  التوريد  سلسلة 
املتخصصة  للشركات  أكرب  مساحات 
التي وصلت نسب منوها إىل مستويات مل 
على  قادرة  دبي  يف  احلالية  املراكز  تعد 

استيعابها كاملة«.
اجملمع  افتتاح  »ميثل  احلّباي:  وأضاف 
الشركات  لهذه  كبرية  فرصة  اجلديد 
حتقيق  يف  واإلسهام  حضورها  لتعزيز 
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وعموم  اإلمارات  دولة  يف  الغذائي  األمن 
الذي  االبتكار  خالل  ًمن  خصوصا  املنطقة، 
األعمال  جملتمع  أساسية  سمة  ميثل 
ليس  اجملمع  إىل  ننظر  فنحن  دبي؛  يف 
كفرصة جتارية رائدة وحسب، بل كمنصة 
جتربة  وتقدمي  احليوي  القطاع  هذا  لتطوير 
رائدة تسهم يف إحداث تغيري حقيقي يف 

القطاع على مستوى العامل«.
أنشطة متنوعة 

ويشمل جممع دبي لألغذية سوقًا مركزية 
التجزئة  قطاع  خلدمة  اجلملة  لتجارة 
منطقة  جانب  إىل  واملطاعم،  والفنادق 
باألنشطة  خاصة  ومنطقة  لوجستية، 
التعبئة  وإعادة  التغليف  مثل  التكميلية 
للبضائع  مناولة  ومنطقة  واملعاجلة، 
السكن  توفري  إىل  باإلضافة  اة،  امُلغطَّ
عددًا  يشمل  كما  والعمال.  للموظفني 
املالية  واخلدمات  واملكاتب  الفنادق  من 
إىل  املتكاملة،  احلكومية  للخدمات  ومركز 
جانب مركز لتدوير النفايات العضوية، ليكون 
واحدًا من أهم اجملمعات الصديقة للبيئة 

يف العامل.

من جانبها، قالت الدكتورة أمينة الرستماين، 
»حتتل  تيكوم:  التنفيذي جملموعة  الرئيس 
يف  األغذية  قطاع  يف  هامًا  موقعًا  دبي 
اجلديدة  اخلطوة  هذه  وتأتي  املنطقة، 
حيث  من  خصوصًا  املوقع،  هذا  لتعزيز 
اجملمع  يقدمها  التي  املبتكرة  اخلدمات 
العمل  أعباء  للشركات، والتي ستقلل من 
الرتكيز  من  الشركات  هذه  لتتمكن  اإلداري 
على تقدمي أعلى مستويات اخلدمات وفقًا 
من  مستفيدين  العاملية  املعايري  ألرفع 
كمنطقة  مربع  قدم  مليون   11 تخصيص 
وسيلعب  التصدير.  إعادة  لدعم  حرة 
نشاطات  تطوير  يف  حيويًا  دورًا  اجملمع 
إعادة التصدير يف القطاع الغذائي، وبالتايل 
تعزيز األمن الغذائي ودفع عجلة منو قطاع 

األغذية على مستوى املنطقة والعامل”.
لألغذية ضمن مدينة  ويتواجد جممع دبي 
السوق  تعد  التي  اجلملة،  لتجارة  دبي 
حيث  اجلملة،  ملنتجات  عامليًا  األكرب 
عاصمة  بصفتها  دبي  دور  لتعزيز  تسعى 
تقدمي  خالل  من  اجلملة،  لتجارة  عاملية 
واخلدمات  النقل  خدمات  مستويات  أرقى 

بالبنية  مدعومة  واملالية،  اللوجستية 
يف  اإلمارة  بها  تتمتع  التي  الرائدة  التحتية 
هذه اجملاالت. كما ستسهم املدينة يف 
أهم  من  تعد  التي  األعمال  سياحة  تعزيز 
ودبي  اإلمارات  يف  السياحية  القطاعات 

على وجه اخلصوص. 
جتارة اجلملة

ستلعبه  الذي  الدور  على  تعليقه  ويف 
املدينة يف تعزيز منو وتطور قطاع األغذية 
عبداهلل  قال  واملنطقة،  اإلمارات  يف 
دبي  ملدينة  التنفيذي  الرئيس  بالهول، 
دبي  مدينة  يف  »نسعى  اجلملة:  لتجارة 
لتجارة اجلملة إىل تقدمي بنية حتتية متقدمة 
تلبي احتياجات قطاع األغذية احليوي، حيث 
مت تصميم جممع دبي لألغذية وفقًا ألعلى 
كفاءة  لضمان  وذلك  العاملية،  املعايري 
ما  وهو  اإلجراءات،  وسهولة  التشغيل 
سينعكس إيجابًا على سري العمليات سواء 
للتجار أو املستهلكني. وسيكون  بالنسبة 
لكافة  واحدة  وجهة  اجلديد  اجملمع 
واللوجستية  واإلدارية  احلكومية  اخلدمات 

املتعلقة بقطاع األغذية«. 
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يف  دخولها  عن  القابضة  دبي  وكشفت 
مع  املفاوضات  من  متقدمة  مراحل 
الرائدة  العاملية  الشركات  أهم  من  بعض 
تعزيز  إىل  تهدف  التي  األغذية،  قطاع  يف 
اختيارها  خالل  من  املنطقة  يف  حضورها 
لتسهيل  وذلك  إقليمي،  كمقر  لدبي 
دبي  جممع  إىل  الشركات  هذه  انضمام 

لألغذية.
االبتكار واملعرفة

يف  فّعال  بشكل  القابضة  دبي  وتسهم 
دبي  يف  املستدامة  التنمية  عجلة  دفع 
القطاعات  من  العديد  عرب  اإلمارات  ودولة 
والتكنولوجيا  واملعرفة  االبتكار  فيها  مبا 
والتعليم  والعقارات  والرتفيه  والضيافة 
والتصميم والتجارة واالتصاالت وغريها من 
املستقبل  ومشاريع  التنموية  القطاعات 
االقتصادي  التنويع  مسرية  تدعم  التي 
اجملموعة  استطاعت  إذ  البالد؛  يف 
جديدة  قطاعات  إضافة  تأسيسها  منذ 
يف  وجنحت  دبي،  القتصاد  ومبتكرة 
تأسيس جممعات متخصصة توّفر مرافق 
حتتية  وبنية  وخدمات  املستوى  عاملية 

احلديث،  العصر  متطلبات  تواكب  متكاملة 
املعامل  من  العديد  تأسيسها  عن  فضاًل 
يف  املتميزة  واملشاريع  البارزة  العقارية 

دبي.
ركيزة أساسية

وجتدر االشارة أن سمو الشيخ مكتوم بن 
حممد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي، 
قال إن )دبي القابضة( تشكل إحدى الركائز 
األساسية يف مسرية التنمية االقتصادية 
املستدامة يف إمارة دبي ودولة اإلمارات، 
ومتثل إحدى أهم ممكنات رؤية القيادة يف 

تعزيز مكانة بالدنا.
لالرتقاء  قدمًا  "نتطلع  سموه:  وأضاف 
اإلدارية  بأداء اجملموعة وتطوير هيكليتها 
ينسجم  مبا  دورها  وتعزيز  والعملية، 
لدبي  الطموحة  املستقبلية  الرؤية  مع 

وخطتها 2021".
بن  حممد  بن  مكتوم  الشيخ  سمو  وكان 
عقد  اجتماع  خالل  اطلع  مكتوم،  آل  راشد 
النمو  خطط  على  اإلمارات"،  "أبراج  يف 

املستقبلية لـ"جمموعة دبي القابضة".
وحضر االجتماع، الذي مت فيه مت استعراض 

املقرتحة  املستقبلية  التوجهات 
القيادة،  رؤية  يواكب  مبا  للمجموعة، 
إلمارة  االسرتاتيجية  التوجهات  ويخدم 
»دبي  رئيس  من  كّل   ،2021 وخطتها  دبي، 
والرئيس  احلباي،  عبداهلل  القابضة»، 

التنفيذي للمجموعة، إدريس الرفيع.
الرؤية  مناقشة  االجتماع  خالل  مت  كما 
ضوء  يف  القابضة»،  لـ»دبي  املستقبلية 
دعم  يف  به  تقوم  الذي  احملوري  الدور 
االقتصاد الوطني لإلمارة، ومسرية التنمية 
النمو  اسرتاتيجية  ومناقشة  املستدامة، 
املزمع  والربامج  واملبادرات  املستقبلي، 
تنفيذها على املديني القريب واملتوسط، 
تلك االسرتاتيجية  تأتي انسجامًا مع  والتي 

لتحقيق أهدافها.
القابضة"،  "دبي  رئيس  قدم  جانبه،  من 
عن  حملة  االجتماع،  خالل  احلباي،  عبداهلل 
لـ"دبي  املقرتح  اجلديد  اإلداري  الهيكل 

القابضة"، إضافة إىل برنامج إدارة الديون.
تشهد  القابضة(  )دبي  إن  احلباي  وقال 
تطورها  مسرية  يف  جديدة  مرحلة  حاليًا 

املؤسسي.
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لتحويل النفايات إلى طاقة

التغير المناخي والبيئة تبرم مذكرة تفاهم مع 
مصدروبيئة 

لطاقة  أبوظبي  شركة  مع  تفاهم  مذكرة  والبيئة  المناخي  التغير  وزارة  أبرمت 

المستقبل »مصدر« وشركة »بيئة« وذلك لتطوير دراسة متكاملة لتنفيذ محطة تحويل 

أخرى  مهمة  خطوة  في  والفجيرة،  الخيمة  رأس  إمارتي  لخدمة  طاقة  إلى  النفايات 

تنفيذ  الرشيدة ومتابعة لجنة  القيادة  رؤية  الطريق نحو تحقيق االستدامة وفق  في 

مبادرات صاحب السمو رئيس الدولة.

بن  ثاين  الدكتور  معايل 
التغري  وزير  الزيودي،  أحمد 
وّقع  والبيئة،  املناخي 
املذكرة كل من سعادة املهندس سيف 
للتدقيق  املساعد  الوزارة  وكيل  الشرع، 
والبيئة،  املناخي  التغري  بوزارة  اخلارجي 
التنفيذي  الرئيس  الرحمي،  جميل  وحممد 
لشركة »مصدر«، وسعادة خالد احلرميل، 
للبيئة  الشارقة  لشركة  التنفيذي  الرئيس 

»بيئة«.
سيف  املهندس  قال  املناسبة،  وبهذه 
يأتي  التفاهم  مذكرة  توقيع  أن  الشرع 
املناخي  التغري  وزارة  حرص  إطار  يف 

االسرتاتيجية  الشراكة  تعزيز  على  والبيئة 
اخملتصة  اجلهات  وبني  بينها  القائمة 
املتزايدة  التنموية  التحديات  ملعاجلة 
أجل  من  مستدامة،  بطريقة  وإدارتها 
حتقيق مستهدفات األجندة الوطنية لرؤية 
أن تطوير دراسة  إىل  2021، مشريًا  اإلمارات 
إىل  النفايات  حتويل  حمطة  لتنفيذ  متكاملة 
على  سيعمل  اخليمة  رأس  بإمارة  طاقة 
والفجرية  اخليمة  رأس  إمارتي  خدمة 
وصديق  ومستدام  متكامل  حل  وتقدمي 
النفايات  من  التخلص  أجل  من  للبيئة 
بطرق  الدولة  إمارات  يف  الصلبة  البلدية 

آمنة وبكفاءة عالية. 

املناسبة  بهذه  حديثه  معرض  ويف 
النمو  »مع  احلرميل:  خالد  قال  املهمة، 
اإلمارات  دولة  شهدته  الذي  االقتصادي 
السنوات  مدى  على  املتحدة  العربية 
املاضية، من الضروري أن نواصل اإلشراف 
الطاقة  وتنويع  الطاقة،  على  املسؤول 
معايري  لتحقيق  املنطقة  يف  املتجددة 
اإلمارات  رؤية  يف  احملددة  االستدامة 
وحتقيق  الطاقة  كفاءة  حتسني  مع   .2021
عن  بعيدًا  النفايات  حتويل  من  قدر  أقصى 
النفايات  حتويل  مشاريع  تتمتع  املكبات، 
ملستقبل  كبرية  بإمكانات  طاقة  إىل 
الطاقة النظيفة يف دولة اإلمارات العربية 
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يهدف املشروع إىل حتقيق هدف الدولة 
النفايات  من   %75 حتويل  يف  املتمثل 
الصلبة البلدية بعيدًا عن املكبات بحلول 

عام 2021«.

املتحدة. ومن خالل العمل مع وزارة تغري 
ومصدر  بيئة  تبذل  سوف  والبيئة،  املناخ 
شركة  خالل  من  املشرتكة  اجلهود 
اإلمارات لتحويل النفايات إىل طاقة من أجل 
إىل  النفايات  حتويل  مرافق  وتطوير  دراسة 

طاقة يف اإلمارات الشمالية«.
الرحمي:  جميل  حممد  قال  جانبه  ومن 
وزارة  مع  املشرتك  عملنا  »سيساهم 
يف  بيئة  وشركة  والبيئة  املناخي  التغري 
إىل  النفايات  حتويل  تقنيات  تطبيق  تعزيز 
دولة  يف  جتاري  مستوى  على  طاقة 
العربية املتحدة، إىل جانب حتقيق  اإلمارات 
هدف الدولة املتمثل يف حتويل 75% من 
البلدية بعيدًا عن املكبات  النفايات الصلبة 

بحلول عام 2021«.
إطالق  عقب  اإلعالن  هذا  يأتي  وأضاف:« 

حتويل  يف  متخصصة  شركة  أول 
اإلمارات  »شركة  وهي  طاقة  إىل  النفايات 
شهر  يف  طاقة«  إىل  النفايات  لتحويل 
بني  املشرتك  املشروع  املاضي،  مايو 
بتطوير  ستقوم  والتي  و«بيئة«  »مصدر« 
طن  ألف   300 حتويل  على  قادرة  منشأة 
إىل  سنويًا  الصلبة  البلدية  النفايات  من 
فور  النفايات  مكبات  عن  وإبعادها  طاقة 
التطور  وسيساهم  إنشائها.  من  االنتهاء 
السريع واملستمر الذي تشهده اإلمارات 
حلول  على  الطلب  تعزيز  يف  الشمالية 
والتي  العالية،  التقنية  ذات  البيئية  اإلدارة 
الهام  تعاوننا  خالل  من  نقدمها  أن  نأمل 

واالسرتاتيجي مع الوزارة و«بيئة«.
الوزارة  متنح  التفاهم  مذكرة  ومبوجب 
احلقوق احلصرية لشركتي »مصدر« و”بيئة” 

منهما  املطلوبة  اخلدمات  وإجناز  بتنفيذ 
لتطوير  متكاملة  دراسة  بإعداد  واملتمثلة 
جتارية  تقليدية  حمطة  مشروع  وتنفيذ 
طاقة  إىل  النفايات  لتحويل  الوقود  متعددة 
بإمارة رأس اخليمة، كما سيتم تشكيل جلنة 
ُتسمى “جلنة التوجيه” والتي ستكون مبثابة 
اجلهة الرئيسية التي من خاللها سوف يقوم 
الطرفان مبناقشة واتخاذ القرارات املتعلقة 

بدراسة املشروع.
األدوار  حتديد  إىل  املذكرة  وتهدف 
املشروع  تنفيذ  أجل  من  واملسؤوليات 
الرشيدة  القيادة  لتوجيهات  تنفيذًا  وذلك 
بني  الفّعال  والتكامل  التنسيق  بتعزيز 
ستبدأ  حيث  واحمللية،  االحتادية  اجلهات 
باملشروع  املتعلقة  اخلدمات  إجناز  مدة 

مباشرة ومتتد سنة قابلة للتجديد.
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خالل الدورة األربعين لمؤتمر منظمة األغذية والزراعة 
لألمم المتحدة،

الزيودي: اإلمارات تّبنت مجموعة من السياسات 
والتدابير لتعزيز استدامة اإلنتاج المحلي للغذاء 

ترأس معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير التغير المناخي والبيئة، وفد دولة اإلمارات 

المشارك في الدورة األربعين لمؤتمر منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة )الفاو(.

الذي  العام،  هذا  مؤمتر   
 20 يقارب  ما  يشهد 
منصة  جانبية،  فعالية 
والزراعة،  الغذاء  مشكالت  لبحث  مهمة 
من  عددًا  املشاركون  سيتناول  إذ 
حتويل  تشمل:  التي  املّلحة  القضايا 
العاملي  الهدف  لتحقيق  أفعال  إىل  االلتزام 
وندرة  اجلوع،  على  القضاء  يف  املتمثل 
يف  املناخ  والتغري  الغذائي  واألمن  املياه 
أفريقيا  وشمال  األدنى  الشرق  منطقة 
يف  اجملاعة  ملنع  املستدامة  واحللول 
العمل  وخطة  بالنزاعات،  املتضررة  الدول 
املعنية باألمن الغذائي والتغذية يف الدول 
التنمية  ودور  النامية،  الصغرية  اجلزرية 
الريفية يف التخفيف من الضغوطات التي 

تدفع إىل الهجرة.
اجللسة  خالل  ألقاها  التي  كلمته  ويف 
العامة يف املؤمتر، قال معايل الدكتور ثاين 
وما  املناخي  التغري  أن  الزيودي  أحمد  بن 

ينطوي عليه من مظاهر مناخية متطرفة 
قطاع  يواجه  الذي  األبرز  التحدي  ُيشّكل 
أن  وذكر  العامل.  يف  الغذاء  وإنتاج  الزراعة 
حتديًا  تشّكل  بينهما  املتبادلة  التأثريات 
إىل  العامل  فيه  يحتاج  حني  ففي  مهمًا، 
زيادة اإلنتاج الزراعي لتلبية الطلب املتزايد 
مطالبون،  فإننا  السكاين،  النمو  عن  الناجم 
يف الوقت ذاته، بخفض االنبعاثات الناجمة 
 %21 تشكل  والتي  الغذاء  إنتاج  قطاع  عن 
للوفاء  الدفيئة  غازات  انبعاثات  جملة  من 
احلرارة  درجة  ارتفاع  على  اإلبقاء  بهدف 
ما  بعصر  مقارنة  املئويتني  الدرجتني  دون 

قبل الثورة الصناعية وفقًا التفاق باريس. 
الظروف  من  بالرغم  أنه  معاليه  وأضاف 
قطاع  يواجهها  التي  الطبيعية  والقيود 
حمدودية  مثل  الغذاء  وإنتاج  الزراعة 
مياه  وندرة  الرتبة  وفقر  الزراعية  األراضي 
إاّل أن اإلمارات جنحت  الري وقسوة املناخ، 
يف التأسيس لنهضة زراعية ارتكزت على 

استصالح مساحات واسعة من األراضي، 
وتوفري املياه ومستلزمات اإلنتاج. وقد ظل 
من  كبري  جزء  سّد  على  قادرًا  القطاع  هذا 
التطورات  َتحّد  االحتياجات لسنوات قبل أن 
التنموية املتسارعة التي شهدتها الدولة 
السكانية  كالزيادة  التالية،  السنوات  يف 
األراضي  استخدامات  وتغري  املطردة 
يف  مساهمته  من  املعيشة،  وأمناط 

التنوع الغذائي واالقتصاد الوطني.
والتحديات،  الضغوط  تلك  مواجهة  ويف 
قال معايل الوزير أن اإلمارات تّبنت جمموعة 
التي  املتناسقة  والتدابري  السياسات  من 
تستهدف استدامة قطاع اإلنتاج الغذائي، 
وترتكز على مراعاة الروابط واآلثار املتبادلة 
ذات  األخرى  والقطاعات  القطاع  هذا  بني 
واملياه.  الطاقة  مقدمتها  ويف  الصلة 
خيار  بتبني  الدولة  قامت  اإلطار  هذا  ويف 
يف  مساهمتها  وزيادة  النظيفة  الطاقة 
عام  بحلول   %50 اىل  الوطني  الطاقة  مزيج 

)174( العدد 
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الزيودي: إن التغري املناخي وما ينطوي عليه 
من مظاهر مناخية متطرفة يشكل التحدي 

األبرز الذي يواجه قطاعّ الزراعة

املياه  خمزون  على  واحملافظة   ،2050
اجلوفية، باعتباره املصدر الرئيسي للمياه 
مستويات  وحتسني  املتجددة،  العذبة 
طريق  عن  اخملزون  هذا  شحن  إعادة 
املياه  وحواجز  السدود  من  املزيد  إقامة 
تزيد  سدًا   145 اىل  عددها  وصل  التي 
مرت  مليون   130 على  التصميمية  طاقتها 
مكعب، وتطوير علوم وتقنيات االستمطار، 
كتحلية  تقليدية  غري  مياه  مصادر  وإيجاد 
العادمة،  املياه  ومعاجلة  املاحلة  املياه 
املوازنة  من   %56 حاليًا  تشكل  والتي 

املائية يف الدولة.
على  عملت  اإلمارات  أن  معاليه  وأوضح 
مناخيًا  وذكية  مرنة  زراعية  أمناط  تبني 
واملائية،  والعضوية  احملمية  كالزراعة 
املائية  الزراعة  مساحة  ازدادت  حيث 

 2016-2013 الفرتة  خالل   %124 بنسبة 
العضوية  الزراعة  مساحة  ازدادت  فيما 
نفس  خالل   %368 على  تزيد  بنسبة 
استخدام  تنظيم  إىل  إضافة  الفرتة، 
املبيدات وخمصبات الرتبة، وتطبيق مبادئ 
ودراسة  لآلفات،  املتكاملة  املكافحة 
ذات  احملاصيل  من  جديدة  أنواع  إدخال 
على  والقادرة  العالية  الغذائية  القيمة 
والرتبة،  واملياه  املناخ  طبيعة  مع  التكيف 
واحللول  احلديثة  التقنيات  على  واالعتماد 
اإلنتاجية  لزيادة  العلمية  والبحوث  املبتكرة 
وتعزيز  الوطني  املنتج  جودة  وحتسني 
قدرته على املنافسة، ونشر تقنيات الري 
التي تغطي أكرث من %90  احلديثة والذكية 

من املزارع يف الدولة. 
وشارك معايل الدكتور الزيودي يف عدد من 

جلسة  تضمنت  التي  اجلانبية  الفعاليات 
العربية  الدول  وجامعة  الفاو  بني  مشرتكة 
حتت عنوان »معاجلة ندرة املياه وحتسني 
 - املناخ  تغري  ظل  يف  الغذائي  األمن 
األدنى  الشرق  إقليم  من  نظر  وجهات 
وشمال أفريقيا«، حيث تطرق فيها إىل مناخ 
يف دولة اإلمارات ومصادر املياه يف الدولة 
الغذائي  واألمن  املائي  األمن  إىل  باإلضافة 
وأخريا اإلجراءات والتدابري التي اتخذتها دولة 
اإلمارات للمحافظة على املياه يف الدولة. 
كما استعرض معاليه عددًا من املبادرات 
مثل  الدولة  عليها  تعمل  التي  واملشاريع 
والزراعة  للطاقة  املتكامل  النظام  مبادرة 
انتاج  مشروع  ومبادرة  البحر،  مبياه 
النفق  ومشروع  والغذاء،  احليوي  الوقود 

االسرتاتيجي يف إمارة أبوظبي.
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التصاميم  بدء 
األولى لمشروع 
للصرف  القرن 

الصحي

للصرف  العميقة  األنفاق  لمشروع  االقتصادية  الجدوى  دراسة  من  دبي  بلدية  انتهت 

الصحي في اإلمارة والذي يعد بحق مشروع القرن سواء من حيث جدواه االقتصادية 

أو من حيث حجم األعمال اإلنشائية والهندسية أو من حيث تكلفته االقتصادية.

املهندس  سعادة  بذلك 
األولية  التكلفة  إن  وقال 
 30 إىل  تصل  للمشروع 
مليار درهم وسيتم تنفيذه على عدة مراحل 
أعمال  اآلن  االستشارية  الشركة  وجتري 
تتسلمه  أن  املقرر  ومن  األوىل  التصميم 
أن  على  القادم  فرباير  شهر  يف  البلدية 
ووضع  مستفيضة  دراسة  دراسته  تتم 
النهائي  التصميم  يف  األخرية  اللمسات 
لعرضه على اللجنة الفنية بالبلدية متهيدا 
العتماد أصحاب السمو الشيوخ للمشروع، 
يف  للمقاولني   املشروع  طرح  وسيتم 
العام القادم و من املتوقع أن يتم البناء بني 

عامي 2019 و 2025.
سيستغرق  املشروع  تنفيذ  بان  وأضاف 

األوىل يف  أعوام وسيكون على مرحلتني    6
منطقة ديره حيث سيتم نقل تدفقات مياه 
الصرف الصحي إىل حمطة معاجلة الصرف 
منطقة  يف  والثانية  الورسان  يف  الصحي 
الصرف  تدفقات  نقل  سيتم  حيث  بردبي 
الصرف  مياه  معاجلة  حمطة  إىل  الصحي 

الصحي يف جبل علي.
طوله  سيكون  دبي  بر  نفق  أن  إىل  وأشار 
62 كيلو مرتا باإلضافة إىل 112 كيلوا مرتا من 
لنفق  وبالنسبة  الرئيسية،  الصرف  خطوط 
ديرة سيكون طولة 16 كيلوا مرتا و34 كيلوا 
إضافة  الرئيسية  الصرف  خطوط  من  مرتا 
املضخات  حمطات  تشغيل  أيقاف  إىل 
املوجودة وسوف يبدأ النفق بعمق 26 مرتا 
وبانحدار تام حتى يصل يف نهايته إىل عمق 

مائة مرت وميكن أيضا تنفيذ مراحل إضافية 
ربط  أو  اجلديدة  التنمية  مناطق  تخدم  كي 

املنطقتني ديره وبر دبي.
وقال املهندس حممد أحمد الريس مدير 
إدارة الصرف الصحي والري بالبلدية يتطلب 
زيادة  الصحي  للصرف  التقليدي  النظام 
واخلطوط  الضخ  حمطات  يف  مضطردة 
أعمال  من  الكثري  يتطلب  كما  الرئيسية 
 5 من  ترتاوح  فرتات  على  والبناء  الصيانة 
البنية  تهالك  إىل   تؤدي  والتي  عاما   20 إىل 
إىل  إضافة  الصحي  الصرف  لنظام  التحتية 
وانتشار  اجملتمع  وإزعاج  الروائح  انتشار 
أن  إىل  أضافة  الصحي  الصرف  حمطات 
نظام الصرف الصحي العميق كما احلال يف 
تدفقات  سيستوعب  األخرى  الكربى  املدن 

)174( العدد 



نـــــــبــــــــتــــــــكـــــــــر مــــــــجـــــــــتــــــــــمــــــــــعـــــــــات خـــــــضـــــــــــــــراء لـــــغـــــد أفـــــضــــــل

منطقة  يف  حيوي  مشروع  يعتربأكرب 
كامل   لقرن  دبي  ويخدم  العربية  اخلليج 
مليارات  ويوفر  درهم  مليار   30 ويكلف 

عديدة للتنمية املستدامة.

واملستقبلية  احلالية  الصحي  الصرف 
وسيلغي حمطات الضخ وحمطات معاجلة 
مياه الصرف الصحي الفرعية كما سيلغي 
الرواسب  نقل  صهاريج  الستخدام  احلاجة 
عرب املدينة من املناطق التي ال تتوفر بها 
منها  والتخلص  معاجلتها  ليتم  شبكات 
سيوفر  واملستدام  املبتكر  النظام  ،وهذا 
ملشاكل  األمد  طويل  وحال  أقل  تكلفة 
الصرف الصحي يف املدينة وتقليل الضرر 
للمجتمع ألدنى حد وسيساهم يف حتويل 
عامة  أو  جتارية  مناطق  إىل  األماكن  هذه 

لالستفادة منها.
وأوضح أن من أهم أجزاء البنية التحتية لهذا 
النظام هو نفق الصرف الصحي العميق وقد 
مت بناءه من اجل املستقبل ومواكبة النمو 
السريع للمدينة وقال إن تنفيذ نظام األنفاق 

األمور  من  يعترب  الصحي  للصرف  العميقة 
احليوية التي تغطي احتياجات النمو املتزايد 
لسكان دبي على مدى املائة عام القادمة 
مقارنة  اقتصادية  جدوى  ذات  وبتكلفة 
باستخدام النظام التقليدي احلايل واخلطوط 
والن  الصحي  الصرف  مياه  لنقل  الرئيسي 
نظام األنفاق للصرف الصحي العميق ميكن 
التدفقات املتوقعة من مياه  أن يستوعب 
سيناريوهات  إطار  يف  الصحي  الصرف 
اقتصادية  وبتكلفة  املستدامة  التنمية 
فهو يوفر التعاون واملرونة يف التعامل مع 
التدفقات اجلديدة أو أي تغيريات يف خطوات 

التنمية العمرانية.
وقال املهندس حممد أحمد الريس أيضا 
أنه يف حالة تنفيذ هذا النظام سيكون عامال 
مشجعا للتنمية العمرانية وسيتم استخدام 

العتماد  الفرعية  الصحي  الصرف  خطوط 
تدفقات مياه الصرف الصحي من حمطات 
الصرف  نفق  إىل  وحتويلها  القائمة  الضخ 
الصحي العميق وسيكون يف اإلمكان وقف 
وميكن  القائمة  الصحي  الصرف  حمطات 
إىل  وحتويله  األماكن  هذه  من  االستفادة 
إىل  حتويلها  أو  سكنية  أو  جتارية  منطق 

حدائق عامة.
فسيتم  املتجمعة  للغازات  وبالنسبة 
الصحي  الصرف  نظام  داخل  احتوائها 
احملكم ونقلها إىل حمطة الضخ ومعاجلتها 
على  والقضاء  البيولوجية  الوسائل  بأحدث 
االنحدارية  التدفقات  أما  الروائح  تسرب 
فستتجمع  العميق  الصحي  الصرف  لنفق 
يف حمطة ضخ تقوم برفعها إىل حمطتي 

معاجلة الصرف الصحي احلالية.
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تحقيق

سفر في المكان وتاريخ غاص وسط الرمال

مر تطور دولة اإلمارات العربية المتحدة بمراحل متعددة ومهمة حتى استطاعت ضمن 

سياستها الحكيمة ان تصل إلى مصاف الدول الكبرى وأن تحقق إنجازات كبيرة وغير 

مسبوقة في المجاالت كافة وخير دليل على ذلك ما حققته من إنجازات وطفرات 

اقتصادية وعمرانية وتنموية متواصلة جعلت العالم يقدمها كنموذج تنموي ناجح 

إلى دول المنطقة والعالم أجمع.

هذا  يومنا  يف  الدولة 
له  ويشهد  ملموس 
خالل  من  أجمع  العامل 
املقروءة  اإلعالمية  والتقارير  الشهادات 
سبقت  التي  الفرتة  تظل  ولكن  واملرئية 
اإلمارات  دولة  احتاد  وقيام  النفط  اكتشاف 

خاصة  عليها  االطالع  ويصعب  غائبة 
دولة  كانت  الفرتة  تلك  ..ففي  اليوم  جليل 
القوافل  طرق  من  بالكثري  تزخر  اإلمارات 
كانت  التي  الصحراوية  واملدقات  القدمية 
ولكن  الرمال  وسط  واحلياة  باحلركة  تدب 
غياب العناية بها أدى إىل اختفاء الكثري منها 

واجلزء البسيط املعلوم منها اآلن معروف 
باالسم فقط بينما غاب املضمون واجلوهر 
وال  ونهاياتها  بداياتها  معروفة  تعد  فلم 
أسماء  أو  بها  متر  التي  واملواقع  األماكن 
املسافرين  بها  يستظل  التي  األشجار 
عليها  متر  التي  والطوايا  اآلبار  مواقع  أو 
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الطرق 
والمدقات في 

اإلمارات..
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قوة  بوصفه  الرتحال  قيمة  البدو  اكتشف 
ترحلوا  فكلما  اخلضوع  من  حتميهم  ذاتية 
املرعى  بوجود  استقاللهم  على  حافظوا 

واملاء.

للعابرين. اسرتاحة  حمطات   وتعترب 
شهود  من  السن  كبار  من  العديد  وهناك 
الزمنية  الفرتة  تلك  عاصروا  ممن  العيان 
الكثري  ويعرفون  بيننا  يعيشون  زالوا  ما 
واملدقات  الطرق  عن  املعلومات  من 
التطور  رغم  اإلمارات  بادية  يف  املنتشرة 
الهائل يف البنية التحتية للدولة والذي طال 
املاضي  القرن  سبعينيات  منذ  شيء  كل 
بالسيارات  السفر  على  األهايل  واعتماد 
جيل  مازال  لكن  واإلبل  الدواب  من  بدال 
واملدقات  الطرق  يتذكرون  واآلباء  األجداد 
الطرق  عن  أهميتها  تقل  ال  كانت  التي 
احلاضر. وقتنا  يف  املعبدة   السريعة 

ناصر  الباحث  يقول  الصدد  هذا  ويف 
العبودي: قبل منتصف القرن املاضي يعترب 
للمجتمع  صادقا  منوذجا  اإلمارات  جمتمع 

القبيلة  بني  وثيقة  عالقة  وهناك  القبلي 
باملعرفة  البادية  أهل  وميتاز  والرتحال 
واملسارات  والدروب  بالطرقات  اجليدة 
ظروف  عليهم  فرضت  فقد  الصحراوية 
البحث  أجل  من  األمر  هذا  يتقنوا  أن  احلياة 
وملاشيتهم. لهم  والطعام  املاء   عن 

الرتحال  قيمة  البدو  اكتشف  ويواصل: 
اخلضوع  من  حتميهم  ذاتية  قوة  بوصفه 
على  وحافظوا  استقلوا  ترحلوا  وكلما 
استقاللهم وكان الرتحال يف أصله ضرورة 
أنه  إال  واملاء  املرعى  لطلب  معاشية 
إىل عامل سلوكي يعطي املرحتلني  حتول 
خاصيته  إىل  إضافة  سلوكية  ميزة 
ويجدون  يرحتلون  واألقوياء  املعاشية 
كما  قوتهم  لتعزيز  أكيدا  مصدرا  الرتحال 
يف  يجدون  العزيزة  النفس  أصحاب  أن 

والهوان. الضيم  لرفض  ملجأ   الرتحال 
العصور  مر  على  اإلمارات  كانت  ويتابع: 
تربط  التي  التجارية  القوافل  لطرق  معربا 
وجواد  األزمان  تلك  يف  التحضر  أماكن  بني 
تزال  ما  ودالالتها  ومعاملها  الطرق  هذه 
قدماء  ذكر  وقد  اآلن  حتى  للعيان  ماثلة 
املوغلة  الطرق  هذه  مسارات  املؤرخني 
املسلمني  علماء  وصف  كما  القدم  يف 
بعض  مسارات  وباحثني  مؤرخني  من 
 هذه الطرق وما قيل فيها من شعر ونرث.
واملسارات  الدروب  تلك  ان  على  ويؤكد 
النقل  وسائل  جاءت  أن  إىل  تسلك  كانت 
األجانب  الرحالة  سلك  وقد  احلديثة 
ظهور  على  املسالك  هذه  بعض 
جوادها  على  رأوه  ما  وهالهم  اإلبل 
أثرية. مشاهد  من  سفرهم   أثناء 
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كانت  كما  التاريخية  الطرق  ظلت  ويواصل: 
يتنقلون  كانوا  الناس  ألن  نظرا  القدم  منذ 
عرب الطرق املعروفة ألن احلماية والداللة 
يف  متوفرة  للراحلة  والرعي  العذب  واملاء 
تتغري  مل  التي  واملسارات  الطرق  هذه 
هذه  يف  الرحالت  كانت  ان  منذ  معاملها 
املنطقة مع فجر التاريخ لكن التغيري الذي 
عندما  املاضي  القرن  منتصف  بدأ  حدث 
السفر  وأصبح  الدولة  السيارات  دخلت 
 عن طريق السيارات بديال عصريا عن اإلبل.

وسائل  استعمال  كان  العبودي:  ويضيف 
تقليدية وبسيطة مثل اإلبل والدواب كافيا 
الصحراوية  واملسارات  الدروب  العتماد 
وسط  للسفر  ووحيدة  مهمة  كوسيلة 
سكون الصحراء وبعد ذلك وبازدياد الطلب 
يف  للدولة  السيارات  ودخول  السفر  على 
من  كثري  أخذت  املاضي  القرن  منتصف 
الدروب  وفقدت  أهميتها  تقل  الطرق 
التقليدية أهميتها منذ عام 1964  والطرق 
تربط  الطرق املرصوفة  حيث بدأت أعمال 
الطرق  كانت  ان  بعد  اإلمارات  ومدن  قرى 
الصحراء  عرب  رملية  مسارات  عن  عبارة 

تدفقت  التي  النفطية  فالرثوة  والسبخات 
املاضي  القرن  ستينيات  منذ  البالد  على 
يف  البادية  حتضري  يف  كبري  أثر  لها  كان 
اإلمارات وإحداث تغيريات جوهرية يف منط 

حياتهم التقليدي.
الهيئات  تبدأ  ان  يجب  أنه  على   وشدد 
تنفيذ  يف  البحوث  ومراكز  املتخصصة 
مشروع علمي عن حتقيق مسارات طرق 
دراسة  إىل  يرمي  الذي  القدمية  القوافل 
القدمية  القوافل  ودروب  طرق  مسارات 
مر  على  اإلمارات  أراضي  تخرتق  التي 
العصور وذلك من منطلق أن من أهدافها 
وجغرافيتها  اإلمارات  تاريخ  وتوثيق  خدمة 
موارد  من  والعمرانية  الفكرية  وآثارها 
متيزت  وما  غامرة  أو  عامرة  ومنازل  مياه 
بها  يستدل  عالمات  من  الطرق  هذه  به 
من  الطرق  هذه  سالكو  خلفه  ما  وكذا 
اآلن. للعيان حتى  زال بعضها ماثل  ما   آثار 

العمل  لهذا  علمية  جلنة  بتشكيل  وطالب 
اخملتصني  من  عددا  عضويتها  يف  تضم 
العالقة  ذات  احلكومية  اجلهات  من 
املتخصصني  اجلامعات  أساتذة  وبعض 

لعمليات  ميدانية  فرق  بعث  إىل  إضافة 
املشاهد  من  لكثري  امليداين  املسح 
وخارجها. اإلمارات  داخل  يف   األثرية 

الدروب  هذه  قصة  للقول:  وخلص 
واملسارات ليست قصة انتقال من مكان 
إىل مكان فحسب وإمنا تختصر بتفاصيلها 
املكان  مع  الوثيقة  العربية  القبائل  عالقة 
والزمان وتشكل بالنسبة لهم معامل تنبض 
وطرق  املوحشة  الصحراء  وسط  باحلياة 
ووسيلة  بائسة  حياة  من  الوحيدة  النجاة 
 لسد رمق اجلوع وشراء املالبس واملوؤن.

والطرق  املدقات  بأهم  يتعلق  وفيما 
يقول  اإلمارات..  يف  املعروفة  القدمية 
أبوظبي  العني  طريق  أشهرها  العبودي: 
إىل  وصوال  الغربية  املنطقة  وطريق 
مدينة  إىل  ومنه  الغربي  أبوظبي  ساحل 
العني  من  القادم  والطريق  أبوظبي 
بواحات  مرورا  الغربية  املنطقة  إىل 
العربي. اخلليج  ساحل  إىل  وصوال   ليوا 

احلديثة  السيارات  طرق  ان  ويؤكد 
قائمة  الدولة  إمارات  تربط  التي  اليوم 
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والطرق  الدروب  مسارات  نفس  على 
درب  أهمها  ومن  بجوارها  او  القدمية 
ثم  الشارقة  إىل  وصوال  دبي  العني 
وهذا  الذيد  إىل  الشارقة  من  االنتقال 
قدميا  ومعروفا  قائما  كان  األخري  الطريق 
احلايل. الطريق  مسار  حتت   واختفى 

ويتابع: تعترب مدينة الشارقة عنق الزجاجة 
للوصول إىل اإلمارات األخرى سواء اآلن أو منذ 
القدم فمنها ميكن الوصول إىل أم القيوين 
املعال. فلج  إىل  درب  يصل  األخرية   ومن 

أحمد  بن  عيد  املواطن  يقول  بدوره 
الغربية:  املنطقة  أهايل  من  املنصوري 
كان الطريق الدويل من أبوظبي حتى السلع 
اململكة  مع  اإلمارات  دولة  حدود  على 
العربية السعودية عبارة عن درب صحراوي 
تسلكه القوافل واملسافرين والقادم من 
ماء  على  مير  مطي  سبخة  اجتاه  أبوظبي 
منطقة  على  ثم  أبوظبي  جنوب  عرقان 
الزراف  مناطق  تأتي  وبعدها  الصرامي 
حبشان  منطقة  على  مير  ثم  واملواصلي 
وبدع  وبوحصاة  الصلف  وبدع  واحلمرا 
واملليسع  ثالب  وبدع  ودعفس  فردة 

والرقيب  واخلريجة  اخملازمة  وبدع 
 والعقيلة ثم بدع املطاوعة وأم االشطان.

هذا  هجرت  اآلن  الناس  يقول:  ومضى 
الطريق  إال  يعرف  ال  اليوم  وجيل  الطريق 
الدويل احلديث ألن اإلبل استبدلت بسيارات 
وسيلة  هي  وأصبحت  الرباعي  الدفع 
املشاركة  على  اإلبل  دور  واقتصر  السفر 
واملدقات  والدروب  فقط  الريس  يف 
رياح  بفعل  ضائع  إرث  أصبحت  القدمية 
الدفع  سيارات  إطارات  وحتت  التعرية 
نهار. ليل  املنطقة  جتوب  التي   الرباعي 

ويضيف املنصوري: اآلن تغريت أمور كثرية 
بفضل من اهلل ثم بفضل املغفور له بإذن 
اهلل الشيخ زايد وبفضل حكومتنا الرشيدة 
يوجد  ال  حديثة  طرق  لدينا  وأصبحت 
يف  بجرياننا  تربطنا  العامل  يف  لها  نظري 
قطر  ودولة  السعودية  العربية  اململكة 
السلع  ابوظبي  الدويل  الطريق  خالل  من 
عمان. سلطنة  مع  متعددة  أخرى   ومنافذ 

وزاد: ترتبط مدن الدولة مع بعضها البعض 
بأبوظبي  مكتوم  الشيخ  شارع  خالل  من 
وبدورهما  بدبي  زايد  الشيخ  وشارع 

بشبكة  ودبي  أبوظبي  مدينتي  يربطان 
طرق حديثة ذات مسارين تصل يف بعض 
األحيان إىل 6 حارات يف كل مسار والطريق 
أبوظبي  من  القادمني  يربط  بدبي  العابر 
والشارقة  دبي  األخرى  اإلماراتية  باملدن 
اخليمة  ورأس  القيوين  وأم  وعجمان 

والفجرية بكل سهولة ويسر.
ناصر  بن  سعيد  املواطن  يتذكر  جانبه  من 
درب أبوظبي العني قائال: نرحتل من أبوظبي 
متجهني إىل العني ونصل منطقة املقطع 
ألن  خمريين  ال  جمربين  للراحة  ونتوقف 
بري  يتوسطه  بحر  كانت  املقطع  منطقة 
برج عليه حرس من طرف الشيوخ وعبوره 
من  البحر  بأحوال  ومعرفة  حلساب  يحتاج 
سجي وثرب ولكن يف بعض األحيان نخاطر 
ونعرب املياه أثناء السجي فتصل املياه إىل 
أعلى  إىل  أما نحن فتصل املياه  اإلبل  بطن 
ننتظر  اذا كان املاء سجي  لذا عادة  رقابنا 
الثرب حتى نعرب بسهولة ودون معاناة ويف 
يبلغ  التي  انتظارنا  فرتة  تطول  ال  العادة 
نصل  بعدها  ساعات   4 أو   3 متوسطها 

منطقة القامية ثم مويه أرنب.
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“صندوق محمد بن زايد” يحمي الكائنات الحية

تجاوزت الهبات التي قدمها صندوق محمد بن زايد للمحافظة على الكائنات الحية 

حول العالم منذ تأسيه في 2008، وحتى اآلن 15 مليونًا و495 ألف دوالر، من خالل 1260 

منحة ساهمت في الحفاظ على أكثر من 1069 نوعًا من الكائنات الحية حول العالم، 

ومنها المهددة باالنقراض.

للصندوق،  تقرير  ألحدث 
لدعم  قدمت  املنح  فإن 
احلية  الكائنات  من  العديد 
الست،  القارات  يف  دولة   160 أكرث  يف 
لدعم  املعنوي  الدعم  تقدمي  إىل  إضافة 
العديد  على  للحفاظ  واملشاريع  األبحاث 
التي  الصندوق  أهداف  ضمن  األنواع،  من 
ملشاريع  املايل  الدعم  توفري  يف  تتمثل 

حماية الكائنات حول العامل.
اخلاصة  اإلحصاءات  ألحدث  ووفقًا 

مبشاريع الصندوق، فقد ركز الدعم املايل 
واملعنوي للصندوق على الفئات املهددة 
واملهددة  األوىل،  الدرجة  من  باالنقراض 
االنقراض  خلطر  واملعّرضة  باالنقراض، 
العاملي  لالحتاد  احلمراء  القائمة  مبوجب 

لصون الطبيعة.
أثرًا  الصندوق  يقّدمها  التي  املنح  وُتحدث 
فمن  احلية،  األنواع  على  احلفاظ  يف  بالغًا 
التي دعمها  ضمن ما يقارب 200 مشروع 
املنح  ساعدت   ،2013 عام  خالل  الصندوق 

على  أوشكت  قد  كانت  أنواع  بقاء  على 
يف  األسماك  من  نوع  منها  االنقراض، 
الهند، كما ساعدت املنح على استمرارية 
بقاء صنف نادر من السالحف، بعدما قضت 

النريان على موطنها الوحيد املتبقي.
ويهدف صندوق حممد بن زايد للمحافظة 
مستوى  رفع  إىل  احلية  الكائنات  على 
األهمية ألنواع الكائنات احلية يف احملافل 
الدعم  توفري  طريق  عن  وذلك  البيئية، 
للمبادرات  املناسب  الوقت  يف  املناسب 
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جلهود  املساعدة  الصندوق  يقدم 
رفع  على  ويعمل  األنواع  على  احلفاظ 
على  باحملافظة  الوعي  مستوى 

الكائنات احلية وجتديد روح املعرفة.

سكان  مع  تعمل  والتي  القاعدية، 
املنطقة احملليني على حتقيق التقدم يف 
العلم  ذوي  ودعم  وتأييد  األنواع،  استمرار 
الذي  احلية،  بالكائنات  والشغف  وااللتزام 
من  األنواع  إلنقاذ  الوجداين  األساس  ميّثل 

االنقراض حول العامل.
جلهود  املساعدة  الصندوق،  يقدم  كما 
احلفاظ على األنواع يف أماكن وجودها، أي 
رفع  على  ويعمل  الطبيعية،  مواطنها  يف 
الكائنات  على  باحملافظة  الوعي  مستوى 
املعرفة  روح  جتديد  على  والعمل  احلية، 
بعلوم الطبيعة لدى الشباب وصغار السن.

حممد  صندوق  أن  الدولية  التقارير  وتؤكد 
بن زايد للحفاظ على الكائنات احلية، أصبح 
للمساعدات  املانحة  املنظمات  أهم  أحد 

الصغرية املوجهة للحفاظ على األنواع.

الصندوق  يقدمها  التي  املنح  وتسهم 
من  العديد  إنقاذ  يف  املشاريع  لدعم 
من  واملزيد  االنقراض،  حافة  من  األنواع 
الدعم احلاسم للجهود احلثيثة التي يبذلها 
احلفاظ  يف  املتفانون  األشخاص  أولئك 

على األنواع.
منح

هيئة  عام  أمني  املبارك  رزان  ووصفت 
املنتدب  العضو  أبوظبي،  يف  البيئة 
الشيخ  السمو  صاحب  بأن  للصندوق، 
حممد بن زايد آل نهيان ويل عهد أبوظبي 
بـ  املسلحة  للقوات  األعلى  القائد  نائب 
الرغم  على  إنه  حيث  املنح«،  »واهب 
والتشريعية  السياسية  مسؤولياته  من 
ودولة  أبوظبي  إمارة  يف  واالقتصادية 
يعد  سموه  أن  إال  عام،  بشكل  اإلمارات 

قائدًا بارزًا وناشطًا هامًا يف جمال احلفاظ 
األنواع احلية، وكذلك األعمال اخلريية  على 

واإلنسانية.
العاصمة  من  يتخذ  الذي  الصندوق  ودعا 
مضاعفة  إىل  له،  مقرًا  أبوظبي  اإلماراتية 
احلية  الكائنات  على  للحفاظ  اجلهود 
يف  الدعوة  هذه  وجاءت  أنواعها،  بجميع 
يف  مؤخرًا  نشرها  مت  علمية،  دراسة 
حيث  بيولوجي«،  »كرنت  العلمية  اجمللة 
العلمية  الفوائد  من  العديد  الباحثون  سرد 
احلصول  ميكن  التي  واالجتماعية  والتقنية 
يف  مبا  احلية،  الكائنات  خمتلف  من  عليها 

ذلك األنواع األكرث شيوعًا.
»الَسَرطان الكماِنّي«،  ومن األمثلة األخرى 
املاحلة،  املستنقعات  يف  ينتشر  الذي 

وغابات القرم يف خمتلف أنحاء العامل،.
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حلول مستدامة ومبتكرة لشح المياه عالميًا

تشكل مؤسسة »سقيا اإلمارات«، إضافة مهمة في مسيرة الدولة في مجال العمل 

اإلنساني، وتؤكد أن نهج المغفور له، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب اهلل ثراه، ما 

زال مستمرًا، وأن القيادة الرشيدة تسير على النهج ذاته في خدمة اإلنسانية.

اإلمارات،  ُسقيا  مؤسسة 
الصاحلة  املياه  توفري  إىل 
للمحتاجني  للشرب 
العامل،  حول  واحملرومني  واملنكوبني 
مستدامة  حلول  إيجاد  يف  واملساهمة 
العامل،  ومبتكرة لقضية شح املياه حول 
من خالل الدراسات والبحوث واملشاريع 
يف  الشمسية  الطاقة  تستخدم  التي 

النقية. املياه  توفري 
املشاريع  من  العديد  املؤسسة  وتنفذ 
يف عام اخلري، من بينها حفر آبار ارتوازية 

بنني،  الفلبني،  أفغانستان،  من  كل  يف 
وبوركينا  تايالند  جيبوتي،  بنغالديش، 
املستفيدين  عدد  إجمايل  ويبلغ  فاسو. 
 122 نحو  املشاريع  هذه  من  املتوقع 
على  املؤسسة  وتعمل  شخص.  ألف 
إفطار  وخيم  املساجد  على  املياه  توزيع 
اخملتلفة،  الدولة  إمارات  يف  الصائم 
ومؤسسة  جمعية   13 مع  بالتعاون 

الفضيل. الشهر  هذا  يف  حملية  خريية 
 ،2014 يونيو  يف  اإلمارات«  »سقيا  وبدأت 
الشيخ  السمو  صاحب  أطلقها  كحملة 

رئيس  نائب  مكتوم  آل  راشد  بن  حممد 
دبي،  حاكم  الوزراء  جملس  رئيس  الدولة 
خلمسة  الشرب  مياه  لتوفري  اهلل،  رعاه 
واختتمت  العامل،  حول  شخص  ماليني 
 180 جمعت  أن  بعد  كبري  بنجاح  احلملة 
إلجناز  تكفي  يومًا،   18 يف  درهم  مليون 
 7 من  ألكرث  الشرب  مياه  لتوفري  مشاريع 

شخص. ماليني 
السمو  صاحب  أصدر   ،2015 مارس  ويف 
مكتوم،  آل  راشد  بن  حممد  الشيخ 
رقم  القانون  دبي  إلمارة  حاكمًا  بصفته 
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املياه  توفري  إىل  اإلمارات  ُسقيا  تهدف 
حول  للمحتاجني  للشرب  الصاحلة 
التي  املشاريع  خالل  من  العامل 

تستخدم الطاقة الشمسية.

»مؤسسة  بإنشاء   ،2015 لسنة   )3(
عامة  كمؤسسة  اإلمارات«،  ُسقيا 
املؤسسة  وتتمتع  للربح،  تهدف  ال 
القانونية.  واألهلية  االعتبارية  بالشخصية 
 )8( رقم  املرسوم  سموه  أصدر  كما 
أمناء  جملس  بتشكيل   ،2015 لسنة 
العضو  برئاسة  اإلمارات،  سقيا  مؤسسة 
كهرباء  لهيئة  التنفيذي  الرئيس  املنتدب 
من  كل  عن  ممثل  وعضوية  دبي،  ومياه 
وهيئة  الدويل،  والتعاون  اخلارجية  وزارة 
اإلمارات  وجامعة  بالدولة،  األحمر  الهالل 
للعلوم  خليفة  وجامعة  املتحدة،  العربية 
والتكنولوجيا، إضافة إىل ممثلني اثنني عن 

هيئة كهرباء ومياه دبي.
د  جهو

»سقيا  مؤسسة  مبادرات  وحول 

اإلمارات  دولة  جهود  دعم  يف  اإلمارات« 
الطاير  حممد  سعيد  قال  اإلنسانية، 
دولة  تؤدي  األمناء:  جملس  رئيس 
قيادة  حتت  املتحدة  العربية  اإلمارات 
زايد  بن  خليفة  الشيخ  السمو  صاحب 
اهلل،  حفظه  الدولة،  رئيس  نهيان  آل 
بن  حممد  الشيخ  السمو  صاحب  وأخيه 
وإخوانهم  اهلل،  رعاه  مكتوم،  آل  راشد 
األعلى  اجمللس  أعضاء  السمو  أصحاب 
مستوى  على  رائدًا  دورًا  اإلمارات،  حكام 
تواجه  التي  للتحديات  التصدي  يف  العامل، 
يف  البارز  حضورها  عن  فضاًل  البشرية، 
املساعدات  وتقدمي  الالزم،  الدعم  توفري 
ومد  العامل،  أرجاء  جميع  يف  اإلنسانية 
ودعم  الفقرية  للمجتمعات  العون  يد 
تصدرت  حيث  املستدامة،  التنمية 

تقدمي  يف  العامل  دول  جميع  اإلمارات 
لعام  اإلنسانية  التنموية  املساعدات 
منظمة  بحسب  دخلها  إىل  نسبة   ،2016

والتنمية. االقتصادي  التعاون 
التزام

»سقيا  مؤسسة  يف  نلتزم  وأضاف: 
السمو  صاحب  أطلقها  التي  اإلمارات«، 
رعاه  مكتوم،  آل  راشد  بن  حممد  الشيخ 
مؤسسة  أهداف  أهم  أحد  بتنفيذ  اهلل، 
مكتوم  آل  راشد  بن  حممد  »مبادرات 
الفقر  مكافحة  وهو  أال  العاملية«، 
حلول  إيجاد  يف  اإلسهام  عرب  واألمراض، 
املياه  ُشح  ملشكلة  وجذرية  دائمة 
حلول  عن  البحث  خالل  من  العامل،  حول 
لتنقية وحتلية املياه، باإلضافة إىل خدمة 
شح  أو  اجلفاف  من  تعاين  التي  املناطق 

نـــــــبــــــــتــــــــكـــــــــر مــــــــجـــــــــتــــــــــمــــــــــعـــــــــات خـــــــضـــــــــــــــراء لـــــغـــــد أفـــــضــــــل

 2017 31أغسطس 



نــــــــــبـــــــــــتــــــــــكـــــــــــر مـــــــــــجـــــــــــــتـــــــــــــمــــــــــــعـــــــــــــــــــــــــــات خــــــــــــضــــــــــــراء   لــــــــــــــغـــــــــــــد أفــــــــــــــضـــــــــــــل32

حـلـول مـسـتـدامـة ومـبـتـكـرة لشح الـــمـيـاه عـالـمـيــًا

الشرب  مياه  وتوفري  النظيفة،  املياه 
تقنية  وسائل  باستخدام  النظيفة 
باستخدام  املياه  وحتلية  وتنقية  حديثة، 
املاليني  ملساعدة  الشمسية،  الطاقة 
ممن يعانون من تلوث مياه الشرب حول 
أو  لون  أو  جنس  بني  تفرقة  دون  العامل، 

ثقافة. أو  ديانة 
ن  و مستفيد

ماليني   3.6 اإلمارات  سقيا  واستثمرت 
درهم يف حفر اآلبار، وغريها من مبادرات 
 10 إىل  النظيفة  املياه  توفري  يف  أسهمت 
من  عدد  مع  بالتعاون  شخص،  ماليني 

الرائدة. اخلريية  واملؤسسات  الهيئات 
اإلمارات  سقيا  مؤسسة  تنفذ  كما 
الهالل  هيئة  مع  بالتعاون  مشروعاتها، 
حممد  ومؤسسة  اإلماراتي،  األحمر 
اخلريية  لألعمال  مكتوم  آل  راشد  بن 
»مؤسسة  مظلة  حتت  واإلنسانية، 
العاملية«،  مكتوم  آل  راشد  بن  حممد 
10 مشاريع  اإلمارات«  »سقيا  حيث نفذت 
يف غانا وأوغندا والصومال وطاجكستان 
مع  بالتعاون  والسنغال،  ومايل  وموريتانيا 

مكتوم  آل  راشد  بن  حممد  مؤسسة 
عام  يف  واإلنسانية  اخلريية  لألعمال 
مع  اإلمارات«  »سقيا  تعاونت  كما   .2016
إلغاثة  الدويل  والتعاون  اخلارجية  وزارة 
املستفيدين  عدد  إجمايل  ووصل  اليمن، 
شخص،  مليون  من  أكرث  إىل  املبادرة  من 

الوزارة. تقرير  وفق 
إنسانية مشاريع 

الكرمي  عبد  حممد  أوضح  جانبه،  من 
بالوكالة  التنفيذي  املدير  الشامسي، 
من  األمارات«:  »سقيا  ملؤسسة 
اخلري،  عام  يف  اإلمارات  سقيا  مشاريع 
حفر آبار ارتوازية يف كل من أفغانستان، 
جيبوتي،  بنغالديش،  بنني،  الفلبني، 
إجمايل  ويبلغ  فاسو.  وبوركينا  تايالند 
هذه  من  املتوقع  املستفيدين  عدد 

شخص. ألف   122 نحو  املشاريع 
يف  املؤسسة  جهود  ضمن  وأضاف 
يا  »ألجلك  حلملة  ودعمًا  اخلري،  عام 
الهالل  هيئة  أطلقتها  التي  صومال«، 
»سقيا  مؤسسة  تنفذ  اإلماراتي،  األحمر 
مياه  لتوفري  مشروعني  اإلمارات«، 

يف  نسمة  ألف   90 من  ألكرث  الشرب 
حممد  مؤسسة  مع  بالتعاون  الصومال، 
اخلريية  لألعمال  مكتوم  آل  راشد  بن 

واإلنسانية.
نقطة  بناء  األول،  املشروع  يتضمن 
أسفل  املياه  ينابيع  قرب  املياه  لتجميع 
مبحافظة  »أفوين«  مدينة  يف  اجلبل 
مرت   300 بسعة  الصومال،  يف  الشرق 
مرت   600 بسعة  للمياه  وخزانات  مكعب، 
واستبدال  إصالح  إىل  إضافة  مكعب، 
إىل  املياه  تنقل  التي  املياه  توزيع  شبكة 

كيلومرتات.  3 بطول  املدينة 
معاناة  تخفيف  يف  املشروع  ويسهم 
املياه  على  احلصول  يف  السكان 
املسافة  وتقليل  للشرب،  الصاحلة 
املياه  على  للحصول  يقطعونها  التي 
سقي  أو  الري  أو  الشرب  ألغراض 
هذا  من  وسيستفيد  املواشي. 
ميثلون  شخص،  ألف   50 نحو  املشروع 
سكان  عن  فضاًل  املدينة،  سكان  عدد 

اجملاورة. القرى 
بئر  حفر  الثاين،  املشروع  ويتضمن 
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حمافظة  يف  طوكيو  قرية  يف  ارتوازية 
وتركيب  الصومال،  يف  السفلى  شبيلي 

كهربائية. مضخة  مع  مياه  شبكة 
عاملية  جائزة 

»جائزة  على  اإلمارات«  »سقيا  وتشرف 
العاملية  مكتوم  آل  راشد  بن  حممد 
أمريكي،  دوالر  مليون  بقيمة  للمياه«، 
الشيخ  السمو  صاحب  أطلقها  والتي 
اهلل،  رعاه  مكتوم،  آل  راشد  بن  حممد 
واألفراد  البحثية  املؤسسات  لتشجيع 
على  العامل،  أنحاء  جميع  من  واملبتكرين 
للتصّدي  ومبتكرة  مستدامة  حلول  إيجاد 
ملشكلة شح املياه النظيفة يف العامل، 
وتضم  الشمسية.  الطاقة  باستخدام 
املشاريع  جائزة  فئات:  ثالث  اجلائزة 
البحث  يف  االبتكار  وجائزة  املبتكرة، 

الشابة. االبتكارات  وجائزة  والتطوير، 
وتطوير بحوث 

اإلمارات«،  »سقيا  مؤسسة  وتسعى 
والتطوير،  البحوث  جهود  خالل  من 
ومستدامة  مبتكرة  حلول  إليجاد 
حول  النظيفة  املياه  ندرة  ملشكلة 

تنقية  سبل  استكشاف  وإىل  العامل، 
الشمسية،  الطاقة  باستخدام  املياه 
على  املتزايد  الطلب  تلبية  أجل  من 
التنمية  تعزيز  يف  واإلسهام  املياه، 

املستدامة. 
اجملال  هذا  يف  مشاريعها  أبرز  ومن 
بتقنية  املياه  لتحلية  متنقلة  حمطة 
الطاقة  باستخدام  العكسي،  التناضح 
بالتعاون  الكهروضوئية،  الشمسية 
وبسعة  دبي،  ومياه  كهرباء  هيئة  مع 
من  مكعبة  أمتار   7.7 إىل  تصل  إنتاجية 
لتلبية  يكفي  ما  أي  يوميًا،  احملالة  املياه 
إىل  إضافة  شخصًا،   1,540 احتياجات 
التناضح  بتقنية  املياه  حتلية  حمطة 
الشمسية  الطاقة  باستخدام  العكسي، 
بسعة  الطاقة  تخزين  مع  الكهروضوئية، 
50 مرتًا مكعبًا يف اليوم،  إنتاجية تصل إىل 
مكتوم  آل  راشد  بن  حممد  جممع  يف 
احتياجات  لتلبية  الشمسية،  للطاقة 

شخص.  10,000
أهداف 

»سقيا  مؤسسة  أهداف  تتمثل 

عامليًا  الدولة  مكانة  تعزيز  يف  اإلمارات« 
واملساعدات  املبادرات  انتهاج  يف 
املعيشية  الظروف  لتحسني  اإلنسانية 
واملنكوبة،  الفقرية  للمجتمعات 
ومساندة  املستدامة،  التنمية  وحتقيق 
يف  اإلنسانية  والهيئات  املنظمات  دور 
مواكبة  على  قدراتها  وتعزيز  الدولة، 
إضافة  الطارئة،  اإلنسانية  املستجدات 
توفري  يف  الدولية  اجلهود  مشاركة  إىل 
ومكافحة  والنظيفة،  الصاحلة  املياه 
تهدد  التي  باملياه  املتصلة  األمراض 
العوامل  من  املياه  وحماية  البشر،  حياة 

الكيميائية. وامللوثات  البيولوجية 
اإلمارات،  ُسقيا  مؤسسة  تهدف  كما 
للشرب  الصاحلة  املياه  توفري  إىل 
واحملرومني  واملنكوبني  للمحتاجني 
إيجاد  يف  واملساهمة  العامل،  حول 
شح  لقضية  ومبتكرة  مستدامة  حلول 
الدراسات  خالل  من  العامل،  حول  املياه 
تستخدم  التي  واملشاريع  والبحوث 
املياه  توفري  يف  الشمسية  الطاقة 

. لنقية ا
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“مسبار األمل”.. يخطف األنظار في معسكر 
فضاء بأمريكا

داخل المركز األمريكي للفضاء والصواريخ في مدينة هانتسفيل، بوالية أالباما، ينظر 

المسؤولون بإعجاب كبير إلى اتجاه اإلمارات إلرسال مسبار األمل إلى المريخ، ووصوله 

إلى الكوكب األحمر، بحلول عام 2021.

كان  الرائد  املشروع 
النقاشات  من  كثري  مثار 
فعاليات  خالل  واللقاءات 
املدارس  ملعلمي  الفضاء  معسكر 
الثانوية، الذي يضم 200 معلم من 33 دولة، 
اإلمارات،  مدارس  من  معلمني   4 بينهم 
هذه  إىل  بشغف  املشاركون  وتطلع 
إىل  يهدف  عمليًا  منوذجًا  تعد  التي  التجربة 
يف  العلماء  ومساعدة  الشعوب،  إلهام 
جهود البحث عن حياة على الكواكب األخرى.

وأتاح املعسكر للمشاركني فرصة للتعلم، 

على مدار 45 ساعة من التدريبات النظرية 
العلوم، واستكشاف  والعملية، ركزت على 
القيادية.  املهارات  وتنمية  الفضاء، 
غرار  على  تدريبات  يف  املعلمون  وشارك 
النفاثة  الطائرات  حماكاة  مثل  فضاء،  رائد 
القائمة  الفضائية  والبعثات  األداء،  عالية 
املتعلقة  والتحديات  السيناريوهات  على 
األرض  بقاء  على  والتدريب  بالتشفري، 
ومن  التفاعلية.  الطريان  وبرامج  واملياه 
املشاركون  تعلم  التمارين،  هذه  خالل 
من  الدراسية  الصفوف  تنشيط  كيفية 

خالل األفكار والدروس واملواد األخرى. 
مفتاح النجاح

املديرة  بارنهارت،  ديبورا  الدكتورة  ثمنت 
للفضاء  األمريكي  للمركز  التنفيذية 
اإلمارات،  معلمي  مشاركة  والصواريخ، 
متميزة  املشاركة  هذه  بأن  وعلقت 
التعليم  مستوى  ارتقاء  وتظهر  للغاية 
امللحوظ  املستوى  عكسه  الذي  اإلماراتي 
»جتربة  وأضافت:  املشاركني.  للمعلمني 
ذلك  وملست  ومفيدة،  مهمة  اإلمارات 
أثناء زيارتي لها مؤخرًا، وأنا معجبة بشكل 
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استكشاف 
اإلمارات للمريخ 

يحظى بشغف 
200 معلم حول 

العالم 
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إىل  األمل  مسبار  إلرسال  اإلمارات  اجتاه  إن 
املريخ، يعد مشروعًا رائدًا يعكس طموحات 

جميع العلماء على مستوى العامل.

كبري مبشروع مسبار األمل«.
املركز  يف  أبحاثنا  فقط  تنحصر  »ال  وتتابع: 
إيجاد  أيضًا  نحاول  ولكننا  الفضاء،  على 
اجليولوجية  األرض  مشكالت  لبعض  حلول 

والطبيعية«.
الربنامج  متثل  التي  املريخ،  رحلة  وعن 
األرض،  كوكب  على  العلماء  لكل  األساسي 
تتغري  التكنولوجيا  »إن  بارنهارت  قالت 
باطراد، فاألشياء التي كنا نعتربها مستحيلة 
املريخ«،  إىل  رحلتنا  يف  حقيقة  هي 
وأضافت: »تثقيف اجليل القادم من القادة 

واملتعلمني هو مفتاح النجاح العاملي.
العلمية  التجربة  أهمية  تأتي  هنا  ومن 
من  للبشرية  احلياة  جودة  حتسني  يف 
العلوم  جماالت  يف  االكتشافات  خالل 
والهندسة. ويوحد برنامج »خرباء هونيويل 

حول  املعلمني  الفضاء«  أكادميية  يف 
لتغيري حياة  بأدوات وأساليب حديثة  العامل 

الطالب وإلهامهم. 
مشروع رائد

ترى براندا كارر، نائب مدير املركز األمريكي 
اإلمارات  اجتاه  أن  والصواريخ،  للفضاء 
يعد  املريخ،  إىل  األمل  مسبار  إلرسال 
جميع  طموحات  يعكس  رائدًا  مشروعًا 
وتوضح  العامل.  مستوى  على  العلماء 
مع  يتكامل  جهد  هو  املشروع  أن  كارر، 
اجلهود املبذولة من عدد من دول العامل، 
الستكشاف الكوكب األحمر الذي بات واحدًا 
مرحلة  جتاوز  بعد  العلماء،  اهتمامات  من 
األرض،  حول  والدوران  القمر،  إىل  الوصول 
وأن اإلمارات ضمن 9 دول يف العامل فقط، 
االستكشاف،  لهذا  فضائية  برامج  لها 

وتقول »اقتحام اإلمارات، بقوة، جمال علوم 
بتنظيم  قيادتها  اهتمام  يعكس  الفضاء، 
الوطني،  الفضائي  القطاع  ورعاية  ودعم 
املبني  املستدام  االقتصاد  وتنوع  ودعم 
بأهمية  الوعي  ونشر  املعرفة،  على 
القطاع الفضائي، وتنمية الكوادر البشرية 
وتشجيع  الفضاء،  جمال  يف  املؤهلة 
العلوم  استخدامات  وتنمية  وتطوير 

والتقنيات الفضائية السلمية«.
متحف فضائي

األمريكية  والصواريخ  الفضاء  مركز  يعرض 
يف هانتسفيل، الذي تديره حكومة أالباما، 
صواريخ وإجنازات برنامج الفضاء األمريكي. 
بأنه  جاريوت  أوين  الفضاء  رائد  ووصفه 
ووصف  األرض«،  على  فضاء  متحف  »أكرب 
إىل  للتعرف  رائعة  »طريقة  بأنه  املكان 
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الفضاء يف مدينة احتضنت برنامج الفضاء 
منذ البداية«.

البعثة  بعد   ،1970 عام  يف  املركز  افتتح 
ويضم  القمر،  سطح  إىل  الثانية  املأهولة 
الصلة  وذات  التفاعلية  العلوم  معارض 
اجليش  وصواريخ  فضاء  ومكوك  بالفضاء، 
قطع  من   1500 من  أكرث  مع  والطائرات. 
الصواريخ والتحف الفضائية، ويحتل املركز 
هانتسفيل  نباتات  حلديقة  متاخمة  أرضًا 

يف خمرج 15 على الطريق السريع 565. 
ويقدم املركز جوالت باحلافالت مع برنامج 
متعمقًا  تعريفًا  للزوار  يوفر  الذي  اخمليم 
استخدام  خالل  من  الفضاء  لربنامج 
واحملاضرات  للمحاكاة  املشاركني 
الطريان  حتدي  وباملثل،  والتدريبات. 
الطيارات  على  التدريب  فرص  يقدم  الذي 
العسكرية مبا يف ذلك احملاكاة  املقاتلة 
قيد  على  البقاء  ومتارين  واحملاضرات، 

احلياة.
أهداف نبيلة

الفضاء  مركز  يف  املسؤولة  تايلور،  كيا 
يف  اإلمارات  جهود  تقول:  األمريكي، 

تؤمن  دولة  أنها  على  تدل  الفضاء  جمال 
حول  البشر  وتوحيد  واإلخاء  بالسالم 
مثل  الفضاء  إن  وتواصل:  نبيلة.  أهداف 
احتكار  واحد  لنحات  ميكن  ال  الرخام  لوح 
أن  جميعًا  وعلينا  عليه،  خطوطه  وضع 
العقول  أفضل  من  شغف  لديه  من  نختار 
والفيزياء  والرياضيات  التكنولوجيا  وخرباء 
من كل مكان يف العامل، لكي يضع بصمته 
هناك   « وتضيف:  املنحوتة.  هذه  على 
للفيزياء  فهمنا  يف  أسهموا  عرب  علماء 
والرياضيات والوصول إىل ما نحن عليه من 
معرفة حاليًا، وأنا سعيدة بأن اإلمارات يف 
الفضاء  رسالة  حتمل  التي  الدول  طليعة 

لألجيال املقبلة«.
مستقبل أكرث استدامة

هومتاون  »هانيويل  مبادرة  تركز 
»هانيويل«،  لشركة  التابعة  سولوشنز« 
كبرية،  أهمية  ذات  جماالت  خمسة  على 
والعلوم،  الرياضيات  تعليم  تشمل 
وتوفري  العائلي،  واألمان  والسالمة 
املوائل  حماية  واملالجئ،  املساكن 

الطبيعية، والراحة اإلنسانية. 

الربامج  من  جمموعة  »هانيويل«  وطورت 
الهامة بالتعاون مع جمموعة من الهيئات 
هذه  تستهدف  التي  الربحية  وغري  العامة 
تعمل  التي  اجملتمعات  يف  االحتياجات 

ضمنها الشركة.
إغناء احلضارة

عربي  مشروع  أول  األمل  مسبار  مشروع 
مسبار  إطالق  يتضمن  نوعه  من  إسالمي 
األخرى،  الكواكب  الستكشاف  فضائي 
وبذلك فهو يشكل دلياًل على قدرة العامل 
العربي على املساهمة الفاعلة يف إغناء 
البشرية، ويثبت كذلك  احلضارة واملعرفة 
بإمكانها  والطموح  والثقة  التفاؤل  أن 
الظروف  بالرغم من  النجاح واإلجناز  حتقيق 
التي تعاين منها منطقتنا العربية، وهو أيضًا 
إلهام  إىل  يهدف  حمسوس  عملي  منوذج 
النظر  باإلمكان  املنطقة.وهكذا،  شعوب 
وكوسيلة  لألمل  كرمز  املشروع  هذا  إىل 
بإيجابية  للتفكري  اجلديدة  األجيال  إللهام 

والتطلع ملستقبل إيجابي متلؤه الفرص
مشروعها  فإن  اإلمارات  لدولة  وبالنسبة 
من  جانب  هو  املريخ  الستكشاف 
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مسبار األمل يخطف األنظار في معســكر     فضـاء بأمريــكا

الفضاء  علوم  جلعل  متكاملة  اسرتاتيجية 
ملا  الدولة  اقتصاد  ضمن  رئيسيا  قطاعا 
من  العديد  تطوير  يف  حيوي  دور  من  له 
األنشطة االقتصادية األخرى مثل هندسة 
ومساهمته  والربجميات،  االتصاالت 
املعرفة  اقتصاد  إىل  التحول  يف  الواضحة 

وخلق العديد من الوظائف.
أما بالنسبة للمريخ فقد ذكر فصل "سباق 
الفضاء" أن أول حماولة للوصول إليه كانت 
والتي   1960 عام  يف  السوفييت  قبل  من 
من  احملاوالت  واستمرت  بالفشل  باءت 
واالحتاد  األمريكية  املتحدة  الواليات  قبل 
السوفييتي حتى استطاع األخري أن يضيف 
إىل إجنازاته هبوط أول مسبار على سطح 
فيه  مت  الذي  اليوم  ذات  يف  األحمر  الكوكب 
الكيلومرتات  من  املاليني  مئات  بعد  على 
اإلمارات  دولة  تأسيس  معاهدة  توقيع 

العربية املتحدة.
أطلق  الذي  "كيوريوسيتي"  مسبار  ويعترب 
وصوله  ومنذ  األمريكية  ناسا  وكالة  من 
منحا  األكرث   2011 عام  يف  املريخ  لسطح 

للمعلومات اخلاصة ببيئة املريخ

السباق العاملي
لقد دخلت اإلمارات بشكل رسمي السباق 
اخلارجي،  الفضاء  الستكشاف  العاملي 
خليفة  الشيخ  السمو  صاحب  إعالن  عرب 
إنشاء  الدولة،  رئيس  نهيان،  آل  زايد  بن 
العمل  وبدء  اإلماراتية،  الفضاء  وكالة 
عربي  مسبار  أول  إرسال  مشروع  على 
فريق  بقيادة  املريخ،  كوكب  إىل  وإسالمي 
استكشافية  رحلة  يف  إماراتي،  عمل 
علمية تصل إىل الكوكب األحمر خالل السبع 

سنوات املقبلة، وحتديدًا يف العام 2021.
اإلمارات  لدولة  التاريخي  اإلعالن  وجاء 
ليشّكل منعطفًا تنمويًا يف مسرية الدولة، 
الفضاء،  تكنولوجيا  قطاع  دخولها  عرب 
واعتباره أحد املستهدفات، لتضمينه يف 
املقبلة،  السنوات  خالل  الوطني  االقتصاد 
رأسمال  بناء  على  العمل  إىل  باإلضافة 
إماراتي بشري يف جمال تكنولوجيا الفضاء، 
واإلسهام يف زيادة املعرفة البشرية يف 
اخلارجي  الفضاء  استكشاف  يخص  ما 

واألجرام السماوية البعيدة.
وأكد صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد 

آل نهيان، أن هدف دولة اإلمارات سيكون 
دخول قطاع صناعات الفضاء، واالستفادة 
التنمية،  يعزز  مبا  الفضاء،  تكنولوجيا  من 
والعمل على بناء كوادر إماراتية متخصصة 
يف هذا اجملال، مضيفًا سموه أن »هدفنا 
يف  الكربى  الدول  ضمن  اإلمارات  تكون  أن 
باهلل  ثقتنا   ،2021 قبل  الفضاء  علوم  جمال 
عظيمة،  اإلمارات  بأبناء  وإمياننا  كبرية، 
وخططنا  طموحاتنا،  تسابق  وعزائمنا 

واضحة للوصول إىل أهدافنا بإذن اهلل».
وقال سموه إن »املسبار اجلديد سيكون 
العربي  عاملنا  به  يدخل  مسبار  أول 
الفضاء،  استكشاف  عصر  واإلسالمي 
فريق  بقيادة  املسبار  إطالق  وسيتم 
إماراتي، وهدفنا سيكون بناء قدرات علمية 
استكشاف  علوم  يف  إماراتية  ومعرفية 
إسهامات  وتقدمي  اخلارجي،  الفضاء 
يف  للبشرية،  جديدة  ومعرفية  علمية 
السماوية  األجرام  استكشاف  جمال 
مصاف  يف  اإلمارات  دولة  ووضع  البعيدة، 
الفضاء  علوم  جمال  يف  املتقدمة  الدول 

خالل السنوات املقبلة.
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تقنية تخفض تكلفة الطاقة الشمسية
كشف معهد مصدر للعلوم والتكنولوجيا، عن تطوير تقنية تعزز أداء أجهزة التقاط 

الشمسية  الطاقة  تقنيات  كفاءة  رفع  في  دور  للعب  ومرشحة   الشمس  أشعة 

الحرارية. ويندرج معهد مصدر ضمن جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا.

الذي  اجلديدة،  التقنية 
جرى تطويرها بالتعاون مع 
ماساتشوستس  معهد 
النحافة  فائقة  طبقة   ،)MIT( للتكنولوجيا 
الفضة  من  مصنوعة  نانوية  طبقة  من 
من  نانوية  جزيئات  تعلوها  والسيليكا 
الفضة، ومبقدورها التقاط 100% تقريبًا من 
فوق  األشعة  من  الشمس  أشعة  طاقة 
الطيف  من  املرئية  واألشعة  البنفسجية 
هذه  تسهم  أن  وميكن  الشمسي. 
التقنية املبتكرة يف تعزيز كفاءة تطبيقات 
وخفض  الشمسية  احلرارية  الطاقة 

لتوليد  الضخمة  احملطات  مثل  تكلفتها، 
الكهرباء اعتمادًا على الطاقة الشمسية. 
نائب  غريفيث،  ستيف  الدكتور  وقال   
يف  باإلنابة  لألبحاث  التنفيذي  الرئيس 
والتكنولوجيا:  للعلوم  خليفة  جامعة 
يف  مبتكرة  تقنية  إىل  التوصل  »يعكس 
املشرتك  البحثي  املشروع  هذا  إطار 
ابتكارات  بتقدمي  مصدر  معهد  التزام 
أهدافها  حتقيق  يف  اإلمارات  تساعد 
توفري  عرب  الطاقة  مصادر  بتنويع  اخلاصة 
حلول مستدامة تساهم يف تطوير قطاع 
سعي  املشروع  ُيظهر  كما  الطاقة. 

والبحثي،  العلمي  التفوق  لتحقيق  املعهد 
املال  رأس  تنمية  إىل  بدوره  يفضي  والذي 
حتول  لتحقيق  الالزم  والفكري  البشري 

الدولة نحو اقتصاد املعرفة.« 
وقد مت نشر نشر ورقة علمية حول هذه 
»املواد  جملة  يف  املتطورة  التقنية 
البصرية املتقدمة«. وضم الفريق البحثي 
تاي  الربوفسور  من معهد مصدر كل من 
جون زانغ من قسم الهندسة امليكانيكية 
دراسات  يف  والباحثني  املواد،  وهندسة 
رظا،  أيكيفا  ود.  لو  يو  جني  د.  بعد  ما 
عفراء  اإلماراتيتني  املاجستري  وطلبة 

نـــــــبــــــــتــــــــكـــــــــر مــــــــجـــــــــتــــــــــمــــــــــعـــــــــات خـــــــضـــــــــــــــراء لـــــغـــــد أفـــــضــــــل38

مصدر يطور

)174( العدد 



ميكن استخدام التقنية اجلديدة يف جماالت 
البحر،  مياه  وحتلية  العادمة،  املياه  معاجلة 

وتوليد الكهرباء.

معهد  ومن  اهلل؛  نور  سمية  الكتبي، 
الربوفسور  للتكنولوجيا  ماساتشوستس 
اكس  نيكوالس  والربوفسور  شن  جانغ 

فانغ من قسم الهندسة امليكانيكية.
لالعتماد  تسعى  اإلمارات  دولة  أن  يذكر 
ذلك  يف  مبا  الشمسية،  التقنيات  على 
لتحقيق  احلرارية،  الشمسية  الطاقة 
التي  االستدامة  جمال  يف  أهدافها 
تتضمن إنتاج 44% من طاقتها الكهربائية 

من مصادر متجددة بحلول عام 2050.
التقنية  هذه  أن  شني  الدكتور  وأوضح 
احلارة  للمناطق  خمصصة  اجلديدة 
إمكانية  مع  أبوظبي،  إمارة  مثل  واجلافة 
املياه  معاجلة  جماالت  يف  استخدامها 
وتوليد  البحر،  مياه  وحتلية  العادمة، 

الكهرباء.

الشمسية  الطاقة  أن  إىل  اإلشارة  وجتدر 
الطاقة  أنواع  أحد  تعد  التي  املركزة، 
الشمسية، من التقنيات املستخدمة يف 
تركيز  الكهرباء، حيث يجري من خالل  توليد 
مثل  سائل،  لتسخني  الشمس  أشعة 
املاء أو الزيت، خمصص إلنتاج البخار الالزم 
لتوليد الكهرباء. وكلما ارتفعت درجة حرارة 
البخار  حرارة  درجة  معه  ارتفعت  السائل، 
ولرفع  الكهرباء.  توليد  كفاءة  بذلك  لتتعزز 
طبقات  تطوير  مت  السائل،  حرارة  درجة 
مغلفة تتوافق مع األطياف الضوئية بحيث 
الشمسية  األشعة  التقاط  أجهزة  متكن 
الشمس  ضوء  من  قدر  أكرب  التقاط  من 
على شكل  الطاقة  من  قدر  أقل  وفقدان 

أشعة حتت حمراء حرارية.
أجهزة  البحثي  الفريق  استخدم  وقد 

التصميم  إىل  للتوصل  متطورة  جمهرية 
الشمس  أشعة  التقاط  لتقنية  األويل 
اكتشاف  حتقيق  يف  جنحوا  وقد  اجلديدة، 
لسطح  النانوية  البنية  يخص  فيما  مهم 

جهاز التقاط أشعة الشمس.  
اخلصوص:  هذا  يف  زانغ  الدكتور  وقال 
اإللكرتونية  اجملاهر  بفضل  »استطعنا 
االطالع على بنية أجهزة التقاط الشمس 
ضمنها.  النانوية  املركبات  ومشاهدة 
فقد ما نظن أن األجهزة التقليدية تتشكل 
ذات  مركبة  مواد  من  طبقات  تراكم  من 
سطوح ملساء، لكننا اكتشفنا أنها حتتوي 
كل  ضمن  دقيقة  نانوية  جزيئات  على 
طبقة وجزيئات نانوية كبرية على السطح، 
وأن هذه اجلزيئات تسهم يف تعزيز كفاءة 

اجلهاز يف التقاط أشعة الشمس.
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الطاير يطلع على سير العمل في تصنيع 
القطارات الجديدة في فرنسا

زار وفد من هيئة الطرق والمواصالت، برئاسة سعادة مطر الطاير، المدير العام ورئيس 

مجلس المديرين للهيئة، جمهورية فرنسا، في جولة تفقدية للوقوف على سير عمل 

الفرنسية ضمن  »الستوم«  في تصنيع 50 قطارا جديدا لمترو دبي في مصنع شركة 

مشروع مسار 2020.

الزيارة،  خالل  الوفد،  اطلع 
النقل  نظم  أفضل  على 
واألنظمة  واملواصالت 
لتجسيد  سعيًا  اجملال،  هذا  يف  الذكية 
مبادرة حكومة دبي »X 10 “، التي أطلقها 
صاحب السمو الشيخ حممد بن راشد آل 
جملس  رئيس  الدولة  رئيس  نائب  مكتوم، 
إىل  الرامية  اهلل(،  )رعاه  دبي  حاكم  الوزراء 
مدينة  وجعلها  دبي  تنافسية  استدامة 

املستقبل، عرب طرح أفكار وحلول مبتكرة 
تسبق مدن العامل بـ 10 سنوات.

املدير  سعادة  تفقد  الزيارة،  وخالل 
للهيئة  املديرين  جملس  ورئيس  العام 
من  عددًا  ضم  الذي  له،  املرافق  والوفد 
الهيئة،  يف  القطارات  مؤسسة  مسؤويل 
جديدا  قطارا   50 صناعة  يف  العمل  سري 
»الستوم«  شركة  تقوم  حيث  دبي،  ملرتو 
 50 بتوريد  املربم،  للعقد  وفقًا  الفرنسية، 

معرض  خلدمة  قطارا   15 منها  قطارًا، 
مستوى  لتطوير  قطارا  و35   ،2020 إكسبو 

اخلدمة ملرتو دبي.
الهيئة  إن  الطاير:  مطر  سعادة  وقال 
على  والتعديالت  اإلضافات  بعض  أجرت 
منها  املرتو،  لعربات  الداخلي  التصميم 
تخصيص العربة األخرية للنساء واألطفال، 
للدرجة  األوىل  العربة  واإلبقاء على جزء من 
العربات  باقي  ُخصصت  فيما  الذهبية، 
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اإلضافات  بعض  أجرت  الهيئة  الطاير: 
الداخلي  التصميم  على  والتعديالت 
العربة  تخصيص  منها  املرتو،  لعربات 

األخرية للنساء واألطفال.

املقاعد  توزيع  إعادة  مع  الفضية،  للدرجة 
يف   «  Transversal« عرضية  بطريقة 
 Longitudinal« الدرجة الذهبية، وطولية
النساء  وعربة  الفضية  الدرجة  يف   «
على  اإلبقاء  مت  أنه  إىل  مشريًا  واألطفال، 
حاليا  هو  كما  للقطارات  اخلارجي  الشكل 
على  حفاظًا  وذلك  دبي،  مرتو  عربات  يف 
باستخدام  دبي  ملرتو  التصميمية  الهوية 

ألوانه املعروفة لدى اجلمهور.
وأضاف: شملت اإلضافات اجلديدة حتديث 
من  الهوية  على  التأثري  دون  التصاميم 
للمقابض،  جديدة  تصاميم  إدخال  خالل 
اإلعالنات  شاشات  ومواقع  واإلضاءة، 
وضع  مت  كما   ،«  VBSD« الرقمية 
املرتو  خلط  مضاءة  ديناميكية  خريطة 
اإلضاءة  نظام  واستخدام  وحمطاته، 

احلديثة »LED » املوفر للطاقة، وتعديل 
لألمتعة  اخملصصة  املنطقة  تصميم 
الركاب،  لوقوف  استخدامها  ُيمكن  ،بحيث 
وعدد  ومواقع  تصميم  حتسني  عن  فضاًل 
العربات،  داخل  »املّسكات«  املقابض 
واستخدام أجهزة العرض الرقمية احلديثة 
لإلعالنات، وخيار توزيع املقاعد على جانبي 
العربات  بني  املمر  عرض  وزيادة  القطار، 
العربات  أن  شارحًا،   ،«  Gangway«
ألصحاب  مالءمتها  فيها  روعي  اجلديدة 
وخروج  دخول  وسرعة  وسهولة  الهمم، 

الركاب.
مشروع  يف  العمل  أن  الطاير  وأوضح 
للربنامج  وفقًا  يسري   )2020 )مسار 
اإلجناز  نسبة  وبلغت  املعتمد،  الزمني 
املنفذ  املقاول  يقوم  حيث   ،%12 من  أكرث 

حفر  أعمال  باستكمال  حاليًا  للمشروع 
 25 بني  يرتاوح  بعمق  السفلية  الدعامات 
صب  أعمال  يف  البدء  ومت  مرتًا،   30 إىل 
األعمدة اخلرسانية للجسر العلوي للمرتو، 
سري  يف  مهمًا  حدثًا  اخلطوة  هذه  وتعد 
بداية ظهور  أعمال املشروع، حيث متثل 
ستكون  التي  للمشروع،  املكونة  األجزاء 
والقاطنني  الطريق  ملستخدمي  واضحة 
مسار  من  بالقرب  الواقعة  املنطقة  يف 

املرتو.
يبدأ   )2020 )مسار  أن  إىل  اإلشارة  جتدر 
على  تاور  اند  هاربر  نخيل  حمطة  من 
منها  كيلومرتًا،   15 بطول  األحمر،  اخلط 
األرض،  سطح  مستوى  فوق  كيلومرت   11.8
و3.2 كيلومرت حتت مستوى سطح األرض، 

ويضم املشروع سبع حمطات.
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أنــــــــواع

في محمية الوثبة لألراضي الرطبة

أعلنت هيئة البيئة عن نجاح طائر الفنتير )الفالمنجو الكبير( بتحقيق رقم قياسي جديد 

بعد تكاثره بنجاح في محمية الوثبة لألراضي الرطبة للعام السابع على التوالي حيث 

بلغ عدد األفراخ التي سجلت خالل موسم التكاثر هذا الصيف 448 فرخًا.

طيور  وتعشيش  بناء 
يف  )الفالمنجو(  الفنتري 
الرئيسية  مواقعها 
وبعد  أبريل  شهر  منتصف  يف  باحملمية 
بالهيئة  الطيور  خرباء  الحظ  قصرية  فرتة 
وجود البيض يف األعشاش ليتخطى بذلك 
عدد أفراخ هذا العام البالغ 448 فرخًا العدد 
املسجل يف حممية الوثبة عام 2015 والذي 

بلغ 420 فرخًا.
الظاهري  سامل  شيخة  الدكتورة  وقالت 
البيولوجي  التنوع  لقطاع  التنفيذي  املدير 
أبوظبي "أن  البيئة  الربي والبحري يف هيئة 

استمرار تكاثر الفالمنجو يف حممية الوثبة 
لألراضي الرطبة هو دليل على جناح الهيئة 
بشكل  الهام  البيئي  املوئل  هذا  بإدارة 
الرئيسية  األهداف  من  يعترب  والذي  فعال 
احملور  يف  أبوظبي  إمارة  خطة  لتحقيق 

البيئي.
الفالمنجو  "يعترب  الظاهري  د.  وأضافت 
حممية  لزوار  اجلاذبة  الطيور  أكرث  من 
على  الزوار  من  العديد  يحرص  حيث  الوثبة، 
أمام  افتتاحها  منذ  الطيور  هذه  مشاهدة 
اجلمهور يف الربع األخري من عام 2014 ولقد 
الطيور لسبعة  النوع من  تكاثر هذا  ساهم 

سنوات متتالية يف تزايد االهتمام باملوقع 
سواء من قبل اجلمهورأو من قبل الباحثني 

واملهتمني يف هذا اجملال".
لطيور  ناجحة  تكاثر  عملية  أول  أن  يذكر 
الرطبة  لألراضي  الوثبة  حممية  يف  الفنتري 
قد سجلت يف عام 1998 وبعد هذا النجاح 
أصدر املغفور له بإذن اهلل الشيخ زايد بن 
سلطان آل نهيان طيب اهلل ثراه توجيهاته 

إلعالن هذه املنطقة كمحمية طبيعية.
 45 حوايل  تبعد  التي  الوثبة  حممية  وتعترب 
الوحيد  املوقع  أبوظبي  مدينة  عن  دقيقة 
الذي  املتحدة  العربية  اإلمارات  بدولة 
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تخطى عدد أفراخ الفالمنجو هذا العام البالغ 
حممية  يف  املسجل  العدد  فرخًا   448

الوثبة عام 2015 والذي بلغ 420 فرخًا.

آمنًا  ومالذًا  بانتظام  الفالمنجو  فيه  يتكاثر 
الصغرية  والثدييات  الزواحف  من  للعديد 

واحلشرات.
التنوع  إدارة  مدير  جافيد  سامل  د.  وقال 
التنوع  قطاع  يف  باإلنابة  الربى  البيولوجي 
البيولوجي الربي والبحري "تقوم هيئة البيئة 
ملراقبة  ناجح  برنامج  بتنفيذ  أبوظبي   –
يتضمن  باحملمية  الفالمنجو  طيور  وإدارة 
رصد نوعية املياه وروبيان امللح )األرتيميا( 
الذي يعترب الغذاء األساسي والوحيد القابل 
لطيور  البحرية  مياه  يف  والتكاثر  للعيش 
الفالمنجو وذلك لضمان توفري بيئة مناسبة 

لتكاثر هذا النوع من طيور الفالمنجو".
من  كبري  عدد  وجود  "إن  سامل  د.  وأضاف 
يف  بانتظام  وتكاثرها  الفالمنجو  طيور 
حممية الوثبة يعزز من ملف احملمية حمليًا 

عناصر  إىل  باإلضافة  ذلك  أدى  حيث  ودوليًا 
مواقع  كأحد  باحملمية  االعرتاف  إىل  أخرى 

رامسار لألراضي الرطبة يف أبريل 2013".
طيور  انتشار  نطاق  أن  بالذكر  اجلدير  ومن 
البحر  حوض  غرب  من  ميتد  الفالمنجو 
املتوسط إىل سريالنكا وجنوب أفريقيا ويزور 
املتحدة  العربية  اإلمارات  دولة  الطائر  هذا 
العام  طوال  رؤيته  وميكن  منتظم  بشكل 
يف بحريات املياه العذبة واملاحلة لألراضي 
الرطبة حتى أنه يتواجد بالقرب من األماكن 
السريعة  الطرق  مثل  والعامة  السكنية 
واألحواض  الصناعية  واملناطق  والضواحي 

امللحية وبرك الصرف الصحي.
وتعترب حممية الوثبة لألراضي الرطبة، التي 
تبعد حوايل 45 دقيقة بالسيارة عن مدينة 
بتوجيه  والتي تأسست عام 1998  أبوظبي، 

من املغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل 
نهيان، رحمه اهلل، منوذجا لتعايش الطبيعة 
والصناعة فقد تكونت نتيجة لتدفق فائض 
مياه الصرف الصحي املعاجلة من حمطة 
املفرق على مساحات من األرض السبخة 
وحتققت  احملطة.  من  القريبة  باملنطقة 
بإعالن  زايد  الشيخ  له  املغفور  رؤية 
بيئة  لتوفري  طبيعية  حممية  املنطقة 
لطيور  ومأوي  املهاجرة  للطيور  مناسبة 

الفالمنجو الكبري.
إجمالية  مساحة  احملمية  تغطي  واليوم، 
تقدر بحوايل 5 كم مربع، وتديرها هيئة البيئة، 
نوعًا  وتعترب احملمية موطنًا ألكرث من 250 
البحرية  على  تعتمد  التي  الطيور  أنواع  من 
أو  لالسرتاحة  حولها  الرطبة  واملناطق 

التغذية أو التكاثر. 
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قطط سوق السمك بـ “أيادي الخير”

بقي  الجديد،  السوق  وافتتاح  دبي  في  مكانه  من  القديم  السمك  سوق  انتقال  بعد 

هناك من لم يستطع االنتقال أو المغادرة، 80 قطًا اعتادوا العيش والتغذي من بقايا 

األسماك والربيان وخير البحر، وما يجود به عليهم أهل السوق.

ينكو إحدى املهتمات  كارتا 
األليفة  احليوانات  بحماية 
سوق  إنشاء  ببدء  علمت 
السوق  انتقال  واحتمال  اجلديد  السمك 
»البيان«:  لـ  وقالت  آخر،  ملكان  القدمي 
قررت  السوق  بانتقال  علمي  »مبجرد 
القدمي  السوق  إىل  بنفسي  الذهاب 
أعرف  التي  القطط  تلك  على  لالطمئنان 
ووجدت  مكانها،  يف  ستكون  أنها  متامًا 
وعطش  جوع  من  مأساويًا  الوضع 
للطعام،  مصدر  أي  توفر  لعدم  شديدين 

نظرًا خللو املكان من كافة أشكال احلياة 
اللجوء  على  قدرتها  وعدم  اعتادتها  التي 
حاالت  من  الكثري  فوجدت  آخر،  مكان  إىل 
اإلعياء الشديد، والعطش واإلغماء، خاصة 
الفور  على  وبدأت  الوالدة،  حديثة  القطط 
على  ونشرت  أصدقائي،  بكل  االتصال 
بي  اخلاصة  االجتماعي  التواصل  وسائل 
للرفق  »ياين«  ومبجموعة  للقطط،  صورًا 

باحليوان، وجمموعة »أنقذوا قطط دبي«.
وأوضحت الدكتورة منال املنصوري رئيسة 
أنها  باحليوان  للرفق  »ياين«  جمموعة 

عندما تلقت املكاملة من ناتاليا هرعت مع 
فريقها للمكان ووجدته مأساويًا ، وقامت 
املساعدة  وطلب  الصور  بنشر  وفريقها 
أيادي  أصحاب  من  كان  وما  اجلميع،  من 
وتقدمي  فورًا  احلضور  إال  والعطاء  اخلري 

الطعام واملاء ملا يقارب 80 قطًا. 
وأضافت: أرسلت بريدًا إلكرتونيًا لبلدية دبي 
أطلب فيه مساعدتها، وفوجئت بوصول 3 
متخصصًا  عاماًل  و15  البلدية  من  شاحنات 
الدكتور  إشراف  حتت  البيطرة،  قسم  من 
للبيطريني  العام  املشرف  اجلهني  عالء 
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البيطرية  اخلدمات  قسم  رئيس  أكد   
و  متاما  معافاة  القطط  أن  دبي  ببلدية 
جاهزة للتبني بعد أن تخلصت متاما من 

كافة األمراض.

فيصل املعمري منال املنصوري ناتاليا

مشرف  إىل  إضافة  البيطرة،  قسم  يف 
بلدية  استجابة  بسرعة  مشيدة  عمليات، 

دبي التي أتت يف أقل من 24 ساعة.
املعمري  فيصل  املهندس  وطالب 
قسم  يف  البيطرية  الرقابة  شعبة  رئيس 
اخلدمات البيطرية يف بلدية دبي اجلمهور 
القطط  عن  واإلبالغ  البلدية  مع  بالتعاون 
من  اخلوف  وعدم  مناطقهم  يف  السائبة 
اخلدمات  قسم  أن  تفيد  التي  الشائعات 
البيطرية يقوم بإعدامها، بل على العكس، 
يعمل على معاجلتها وإعادتها إىل مكانها 

مرة أخرى.
من جهة أخرى أكد رئيس قسم اخلدمات 
هاشم  املهندس  دبي  ببلدية  البيطرية 
أنقذتها  التي  املمزر  قطة  أن  العوضي 
ببلديه  البيطرية  اخلدمات  قسم  أطباء  يد 
بعد  للتبني  جاهزة  و  متاما  معافاة  دبي 
التي  األمراض  كافة  من  متاما  تخلصت  أن 
فريق  تسلمها  عندما  منها  تعاين  كانت 
شارع  يف  البيطرية  اخلدمات  قسم  عمل 

إىل  البلدية  األشخاص  أحد  ونبه  املمزر 
معاناتها ومرضها.

وقال الدكتور مراد بشري مصطفى رئيس 
توىل  أن  منذ  أنه  املعاجلني  األطباء  فريق 
املصابة  القطة  عالج  مسئولية  القسم 
يف شهر مايو املاضي فقد أثبت الفحص 
تعاين من كسور  كانت  إنها  للقطة  الطبي  
يف قدمها سببت لها عجز عن السري يف 
املمز«  »قطة  القطة  متاثلت  الشارع. 
للشفاء من آالمها  بعد جهود أطباء قسم 
حتديد  يف  دبي  ببلدية  البيطرية  اخلدمات 
لها  وسببت  منها  عانت  التي  الكسور  نوع 

عجز عن السري يف الشارع.
القطة  حالة  تشخيص  مت  أنه  وأوضح 
اجلزء  يف  الكسور  بعض  بها  أن  على 
حرارتها  وكانت  اجلسم  من  اخللفي 
التكييف  حتت  وضعها  ومت  مرتفعة 
لتعويض  بالوريد  بالسوائل  تزويدها  ومت 
إعطائها  ومت  عافيتها  واستعادت  الفاقد 
املالحظة  حتت  ووضعت  امل   مسكنات 

جراحية  عملية  إجراء  ومت   ، والرعاية  التامة 
مرة  املشي  من  لتمكينها  العظم  لتقومي 
مرض  ضد  تطعيمها  مت  ذلك  وبعد  ثانيه 
مع  األخرى  الفريوسية  واألمراض  السعار 
وضعها بعد ذلك حتت املراقبة  للتأكد من 
سالمتها أوال  واحلمد هلل فهي اآلن بصحة 
على  القطة  صورة  وضع  سيتم  و  وعافية 
يتبناها  من  عن  لها  للبحث  أليف  تطبيق 

طبقا إلجراءات بلدية دبي.
أن  إىل  العوضي  هاشم  املهندس  وأشار 
اليوم سهال  األليفة أصبح  اقتناء احليوانات 
للبحث  أليف  لتطبيق  زيارة  يكفي  للجميع 
واملتوافر  فيه  املرغوب  احليوان  طلب  و 
لدى البلدية وهذا يف حد ذاته أكرب ضمانه 
على  املوضوع  احليوان  أن  حيث  للمتنبي 
سجله  متاما  البلدية  تضمن  أليف  تطبيق 
تقوم  بالطبع  أنها  حيث  والصحي  الطبي 
بعمليات تعقيمه وحقنه باللقاحات الالزمة 
وغريها  الفريوسية  األمراض  من  حلمايته 

من األمراض التي تصيب احليوانات. 
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جهود اإلمارات البيئية.. خطط في وجه التغير المناخي
شغلت قضايا التغير المناخي مساحة كبيرة من خطط واستراتيجيات دولة اإلمارات 

منذ نشأتها، حيث دأبت على مواجهة التغيرات الناجمة عن زيادة أعداد السكان ونمو 

األنشطة االقتصادية بإطالق العديد من المبادرات.

الدولة على تطوير أول خطة 
التغري  قضايا  ملواجهة 
املنطقة  يف  املناخي 
واسرتاتيجية   ،2021 رؤية  على  تقوم  والتي 
حيث  واالبتكار،  اخلضراء  للتنمية  اإلمارات 
التنويع  مسرية  من  اخلطة  هذه  ستعزز 
االقتصادي الطموحة التي تقطعها الدولة، 
القطاعات  نحو  حتولها  من  ستعزز  كما 
اجلديدة واملبنية على املعرفة، ويأتي التزام 
املناخي  التغري  قضايا  مواجهة  يف  الدولة 
دون أن يؤثر ذلك على خلق فرص اقتصادية 

وخارجها  الدولة  داخل  جديدة  واجتماعية 
تقاس  الذي  النجاح  أحد معايري  يعد  ما  وهو 

جهود الدول.
على  ذلك  لتحقيق  براجمها  الدولة  وركزت 
وبناء قدراتهم  تعليمهم  الشباب من خالل 
ومتكينهم لتويل زمام القيادة يف املستقبل، 
ملناقشة  شبابية  حلقات  نظمت  حيث 
ملواجهة  والعمل  املستدامة  التنمية 
التغري املناخي، كما مت اطالق برناجمي قادة 
الشباب لطاقة املستقبل وبرنامج سفراء 
اجليل  توعية  إىل  يهدفان  اللذين  الكربون 

املعنيني  املستقبل  قادة  وبناء  املقبل 
مبواجهة التغري املناخي وتعزيز االستدامة.

مناهج أكادميية
وزارة  يف  متمثلة  الدولة  وأطلقت 
الرؤي  من  العديد  والبيئة  املناخي  التغري 
االنبعاثات  نسبة  خلفض  املستقبلية، 
ألدنى املستويات من خالل تبني سياسات 
الطاقة  واستخدام  اخلضراء  االقتصاد 
التغري  وزارة  أعلنت  ذلك  ولتحقيق  النظيفة، 
املناخي والبيئة اعتزامها إدراج قضايا التغري 
املناخي ضمن املناهج األكادميية، لتشجيع 
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أعلنت وزارة التغري املناخي والبيئة اعتزامها 
إدراج قضايا التغري املناخي ضمن املناهج 

األكادميية.

مشاريعهم  تطوير  على  وحثهم  الطلبة 
البحثية مبا يتناسب مع توجهات الدولة يف 
وحتقيق  الطبيعية  الرثوات  على  احملافظة 
العاملي  التوجه  ومواكبة  املناخي،  التوازن 
اتفاقية  مبوجب  الكربونية  االنبعاثات  لتقليل 
إليها  التوصل  مت  التي  املناخ  لتغري  باريس 
حيث   ،2015 عام  من  ديسمرب  شهر  خالل 
ستعمل جميع الدول على خفض انبعاثاتها 
الكربونية ووضع خطط مستقبلية للتقليل 

من هذه الظاهرة.
ووضع احلرص الذي أبدته اإلمارات يف قضايا 
اتفاقية  يف  فعال  كطرف  املناخي  التغري 
املناخ  تغري  بشأن  اإلطارية  املتحدة  األمم 
اإلطار  االتفاقية  حتدد  حيث   ،)UNFCCC(
للتصدي  الدولية  احلكومية  للجهود  العام 
لظاهرة التغري املناخي، وقد صادقت على 

قانونًا  امللزم  االتفاق  وهو  كيوتو  بروتوكول 
للدول الصناعية خلفض انبعاثاتها الكربونية 
إدراج  مت  وقد  احلراري،  لالحتباس  املسببة 
الدولة كعضو يف قائمة الدول غري املدرجة 
باملرفق األول لالتفاقية، أي ليس لديها التزام 
الغازات  انبعاثات  أو للحد من  للتقليل  قانوين 

الدفيئة.
أوائل الدول

العام  األمني  اسبينوسا  باتريسيا  وأشادت 
لتغري املناخ بجهود  ملؤمتر األمم املتحدة 
دولة اإلمارات يف هذا الشأن حيث قالت: إن 
وقعت  التي  الدول  أوائل  من  اإلمارات  دولة 
اتفاقية باريس من أصل 196 دولة، كما أنها 
التي طبقت برامج وبنود  الدول  يف طليعة 
االتفاقية من أصل 129 دولة من دون أن يؤثر 
ذلك على طموحاتها وتوسعها االقتصادي 

أحد  وهو  التنموية  وطموحاتها  والعمراين 
االشرتاطات التي تضمنتها اتفاقية باريس 

للمناخ.
دورًا  لإلمارات  أن  “اسبينوسا”  وأوضحت 
كبريًا يف ما يخص سريان االتفاقية وتوحيد 
وضع  يف  السبق  لها  كما  النظر،  وجهات 
أجندة ومباشرة اخلطط ووضع خطة للحد 
أن  وأكدت  قياسي.  زمن  يف  االنبعاثات  من 
اتفاقية باريس للمناخ حدث تاريخي سيعود 
األرض  ويحمي  الدول  على  إيجابية  بنتائج 
صعبة  مفاوضات  بعد  وجاء  التغريات،  من 
وإبقائه  األرض  حرارة  درجة  ارتفاع  حلصر 
العامل  دول  حلماية  مئويتني  درجتني  دون 
إنها  حيث  جزر،  على  الواقعة  وخصوصًا 
مهددة بارتفاع مستوى البحر أكرث من غريها 

إذا جتاوزت حرارة األرض 1.5 درجة مئوية.
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ظواهر بيئية

منافسة قوية في ختام ليوا للرطب

اختتمت فعاليات مهرجان ليوا للرطب والمقام تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن زايد 

آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، وتنظيم لجنة إدارة المهرجانات 

والبرامج الثقافية والتراثية في أبوظبي، وسط حضور جماهيري كبير من عشاق النخيل 

والتمور والمهتمين بالقطاع الزراعي ومنافسة قوية من المشاركين في أقوى أشواط 

الظفرة لنخبة الرطب والمزرعة النموذجية بجانب منافسات مسابقات مزاينة الرطب.

متواصلة  يومًا   11 مدى 
األصالة  عشاق  استمتع 
يقدمه  مبا  والرتاث 
متنوعة  وبرامج  فعاليات  من  املهرجان 
اجلنسيات  وخمتلف  األعمار  كافة  تناسب 
بعد أن حتول املهرجان إىل كرنفال عائلي، 

جذب كبارا وصغارا.
خلف  فارس  طيار  ركن  اللواء  معايل  وأكد 

املهرجانات  إدارة  جلنة  رئيس  املزروعي 
مهرجان  أّن  والرتاثية  الثقافية  والربامج 
ومشاريع  جهود  ضمن  يأتي  للرطب  ليوا 
تطوير منطقة الظفرة، ويف إطار سلسلة 
إدارة  جلنة  تنظمها  التي  الفعاليات 
املهرجانات على مدار العام يف املنطقة، 
والتي تعمل جميعها على صون املوروث 
الشعبي  الرتاث  بأركان  واالحتفاء  الثقايف، 

لألجيال  عليها  واحلفاظ  األصيلة  والتقاليد 
شاملة  رؤيٍة  ظّل  يف  وذلك  القادمة، 
ودولة  أبوظبي  إمارة  تراث  على  للحفاظ 
التي  الكربى  للجهود  استمرارًا  اإلمارات، 
الشيخ  تعاىل  اهلل  بإذن  له  املغفور  بذلها 
زايد بن سلطان آل نهيان -طّيب اهلل ثراه- 
الشيخ  السمو  صاحب  لتوجيهات  وتنفيذًا 
الدولة  رئيس  نهيان  آل  زايد  بن  خليفة 
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يشجع املهرجان اجلميع على إتباع أساليب 
زيادة  لهم  تضمن  التي  احلديثة  الزراعة 

اإلنتاج و احلفاظ على املياه.

الشيخ  السمو  وصاحب  اهلل-  -حفظه 
حممد بن زايد آل نهيان ويل عهد أبوظبي 
يف  املسلحة،  للقوات  األعلى  القائد  نائب 
للمهرجانات  الدعم  أشكال  كافة  تقدمي 

والفعاليات الرتاثية.
لسمو  والتقدير  بالشكر  املزروعي  وتوّجه 
ممثل  نهيان  آل  زايد  بن  حمدان  الشيخ 
ملتابعته  الظفرة  منطقة  يف  احلاكم 
خملتلف  الالحمدود  ودعمه  الدائمة 
ولسمو  املهرجانات،  إدارة  جلنة  فعاليات 
نائب  نهيان  آل  زايد  بن  منصور  الشيخ 
رئيس جملس الوزراء وزير شؤون الرئاسة 
على  املميز  احلدث  لهذا  الكرمية  لرعايته 
تراثية  أهمية  يحمل  والذي  عامًا،   13 مدى 
ثقافية  فعاليات  ويضم  رمزية،  وداللة 
احلياة  إنعاش  يف  وُيساهم  شاملة،  غنية 

وإبراز  الظفرة،  منطقة  يف  االقتصادية 
املنطقة  مستوى  على  اإلماراتية  الثقافة 
والعامل، ضمن جهود اللجنة لصون الهوية 
اإلماراتية األصيلة والعالقة التاريخية بالبيئة 

واملكان.
ويرعى املهرجان كل من أدنوك وجمموعة 
شركاتها، شركة الظاهرة الزراعية، شركة 
»تدوير«،  النفايات  إدارة  ومركز  الفوعة، 
وشركة سيكيورتيك. كما يدعم املهرجان 
منطقة  يف  احلاكم  ممثل  ديوان  من:  كل 
والنقل-  البلدية  الشؤون  دائرة  الظفرة، 
العامة  القيادة  الظفرة،  منطقة  بلدية 
للرقابة  أبوظبي  جهاز  أبوظبي،  لشرطة 
مركز  للتوزيع،  أبوظبي  شركة  الغذائية، 
والشريك  بأبوظبي،  املزارعني  خدمات 

اإلعالمي الرسمي قناة بينونة.

وأكد عبيد خلفان املزروعي مدير مهرجان 
جناحاته  واصل  املهرجان  أن  للرطب  ليوا 
التي بدأها على مدى 13 عامًا منذ انطالق 
عام  من  تطورا  ويشهد  األوىل  نسخته 
سواء  املهرجان  يف  رابح  واجلميع  آلخر 
موضحًا  يشارك  مل  من  أو  شارك  من 
دعم  على  حريصة  املنظمة  اللجنة  أن 
مسابقات  يف  مشاركني  الغري  املزارعني 
مزاينة الرطب بفئاتها اخملتلفة من خالل 
يوميًا،  الرطب  من  كبرية  كميات  شراء 
وانطالقًا  وذلك تشجيعًا جلميع املزارعني 
اجلميع  يستفيد  أن  اللجنة  حرص  من 
أساليب  إتباع  على  تشجيعهم  بهدف 
زيادة  لهم  تضمن  التي  احلديثة  الزراعة 
ري  وسائل  إتباع  بجانب  وجودة  اإلنتاج 
اخملزون  على  احلفاظ  يف  تسهم  حديثة 
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الهدر،  دون  اجلوفية  للمياه  االسرتاتيجي 
وكذلك عدم استخدام مواد كيماوية، وهو 
ما يؤدي إىل توفري منتج جيد من الرطب ذي 

مردود اقتصادي ومتميز.
نخبة ليوا

ليوا  نخبة  مسابقة  منافسات  وأسفرت 
املزروعي  حرموص  صلهام  فوز  عن   2017
ألف   125 جائزة  على  وحصل  األول  باملركز 
عبداهلل  ورثة  الثاين  باملركز  وفاز  درهم 
ألف   100 جائزة  على  وحصلوا  املرر  حاذة 
سعيد  الثالث  املركز  يف  جاء  فيما  درهم 
سلمى  الرابع  املركز  ويف  املرر  حممد 
مصبح الكندي املرر ويف املركز اخلامس 
خليفة حممد فريح القبيسي ويف املركز 
ويف  املرر  مرشد  علي  مرية  السادس 
املرر  سيف  بخيت  سيف  السابع  املركز 
زوجة  سعيد  نصيفة  الثامن  املركز  ويف 
التاسع  املركز  ويف  املرر  ثامر  سيف 
ويف  املزروعي  فارس  عيسى  خميس 
املرر  مصباح  مبارك  مرمي  العاشر  املركز 
علي  حمد  عشر  احلادي  املركز  ويف 
سلمان املزروعي ويف املركز الثاين عشر 

حمد علي سلمان املزروعي ويف املركز 
الثالث عشر حمد عيسى حبيب املزروعي 
ويف املركز الرابع عشر سامل علي مرشد 
العبده  عشر  اخلامس  املركز  ويف  املرر 

علي مرشد املرر
5 شعراء

استضاف  للرطب،  ليوا  مهرجان  وضمن 
أمسية  الظفرة  مبنطقة  مزيرعة  جملس 
املهرجانات  إدارة  جلنة  نظمتها  شعرية، 
بأبوظبي،  والرتاثية  الثقافية  والربامج 
سيف  الشاعر  من  كل  فيها  شارك  حيث 
بن  حممد  والشاعر  املنصوري،  سامل 
مبارك  ناصر  والشاعر  الهاملي،  حيي 
قذالن  بن  عبيد  والشاعر  املنصوري، 
املزروعي، والشاعر مبارك يافور العامري، 

وقدمها اإلعالمي عبداهلل الكربي.
املزروعي،  خلفان  عبيد  األمسية  وشهد 
التخطيط  إدارة  مدير  املهرجان  مدير 
بطي  وعبداهلل  اللجنة،  يف  واملشاريع 
واالتصال  الفعاليات  إدارة  مدير  القبيسي 
املسؤولني  من  عدد  جانب  إىل  اللجنة،  يف 

وأعيان وأبناء منطقة الظفرة.

بالوطن  بقصائدهم  الشعراء  وتغنى 
بعبق  مليئة  أجواء  يف  احلكيمة،  والقيادة 
املاضي والرتاث، حيث قدم الشعراء لوحات 
قيادتها  ودور  اإلمارات  مكانة  تربز  مضيئة 
والتطوير،  والتنمية  البناء  يف  الرشيدة 
قصائدهم  يلقون  وهم  الشعراء  تألق  وقد 
تؤكد  والتي  الوطنية،  باملعاين  املفعمة 
الغايل،  بوطنهم  اإلمارات  أبناء  واعتزاز  فخر 

وتراثهم وماضيهم العريق.
الغذائية  للرقابة  أبوظبي  جهاز  واختتم 
 ،2017 للرطب  ليوا  مهرجان  يف  مشاركته 
الزوار  من  كبريًا  إقبااًل  اجلهاز  جناح  وشهد 
واملهتمني مبجال زراعة النخيل وصناعات 
الدولة  إمارات  خمتلف  من  والرطب  التمور 

على مدار أيام املهرجان.
مكتب  مدير  املهريي  مبارك  وأكد 
جهاز  يف  والرتاثية  اخلاصة  الفعاليات 
اجلهاز  جناح  بأن  الغذائية  للرقابة  أبوظبي 
زوار  زائر من  ألف   40 أكرث من  بزيارة  حظي 
املنتجات  على  خاللها  اطلعوا  املهرجان، 
املتنوعة حملطات األبحاث التابعة للجهاز، 
ميثله  الذي  الريادي  الدور  على  وتعرفوا 
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والسالمة  الزراعية  التنمية  جماالت  يف 
-بصفته  يبذلها  التي  واجلهود  الغذائية، 
توعية  يف  للمهرجان-  املنظمني  أحد 
النخيل  بأشجار  واملهتمني  املزارعني 
واملبتكرة  احلديثة  األساليب  باستخدام 
للظروف  املناسبة  الزراعية  واملمارسات 
ورفد  عليها،  احلفاظ  يف  ودوره  احمللية، 
القطاع الزراعي بأفضل الكوادر واخلدمات 
وجودة  إنتاجية  رفع  على  عالوة  والتقنيات، 

الرطب والتمور يف مزارع إمارة أبوظبي.
يعكس  للرطب«  »ليوا  زايد:  بن  منصور 

نهضتنا الزراعية
آل  زايد  بن  منصور  الشيخ  سمو  وكان 
وزير  الوزراء  جملس  رئيس  نائب  نهيان 
ليوا  مهرجان  أن  أكد  قد  الرئاسة،  شؤون 
للرطب فرصة مهمة لتشجيع املزارعني 
الرطب  إنتاج  بجودة  االهتمام  على 
وتأصيل  احلديثة  الزراعة  بطرق  وتوعيتهم 
النخيل  يعد  الذي  الرتاث  على  احملافظة 
املزيد  متمنيًا  األساسية  مكوناته  أحد 
دوراته  يف  للمهرجان  والنجاح  التميز  من 

املقبلة.

فعاليات  زيارته  لدى  سموه  وأعرب 
حتت  تقام  التي  للرطب«  ليوا  »مهرجان 
مبنطقة  ليوا  مدينة  يف  سموه  رعاية 
الظفرة بتنظيم من جلنة إدارة املهرجانات 
ارتياحه  عن  والرتاثية،  الثقافية  والربامج 
واعتزازه مبنتجات التمور وأساليب تطورها 
على  الزراعية  النهضة  تعكس  والتي 
بالشكر  سموه  وتوجه  الدولة،  مستوى 
املهرجانات  إدارة  جلنة  إىل  والتقدير 
واملشاركني  والرتاثية  الثقافية  والربامج 

يف املهرجان.
إشادة

زايد  بن  منصور  الشيخ  سمو  وأشاد 
واالهتمام  بالدعم  باملهرجان  جولته  خالل 
السمو  صاحب  يوليهما  اللذين  الكبريين 
رئيس  نهيان  آل  زايد  بن  خليفة  الشيخ 
السمو  وصاحب  اهلل،  حفظه  الدولة، 
ويل  نهيان  آل  زايد  بن  حممد  الشيخ 
للقوات  األعلى  القائد  نائب  أبوظبي  عهد 
زراعة  خاصة  الزراعي  للقطاع  املسلحة، 
أهمية  من  لها  ملا  واستدامتها  النخيل 
بالعادات  والرتباطها  للغذاء  كمصدر 

وأمنه  وقيمه  جملتمعنا  األصيلة  والتقاليد 
الغذائي.

وثمن سموه جهود سمو الشيخ حمدان 
بن زايد آل نهيان ممثل احلاكم يف منطقة 
الظفرة يف دعم عجلة التنمية االقتصادية 
واالجتماعية والثقافية يف منطقة الظفرة 
الرتاثية  الفعاليات  بتنظيم  واهتمام سموه 
األصيلة التي تعكس عراقة وتاريخ الظفرة 
الوطنية  الهوية  ثوابت  ترسيخ  وتعزز 

واملوروث الشعبي لدى أبناء الدولة.
جولة

كان سمو الشيخ منصور بن زايد قد تفقد 
خمتلف األجنحة واملعارض املقامة ضمن 
إىل  سموه  واستمع  املهرجان  فعاليات 
وآليات  وفئاتها  الرطب  مزاينة  حول  شرح 
الواجب  واالشرتاطات  واملعايري  التحكيم 

توافرها يف املشاركات.
وشملت جولة سموه أجنحة املؤسسات 
شركة  جناح  ومنها  واخلاصة  احلكومية 
وجناح  »أدنوك«  الوطنية  أبوظبي  برتول 
بصناعة  املتخصصة  الفوعة  شركة 

التمور.
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تكنولوجيا بيئية

“التغّير المناخي”: خطة وطنية للتحّول 
التدريجي نحو “التمكين الزراعي الذكي”

تسويق  لدعم  وطنية  عمل  خطة  وضعت  أنها  والبيئة  المناخي  التغير  وزارة  كشفت 

ما  نحو  التدريجي  التحول  تتضمن  التسويقية،  قيمته  ورفع  المحلي  الزراعي  المنتج 

الزراعة  بنظام  المزارعين  من  مجموعة  يربط  الذي  الذكي«،  الزراعي  بـ»التمكين  يعرف 

التعاقدية، من خالل ما يطلبه العمالء في السوق من كميات لكل منتج محلي.

برملاين  تقرير  ضمن  ذلك، 
نحو  الدولة  بتوجه  أشاد 
زراعية  أراٍض  استئجار 
الستزراع  السعي  معتربًا  أخرى،  دول  يف 
»وسيلة  الوطن  خارج  شاسعة  مساحات 
يف  الغذاء  إمدادات  لضمان  أساسية 
احتياطي  خمزون  بناء  أو  املستقبل، 

اسرتاتيجي من الغذاء«.

وطالب التقرير بتغيري الصورة النمطية عن 
تتمثل  التي  الدولة،  يف  املوجودة  املزارع 
»أماكن للرتفيه«، الفتًا  اعتبارها جمرد  يف 
إىل أن ذلك يؤثر سلبًا يف مستوى أو درجة 
أن  ميكن  وحدات  بوصفها  بها  االعتداد 

تشكل عمليات جتارية وزراعية متكاملة.
اجمللس  عن  صادر  تقرير  أكد  وتفصياًل، 
نحو  الدولة  توجه  أن  االحتادي،  الوطني 

الدول  يف  الزراعية  األراضي  استئجار 
األخرى، سعيًا الستزراع مساحات شاسعة 
خارج الوطن، ُيعد وسيلة أساسية لضمان 
بناء  أو  املستقبل،  يف  الغذاء  إمدادات 

خمزون احتياطي اسرتاتيجي من الغذاء.
مذكرات  أبرمت  الدولة  أن  التقرير  وأوضح 
 13 مع  زراعية  مشروعات  وأقامت  تفاهم 
دولة عربية وآسيوية وغربية، يف مقدمتها 
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املبادرات  إيالء  إىل  الوزارة  التقرير  دعا 
املتعلقة باستدامة اإلنتاج احمللي األهمية 

الالزمة سعيا لتحقيق األمن الغذائي.

وتنزانيا  وإثيوبيا  باكستان  ثم  السودان 
ومصر واملغرب واجلزائر وماليزيا والواليات 
والفلبني  وإسبانيا  األمريكية  املتحدة 

وأسرتاليا، وأخريًا إندونيسيا.
التغري  وزارة  باسرتاتيجية  التقرير  وأشاد 
املناخي والبيئة لألعوام )2017 – 2021( بشأن 
استدامة اإلنتاج احمللي، الفتًا إىل أنها بذلت 
البيئية  األهداف  خدمة  يف  ملموسًا  جهدًا 
واملستدام،  األخضر  االقتصاد  إىل  والتحول 

وتنفيذ التشريعات البيئية.
املبادرات  إيالء  إىل  الوزارة  التقرير  ودعا 
احمللي،  اإلنتاج  باستدامة  املتعلقة 
يف  كبري  دور  من  لها  ملا  الالزمة،  األهمية 
حتقيق األمن الغذائي من خالل رفع نسب 
على  االعتماد  وتقليل  الذاتي،  االكتفاء 
ارتفاع  على  والسيطرة  الغذائية،  الواردات 

أسعار الغذاء العاملية.
من جانبها، أكدت الوزارة أنها وضعت خطة 
عمل وطنية لدعم تسويق املنتج الزراعي 
الفتة  التسويقية،  قيمته  ورفع  احمللي 
التدريجي  التحول  تتضمن  اخلطة  أن  إىل 
الذكي«  الزراعي  بـ»التمكني  يعرف  ما  نحو 
بنظام  املزارعني  من  جمموعة  يربط  الذي 
يطلبه  ما  خالل  من  التعاقدية،  الزراعة 
العمالء املوجودون يف السوق من كميات 

لكل منتج حملي.
تضمنه  رد  يف   - الوزارة  وأوضحت 
على  حريصة  أنها   - الربملاين  التقرير 
عقد  خالل  من  الزراعة،  مهنة  دعم 
العلمية  والدروس  واحملاضرات  الندوات 
احلديثة  الري  طرق  الستخدام  للمزارعني، 
بأهمية  وتوعيتهم  الزراعي،  النطاق  على 

مضيفة  منظم،  بشكل  املياه  استخدام 
لتمكني  توعية  برامج  أيضًا  تنفذ  أنها 
توفري  بهدف  متواصل،  بشكل  املزارعني 
الصديقة  الزراعي  اإلنتاج  مستلزمات 
للبيئة من أسمدة ومبيدات عضوية بنصف 

الكلفة.
الدولة،  يف  الغذائي  األمن  حتقيق  وبشأن 
ضمن  تعمل  أنها  إىل  الوزارة  أشارت 
التي  الغذائي  التنوع  سياسة  اسرتاتيجية 
اجملاالت  يف  االستثمار  على  تشجع 
الزراعية واحليوانية والسمكية، وفق خطة 
باب  فتح  أولها  إجراءات،  خمسة  تتضمن 
التسويق  وشركات  الوزارة  بني  التعاون 
والسلع  الزراعية  احملاصيل  جمال  يف 
للوزارة دور أساسي  الغذائية، بحيث يكون 

يف تنظيم العالقة بني املنتج والسوق.
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توريد وتمديد شبكات نقل مياه في دبي
أعلن سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي 

نقل  شبكات  وتدشين  وتمديد  توريد  مشروع  في  ملحوظًا  تقدمًا  حققت  الهيئة  أن 

المياه الرئيسية بأطوال إجمالية تصل إلى 25 كيلومترًا في مختلف مناطق دبي.

الكفاءة  لرفع  »نسعى 
والتشغيلية  اإلنتاجية 
التدفق  كميات  وزيادة 
املياه  على  املتسارع  النمو  لتلبية  املائي 
حاالت  ويف  دبي  مناطق  خمتلف  يف 

الطوارئ. 
أنابيب  متديد  على  املشروع  ويشتمل 
املقوى  الزجاج  من  رئيسية  مياه  لنقل 
حتكم  ونظام  خمتلفة  بأقطار   )GRE(
حوايل  تنفيذ  مت  وقد  بعد،  عن  ومراقبة 
 %88 نسبته  ما  أي  اليوم  حتى  كلم   22
تقدر  الذي  للمشروع  اإلجمايل  الطول  من 

تكلفته اإلجمالية بنحو 170 مليون درهم. 

لعمليات  موقعًا   17 املشروع  يشمل  كما 
الرئيسية،  النقل  خطوط  بني  فيما  توصيل 
التدفق املائي  أجل رفع كميات  وذلك من 
ورفع  املياه  وصول  استمرارية  وضمان 
للمشاريع  دعمًا  الشبكة  يف  الضغط 
مناطق  يف  واملستقبلية  احلالية 
التوصيالت مما يكسب شبكة النقل مرونة 

إضافية.
من جهة أخرى أكد سعيد حممد الطاير أن 
يقع  الذي  والتطوير  البحوث  مركز  مشروع 
مكتوم  آل  راشد  بن  حممد  جممع  ضمن 
الهيئة  رؤية  يدعم  الشمسية،  للطاقة 
إمدادات  يف  االستدامة  تعزيز  إىل  الرامية 

وخلق  الطاقة،  مصادر  وتنويع  الطاقة، 
يأتي  كما  االبتكار،  على  تشجع  أعمال  بيئة 
حتقيقًا السرتاتيجية دبي لبناء اقتصاد قائم 
معايري  حتسني  خالل  من  املعرفة،  على 
الكفاءة ودعم مبادرات الطاقة املتجددة، 
عن  فضاًل  الشمسية،  الطاقة  خصوصًا 

األنشطة األخرى التي تقوم بها الهيئة.
الذي  املركز  مشروع  موقع  الطاير  وزار 
يجري إنشاؤه يف منطقة سيح الدحل يف 
دبي، ورافقه يف اجلولة كل من املهندس 
للرئيس  التنفيذي  النائب  عبيداهلل،  عبداهلل 
املدنية،  والهندسة  املياه  قطاع 
واملهندس جمال شاهني احلمادي، نائب 
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منظورا  البحوث  مركز  سيعتمد  الطاير: 
العلمية  التطورات  ملواكبة  اسرتاتيجيا 

والبحثية يف جمال الطاقة املتجددة.

الرئيس - املشاريع اخلاصة، واملهندس 
حممد الشامسي، نائب الرئيس - مشاريع 

الهندسة املدنية وصيانة املياه.
تصميم

»ستانتيك  شركة  ممثلي  من  واستمع 
االستشارية  الشركة  انرتناشونال« 
املسؤولة عن تصميم وبناء خمترب ومركز 
كابيتال  »رمي  وشركة  والتطوير  البحوث 
للمقاوالت« على تقدم سري العمل، مؤكدًا 
ضرورة االلتزام بأعلى معايري األمن والصحة 
عالية  بجودة  املشروع  وإجناز  والسالمة، 

يف املوعد التعاقدي.
يف  »نعمل  الطاير:  حممد  سعيد  وقال 
دولة  وتنافسية  متيز  تعزيز  على  الهيئة 
أرقى  توفري  اإلمارات وإمارة دبي من خالل 
واعتماد  املتميزة  احلكومية  اخلدمات 

يحقق  مبا  العاملية  املمارسات  أفضل 
حيث  الناس،  سعادة  معدالت  أعلى 
منظورا  والتطوير  البحوث  مركز  سيعتمد 
العلمية  التطورات  ملواكبة  اسرتاتيجيا 
والبحثية يف جمال الطاقة املتجددة، كما 
للطاقة  دبي  اسرتاتيجية  أهداف  سيدعم 
الطاقة  مصادر  لتنويع   2050 النظيفة 

وتعزيز كفاءتها«.
مكانة

وأضاف: سيساهم املركز يف تعزيز مكانة 
يف  والتنمية  للبحوث  عاملي  كمركز  دبي 
والشبكات  الشمسية،  الطاقة  جمال 
كما  واملياه.  الطاقة  وكفاءة  الذكية، 
هذه  يف  القدرات  بناء  من  سيعزز 
القطاعات لتمكني دبي من تلبية متطلبات 
حيث  اإلمارة.  يف  املستدامة  التنمية 

واالبتكار  لإلبداع  منصة  إنشاء  يف  نساهم 
والتقنيات  املتجددة  الطاقة  جمال  يف 
الكوادر  تدريب  على  وسنعمل  النظيفة، 

الوطنية ملواكبة ذلك«.
وقد أطلقت الهيئة مركز البحوث والتطوير 
أربعة  حول  أعماله  وتتمحور   ،2014 عام  يف 
إنتاج  تشمل  رئيسية  تشغيلية  جماالت 
تكامل  الشمسية،  الطاقة  من  الكهرباء 
واملياه،  الطاقة،  كفاءة  الذكية،  الشبكة 
500 مليون  إىل  ومبجموع استثمارات تصل 
التحتية  البنى  درهم حتى عام 2020. وتضم 
وبرامج  مشاريع  والتطوير  البحوث  ملركز 
لدراسة  داخلية  خمتربات  من  تتكون 
وأخرى  األنظمة  اعتمادية  واختبارات 
 )Field Test( خارجية لالختبارات املوقعية

للتقنيات واملعدات اجلديدة.
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المراجعة النهائية لتصميم قمره الصناعي 

النهائية  األساسية  المراجعة  مرحلة  إنجاز  والتكنولوجيا  للعلوم  مصدر  معهد  أعلن 

لتصميم قمره الصناعي المكّعب )ماي سات-1( الذي يتم العمل عليه ضمن برنامج 

لالتصاالت  الياه  شركة  من  وبدعم  للجامعة،  التابع  الفضاء  وتقنيات  نظم  ماجستير 

الفضائية )ياه سات( وشركة »أوربيتال أيه تي كاي« العالمية المتخصصة في صناعات 

الدفاع والفضاء. ويندرج معهد مصدر ضمن جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا.

قمر  أول  سات-1(  )ماي   
لألبحاث  خمصص  صناعي 
عمل على تصميمه طالب 
أبوظبي.  يف  مصدر  معهد  من  وأساتذة 
املكّعب  الصناعي  القمر  أبعاد  وتبلغ 
يحتوي  فيما  ضلع،  لكل  سنتيمرتات   10
حمولتني هما كامريا لتصوير كوكب األرض، 
مصدر  معهد  طورها  جتريبية  وبطارية 

الختبارها وتقييمها.
ملشروع  األساسية  األهمية  وتتمثل 
عملية  منصة  كونه  يف  سات-1(  )ماي 
لتدريب طالب املعهد على خمتلف مراحل 
تصميم وتشغيل األقمار الصناعية وتفعيل 
فضاًل  الواقع،  أرض  على  استخداماتها 
والتجارب  األبحاث  إلجراء  اجملال  إتاحة  عن 
وقد  الصناعية.  األقمار  بتطوير  اخلاصة 

تقييمًا  التي أجنزت مؤخرًا  وّفرت املراجعة 
نهائيًا لتصميم )ماي سات-1( وآلية تطويره 

قبل البدء بتصنيعه بحجمه الطبيعي. 
بهجت  الدكتورة  قالت  اخلطوة  هذه  وعن 
معهد  يف  املكّلف  املدير  اليوسف، 
املراجعة  عملية  اكتمال  »يشّكل  مصدر: 
ماي  الصناعي  القمر  لتصميم  األساسية 
أعضاء  وعزمية  جلهود  تتويجًا  سات-1 
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ملشروع  األساسية  األهمية  تتمثل 
عملية  منصة  كونه  يف  سات-1(  )ماي 
خمتلف  على  املعهد  طالب  لتدريب 

مراحل تصميم وتشغيل األقمار .

معهدنا  وطالب  التدريسية  الهيئة 
وأوربيتال.  سات  ياه  من  كٍل  من  وشركائنا 
جهود  كون  بالغة  بسعادة  نشعر  ونحن 
جلامعة  داعمًا  كانت  واألبحاث  التطوير 
خليفة يف شراكتها مع قطاع الفضاء يف 

الدولة.«
على  بقدرتنا  نثق  »إننا  اليوسف:  وأضافت 
للربنامج  املتبقية  املراحل  إجناز  مواصلة 
يف مواعيدها، كما نتطلع إىل إطالق القمر 
املقبل.  العام  يف  الفضاء  نحو  الصناعي 
فجامعة خليفة حريصة على متكني أجيال 
اإلماراتيني  املهندسني  من  املستقبل 
العملية  والتجارب  باملهارات  املؤهلني 
التقنيات  من  النوع  هذا  لتطوير  املطلوبة 
األهداف  التي تسهم يف حتقيق  املبتكرة 
جمال  يف  اإلمارات  دولة  وضعتها  التي 

استكشاف الفضاء.« 
الرئيس  املهريي،  منى  قالت  بدورها 
سات:  ياه  يف  البشرية  للموارد  التنفيذي 
يقرتبون  الذي  مبهندسينا  فخورون  »نحن 
)ماي  قمر  إطالق  حلظة  من  آخر  بعد  يوما 
برناجمنا  ننجزها من  سات-1(. وكل خطوة 
أبوظبي  برؤية  التزامنا  على  تأكيد  هي 
سات  ياه  يف  ويسعدنا  الطموحة.   2030
االستثنائية  التجربة  هذه  يف  نشارك  أن 
احمللية  الكفاءات  إعداد  دعم  خالل  من 
لألقمار  املبتكرة  االتصاالت  حلول  وتوفري 
عمل  فرص  توفري  مع  بالتزامن  الصناعية، 
ونحن  املنطقة.  مستوى  على  جديدة 
نتطلع إىل إجناز اخلطوات املقبلة للربنامج 
متهيدًا إلطالق ماي سات-1 العام القادم.«

معقدًا  حتديًا  صناعي  قمر  بناء  ويعد 

عديدة  متهيدية  اختبارات  إجراء  يفرض 
األساسية  املراجعة  مقدمتها  يف 
أهليته  لضمان  متكرر  نحو  على  للتصميم 
القمر  مهمة  أهداف  حتقيق  على  وقدرته 
الصناعي. وتشكل هذه املراجعة املرحلة 
املراجعات  سلسلة  يف  واألخرية  الرابعة 
الشاملة للتصميم، املتوافقة مع املعايري 
األمريكية  الفضاء  وكالة  تطبقها  التي 
»ناسا« يف جمال هندسة النظم وفحص 

خمططات وتصاميم األقمار الصناعية.
املهريي،  سيف  الدكتور  قال  جانبه،  من 
امليكانيكية  الهندسة  يف  مساعد  أستاذ 
املراجعة  إجناز  »مع  املواد:  وهندسة 
طالبنا  جهود  وبفضل  للتصميم،  النهائية 
بشكل  املراحل  كافة  بتوثيق  قاموا  الذين 

ممتاز يؤكد كفاءتهم،.
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سيارة رينو الكهربائية إلى أسطولها

أعلنت شركة »فارنك« المتخصصة بقطاع إدارة المرافق في اإلمارات العربية المتحدة 

»رينو« وذلك  أول سيارة كهربائية من شركة  والرائدة في مجال االستدامة، عن شراء 

في إطار جهودها لتعزيز استدامة عملياتها التشغيلية وزيادة حجم أسطول النقل 

المتنامي لديها والذي يضم حاليًا أكثر من 200 سيارة.

»رينو زوي«  إضافة سيارة 
يف  الكهربائية   )ZOE(
االنبعاثات  حجم  تقليل 
ميثل  ما  وذلك  طنًا   17 بحوايل  الكربونية 
الكربونية  االنبعاثات  من   )%78( نسبة 
سيارات  من  سيارة  بأي  مقارنة  سنويًا 
حاليًا  أسطولها  يف  املوجودة  الصالون 

والتي تسري مبعدل 72,000 كم سنويًا.
جمال  يف  بريادتها  رينو  شركة  وتتميز 
تطوير السيارات الكهربائية، حيث تستحوذ 

على حوايل ربع حجم السوق يف أوروبا، كما 
حوايل  على  رينو-نيسان  حتالف  يستحوذ 
»رينو«  وتعترب  العاملي.  السوق  نصف 
تصنيع  قطاع  يف  الوحيدة  الشركة  أيضًا 
جمموعة  لديها  يوجد  التي  السيارات 
وهي:  الكهربائية  السيارات  من  كاملة 

»تويزي« و«زوي« و«فلوينس« و«كانغو«.
أوبريلني،  وبهذه املناسبة، قال ماركوس 
»تهدف  فارنك:  لشركة  التنفيذي  الرئيس 
أسطول  امتالك  إىل  شركتنا  اسرتاتيجية 

الطاقة  استخدام  يف  كفاءة  أكرث 
العربية  اإلمارات  دولة  خطة  مع  متاشيًا 
السيارات  نسبة  بتعزيز  املتمثلة  املتحدة 
العام  بحلول   %10 إىل  لتصل  الكهربائية 
2030. ويأتي ذلك ضمن حرصنا على تعزيز 
أن  ونأمل  املرافق  إدارة  قطاع  يف  ريادتنا 
والشركات  املؤسسات  من  العديد  تبادر 

األخرى بهذه اخلطوة أيضًا«.
الكهربائية ذات  »رينو زوي«  وتتميز سيارة 
اخلمس أبواب بأنها عدمية االنبعاثات وقد 
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الشركة تعلن عن إضافة سيارة رينو 
زوي الكهربائية إىل أسطول النقل لديها 

و تهدف لتوفري أكرث من 17 ألف كغ من 
االنبعاثات الكربونية .

العاملية.  اجلوائز  من  العديد  على  حازت 
 40.Z.E بطارية  السيارة  هذه  وتتضمن 
ملدة  السري  إمكانية  لها  تتيح  اجلديدة 
 80 إىل  الصفر  400 كم، وميكن شحنها من 
بفضل  دقيقة   60 من  أقل  خالل  باملئة 
 Chameleon( »تقنية »كاميليون تشارجر
اخرتاع  براءة  على  احلاصلة   )™Charger
االستفادة  حتقيق  إمكانية  تتيح  التي 
القصوى من إمدادات الطاقة وتقليل وقت 
الشحن إىل احلد األدنى. كما تساهم تقنية 

“رينج أوبتيميزر” 
ضمان  يف   )Range OptimiZer(
بفضل  األداء  كفاءة  من  عالية  مستويات 
املزدوج  املكابح  ونظام  احلرارة  مضخة 
وإطارات ميشالن إنريجي E-V والتي تأتي 

جميعها كمواصفات قياسية.

مدير  هيدموس،  مروان  قال  جانبه  ومن 
هذه  »متثل  األوسط:  الشرق  رينو  عام 
استخدام  جمال  يف  نوعية  قفزة  اخلطوة 
التي  املنطقة  يف  الكهربائية  السيارات 
اعتماد  حيث  من  ملحوظة  زيادة  تشهد 
النقل  أساطيل  يف  الكهربائية  السيارات 
الكربونية،  االنبعاثات  آثار  تقليل  بهدف 
دور  بلعب  سياراتنا  تساهم  أن  ويسرنا 

حموري يف هذا اجملال«.
داللة  زوي  سيارة  »متثل  قائاًل:  وأضاف 
بتطوير  رينو  شركة  التزام  على  واضحة 
وحرصها  الكهربائية  السيارات  تقنيات 
للسائقني  اخليارات  أفضل  توفري  على 
أنيقة  كهربائية  سيارة  إطالق  خالل  من 
متناول  يف  بأسعار  وعملية  ومريحة 

اجلميع«.

دول  يف  مؤسسة  أول  »فارنك«  وكانت 
بإدخال  تقوم  اخلليجي  التعاون  جملس 

حافالت حمايدة الكربون يف العام
2010، حيث تساهم اآلن بإزاحة 88 طن من 
تقارب  بتكلفة  سنويًا  الكربونية  االنبعاثات 
خالل  الشركة  وجنحت  سنويًا.  دوالر   3000
كمية  بتخفيض  أيضًا  املاضيني  العامني 
بنسبة  موظف  لكل  الكربونية  االنبعاثات 

النصف تقريبًا )44%( لتصل إىل 118 كغ.
يف  األخرية  اخلطوة  هذه  وتسهم 
شركة  لدى  االستدامة  مستويات  تعزيز 
اعتماد  على  حترص  والتي  »فارنك« 
ومت  الدوام.  على  املمارسات  أفضل 
قبل  من  رسميًا  الشركة  اعتماد  مؤخرًا 
التنظيمية يف دبي )إسكو(  الرقابة  مكتب 

كشركة معتمدة خلدمات الطاقة.
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صحة وطب

لحماية الجمهور من حرارة الشمس 
في إطار مبادرات عام الخير وخاصة ما يتعلق بالمسؤولية المجتمعية أطلقت بلدية 

الشمس  حرارة  من  لحمايتهم  المجتمع  ألفراد  شمسية  مظلة  منح  مبادرة  دبي 

وخاصة األشخاص الذين ال يملكون سيارات خاصة وتستدعي طبيعة عملهم السير 

في أوقات الظهيرة حيث تشتد درجة الحرارة وخاصة في هذه الفترة من العام، صرح 

بذلك خالد محمد بدري مدير إدارة التسويق المؤسسي والعالقات.

يف  تتأخر  مل  البلدية  إن 
املالحظات  كافة  رصد 
من  تقلل  أن  ميكن  التي 
على  وعملت  الكرمي،  اجلمهور  سعادة 
فإن  السعادة  جمتمع  إطار  ويف  تالفيها 
وخاصة  املنطقة  يف  الطقس  طبيعة 
جدا  حارة  تكون  الصيف  أشهر  خالل 
التكييف  أجهزة  استخدام  وتستدعي 
أماكن  ويف  املنازل  يف  اجلو  لرتطيب 

وجاءت  اإلمارة،  يف  املتعددة  التسوق 
الشمس  حرارة  من  الناس  حماية  فكرة 
املظلة  باستخدام   الظهرية  فرتة  خالل 
التعرض  أضرار  من  الناس   حتمي  التي 
والتي  الفرتة  تلك  خالل  الشمس  ألشعة 

تؤثر على صحتهم. ميكن أن 
وكشف  مدير إدارة التسويق املؤسسي 
بتوزيع  قامت  البلدية  بأن  والعالقات 
وخاصة  العالية  اجلودة  ذات  املظالت 

عن  الضارة  الشمس  أشعه  حجب  يف 
الذين  األشخاص  على  لتوزيعها  اجلمهور 
الشمس  أشعة  اتقاء  فرصة  ميلكون  ال 
اختيار  مت  وقد  عملهم،  طبيعة  بسبب 
ويف  عالية  سكانية  كثافة  ذات  أماكن 
يتعرضون  الذين   اجلمهور  أوساط 

ألشعة الشمس خالل فرتة الظهرية.
وأشار خالد بدري إىل أن هذه املبادرة تأتي 
ضمن مبادرة بلدية دبي ضمن عام اخلري 
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 هذه املبادرة تأتي ضمن مبادرة بلدية 
تنفذها  والتي  اخلري  عام  ضمن  دبي 
الدائرة يف إطار توجهات احلكومة لهذا 

العام.

توجهات  إطار  يف  الدائرة  تنفذها  والتي 
على  شجعت  والتي  العام  لهذا  احلكومة 
املبادرات  هذه  بأهمية  منها  إميانا  ذلك 
اجملتمع  أفراد  دعم  يف  الهادفة 
بأن  وذكر    وشرائحه،  فئاته  مبختلف 
ينطلق  االجتماعية   املسؤولية  مفهوم 
يف  والشركات  املؤسسات  سعي  من 
للموازنة  اخلاص  العمل  قطاعات  خمتلف 
وتلك  الربحية  املؤسسة  أنشطة  بني 
اجملتمع  على  تعود  التي  الربحية  غري 
حمالت  تبني  خالل  من  بالنفع،  احمللي 
وإنسانية،  وتطوعية  خريية  ومبادرات 
اجملتمعية  الرسالة  صلب  يف  تدخل 
وتعكس  املعنية  الشركة  أو  للمؤسسة 

األخالقية.  ومعايريها  قيمها 
االجتماعية  املسؤولية  تعريف  ويشمل 

العمل  جانب  إىل  والشركات،  للمؤسسات 
برامج  تطوير  أشكاله،  مبختلف  اإلنساين 
فيها،  واملشاركة  تطوعية  ومشاريع 
واخلريي  اإلنساين  العمل  قيمة  وتعزيز 
وتعزيز  موظفيها،  لدى  والتطوعي 
وتفعيلها  للعمل  األخالقية  املنظومة 
القيم  وتعميم  تطبيقها،  على  واحلرص 
وحماية  البيئة  على  باحلفاظ  اخلاصة 

اجملتمع.  موارد 
رئيس  املري  أحمد  عمر  قال  جانبه  ومن 
بالبلدية إن  فريق  قسم العالقات العامة  
قاموا  بالبلدية  والعامالت  العاملني  من 
أيام  عدة  استمرت  التي  احلملة  بافتتاح 
متييز  دون  اجلميع  على  املظالت  بتوزيع 
التوزيع  كان  بل  عشوائية  عينات  اختيار  أو 
للجميع  ابتسامة  مع  سهولة  بكل  يتم 

معك  دبي  بلدية  يف  :إننا  لهم  لنقول 
يف  ألنك  الشمس  حرارة  على  للتغلب 

 . دبي السعادة 
على  املظالت  توزيع   مت  قد  بأنه  وأضاف 
وسط  دبي  يف  والشواطئ  احلدائق  رواد 
أثنوا  الذين  اجلماهري  من  استحسان 
معهم  وتفاعلها  دبي  بلدية  جتربة  على 
عليها،  واحلفاظ  صحتهم  على  واحلرص 

كما مت التوزيع  على رواد مرتو دبي.
مواقع  عدة  اختيار  مت  أنه  بالذكر  واجلدير 
تتصف  والتي  الشمسية  املظالت  لتوزيع 
املارة  قبل  من  استخدامها  بسهولة 
يوم  كل  صباح  من  حمددة  ساعات  ويف 
املبنى  أمام  املثال  سبيل  على  ومنها 
مركز  وأمام  ديره  يف  للبلدية  الرئيسي 

املنارة وحمطة مرتو االحتاد.
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مع ظهور خريطة جديدة تكشف عن المناطق األكثر تأثًرا بالتلوث الضوئي الناتج عن 

األضواء الكهربائية في المدن أثناء الليل، يبحث أحد الخبراء عما قد تحدثه كل هذه 

األضواء من آثار على صحتنا الذهنية والبدنية.

»ســـــــــاينــس  دوريـــــــة 
األيام  يف  أدفانسيس« 
صدور  املاضية  القليلة 
األطلس الشامل اجلديد الذي يكشف عن 
تأثري األضواء الصناعية يف السماء ليًلا يف 
العامل، والذي أعدته جمموعة من العلماء 
اإليطايل  فالتشي،  فابيو  بقيادة  البارزين 
جديرا  إجنازا  العمل  هذا  ويعد  اجلنسية. 

باالهتمام يف جمال التلوث الضوئي.
الصناعية  أول أطلس لإلضاءة  وقد ظهر 
ولكنه   ،2001 سنة  العامل  يف  ليال  للسماء 
الصناعية  باألقمار  قياس  نظام  إىل  استند 
صدر  الذي  اجلديد  األطلس  أما  دقة.  أقل 

مؤخرا فيوفر قياسا أكرث وضوحا مبراحل.
يعرف  ما  الضوئي  التلوث  أطلس  ويقيس 
أي  الصناعي«،  السماوي  »الوهج  باسم 
اإلضاءة  من  املنعكس  الضوء  انتشار 
الكهربائية على األرض يف اجلو، يف جميع 
عن  السماوي  الوهج  وينتج  العامل.  أنحاء 
الكهربائية  اإلضاءة  أو  الضوئي،  التلوث 

املفرطة أثناء الليل.
الذي  املياة،  تلوث  عكس  على  ولكن 
من  نفسها  باملياه  يلحق  ما  إىل  يشري 
الضوئي هو يف جوهره  التلوث  تلوث، فإن 
اإلضاءة  بسبب  الليل  يف  السماء  تلوث 

الكهربائية املفرطة.

ما هو حجم املشكلة؟
يف  إليها  اسُتِند  التي  املعايري  بني  ومن 
حتديد إىل أي مدى ُحجبت عنا رؤية السماء 
ليال، تشري تقديرات فالشي وزمالئه إىل أن 
ثلث البشر مل يعد مبقدروهم أن يروا درب 

التبانة بسبب الوهج السماوي.
رصد  إمكانية  على  الضوئي  التلوث  يؤثر  ال 
النجوم فحسب، بل يشري فالشي وزمالؤه 
إىل أنه يؤثر أيًضا على البيئة والصحة العامة
هو  السماوي  الوهج  من  األكرب  واملتضرر 
الدول الصناعية الكربى، إذ أن 60 يف املئة 
سكان  من  املئة  يف  و80  األوروبيني  من 
أن  مبقدورهم  يعد  مل  الشمالية  أمريكا 

نـــــــبــــــــتــــــــكـــــــــر مــــــــجـــــــــتــــــــــمــــــــــعـــــــــات خـــــــضـــــــــــــــراء لـــــغـــــد أفـــــضــــــل62

كيف يمكن 
أن يؤثر التلوث 

الضوئي على 
صحتك؟

)174( العدد 



رصد  إمكانية  على  الضوئي  التلوث  يؤثر  ال 
البيئة  على  أيضًا  يؤثر  بل  فحسب،  النجوم 
الدول  هو  األكرب  واملتضرر  العامة  والصحة 

الصناعية.

يروا درب التبانة ليًلا.
إمكانية  على  يؤثر  ال  الضوئي  التلوث  لكن 
فالشي  يشري  بل  فحسب،  النجوم  رصد 
البيئة  على  أيًضا  يؤثر  أنه  إىل  وزمالؤه 
خمتص  لكوين  ونظًرا  العامة.  والصحة 
على  لعقود  عكفت  وقد  األوبئة،  علم  يف 
الكهربائي  الضوء  يخلفه  قد  ما  دراسة 
من آثار على الصحة، فقد شغل هذا األمر 

اهتمامي بشكل كبري.
ويستخدم أطلس التلوث الضوئي قياسات 
التابع  ضوئية مأخوذة من القمر الصناعي 
والغالف  للمحيطات  الوطنية  لإلدارة 
مدار  يف  يدور  الذي  »سومي«،  اجلوي، 
يبعد 800 كيلومرت عن األرض ويلتقط صورا 

لألرض ليال.
»سومي«  الصناعي  القمر  ويستشعر 

كثافة أي مصدر ضوء يقوم برصده، ويحدد 
هذه  ُتحول  ثم  اخلريطة.  على  موقعه 
لصياغة  معقدة  أساليب  عرب  القياسات، 
مناذج عرب الكمبيوتر، إىل خرائط ملونة لكل 
الوهج  مستوى  تبني  العامل  يف  منطقة 
السماوي فوق املدن والبلدات واملناطق 

الريفية اجملاورة.
للناظر،  وتروق  جّذابة  اخلرائط  تبدو  وبينما 
تنقلها ال تبشر باخلري.  التي  الرسالة  أن  إال 
من  بات  السماوي،  الوهج  زاد  كلما  إذ 
ليًلا.  السماء  يف  النجوم  رؤية  الصعب 
فعلى سبيل املثال، إذا وقفت يف ميدان 
تاميز سكوير، يف قلب مدينة نيويورك، عند 
منتصف الليل، لن ترصد إال عددا قليال من 

النجوم يف السماء، إن ُوِجدت من األصل.
ويقول ناشرو األطلس اجلديد إن املناطق 

األحمر،  باللون  اخلريطة  على  تظهر  التي 
سطوع  ألن  ليًلا،  الظالم  عليها  يخّيم  ال 
السماء مساًء يف هذه املناطق يجعلها 

أشبه بالغسق الزائف.
أن:  وزمالؤه  فالشي  يالحظ  الواقع،  ويف 
نسبة  أعلى  فيها  ُسجلت  التي  »البلد 
حيث  سنغافورة،  هي  ضوئي  تلوث 
ساطعة  سماء  حتت  سكانها  يعيش 
تعد  مل  أعينهم  أن  درجة  إىل  مساًء  للغاية 
الليلة  الرؤية  مع  كلًيا  التأقلم  تستطيع 

عندما يحّل الظالم«.
الضوء  ملصادر  الصحية  اآلثار  زالت  ما 
داخل هذه املدن مساًء، وما تسببه من 

وهج سماوي حمل بحث مكثف
بالتلوث  تأثرا  األكرث  املناطق  يف  أنه  كما 
أوروبا  يف  الكربى  املدن  من  الضوئي 
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مستويات  تكفي  وآسيا،  واألمريكتني 
األحيان،  بعض  يف  الشوارع،  يف  الضوء 
على  تطرأ  التي  التغريات  تأخري  أو  ملنع 
وظائف أعضاء اجلسم يف أوقات املساء 
مع  تبدأ  أن  املفرتض  من  والتي  املعتادة 

غروب الشمس تقريبا.
ولكن ما زالت اآلثار الصحية ملصادر الضوء 
داخل هذه املدن مساًء، وما تسببه من 
وهج سماوي حمل بحث مكثف، ومل ُتقدر 

عواقبها كليا بعد.
أيًضا  النامية  اجملتمعات  بدأت  وقد 
تستخدم اإلضاءة الكهربائية مساًء، ومن 
ثم، بدأ التلوث الضوئي ينتشر يف نطاقها 
مبعدل سريع للغاية. وأؤكد أن هذا ميثل 

تغرًيا هائًلا يف البيئة.
السماوي  الوهج  مشكلة  تكمن  وال 
احلضرية  واملناطق  الكربى  املدن  يف 
فحسب، بل يشري ناشرو األطلس اجلديد 
الصحراوية  فايل«  »ديث  منطقة  أن  إىل 
كاليفورنيا مثًلا تسطع فيها  شرقي والية 
من  القادمة  األضواء  بسبب  ليًلا  السماء 
ثم  ومن  أجنليس،  ولوس  فيغاس،  الس 

فال تخلو املنطقة من التلوث الضوئي.
يف  مشكلة  ميثل  ال  السماوي  الوهج 
أيًضا  امتد  بل  وحدها،  احلضرية  املناطق 
يف  الصحراوية  فايل«  »ديث  منطقة  إىل 
الصناعية  األضواء  بسبب  كاليفورينا 
ولوس  فيغاس  الس  من  القادمة 

أجنليس
إن البشر، كشأن سائر الكائنات احلية التي 
إيقاع  لديهم  األرض،  كوكب  على  تعيش 
البيولوجية،  الساعة  يسمى  داخلي  يومي 
وهي عبارة عن دورة داخل اجلسم تتحكم 
وأوقات  واالستيقاظ،  النوم  أمناط  يف 
الشعور باجلوع، وإنتاج الهرمونات، ودرجة 
عريضة  طائفة  عن  فضًلا  اجلسم  حرارة 

من العمليات الفسيولوجية األخرى.
ساعة   24 ملدة  الدورة  هذه  وتستمر 
ضوء  سيما  وال  الضوء  ويعد  تقريًبا، 
مهمتني  عالمتني  والظالم،  الشمس، 

حلفظ استمرارية وتوازن هذه الدورة.
ُذكر  الذي  السماوي  الوهج  يكون  رمبا 
أقل  اجلديد  الضوئي  التلوث  أطلس  يف 
مباشرا  تأثريا  يؤثر  قد  الذي  املعدل  من 

والذي  للجسم،  البيولوجية  الساعة  على 
هرمون  إلفراز  الضوء  تثبيط  مبدى  يقاس 
اإليقاع  تنظيم  عن  املسؤول  امليالتونني 

احليوي لدورات النوم واالستيقاظ.
يقيسه  الذي  السماوي  الوهج  أن  بيد 
هو  اجلديد  الضوئي  التلوث  أطلس 
يف  الكهربائية  لألضواء  جوي  انعكاس 

البيئة املالصقة للبشر.
بسكان  حتيط  التي  الضوء  مصادر  وتكفي 
احلاالت  من  الكثري  يف  املناطق  هذه 
البيولوجية  الساعة  يف  خلل  إلحداث 
داخل  اإلنارة  يشمل  وذلك  للجسم، 
أنواع  وبعض  التجارية،  واملباين  املنازل، 

أنظمة اإلنارة يف الشوارع.
التي  األماكن  أيضا  اخلرائط  تبني  ولذا، 
بجميع  املساء  يف  الضوء  فيها  يسبب 
يف  االضطرابات  من  قدر  أكرب  أشكاله 
أو  البيولوجية، سواء داخل املباين  ساعاتنا 

ألولئك الذين يقضون املساء يف اخلارج.
الفسيولوجية  العمليات  وقد تطورت هذه 
)أي التغريات التي تطرأ على وظائف جسم 
ساعة   24 خالل  حتدث  التي  اإلنسان( 
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ومل  األعوام.  مليارات  مدار  على  تقريًبا، 
أواخر  منذ  إال  البشر  حياة  الكهرباء  تدخل 
نطاق  على  تتح  ومل  عشر،  التاسع  القرن 
القرن  منذ  إال  الصناعية  الدول  يف  واسع 

العشرين.
يبدو  قد  الوقت  هذا  أن  من  الرغم  وعلى 
طويًلا، إال إنه نقطة يف بحر عمليات التطور 
نفهم  بدأنا  وقد  اإلنسان.  بها  مير  التي 
الضوء  يحدثها  التي  الصحية  اآلثار  لتونا 
الفسيولوجية  العمليات  على  الصناعي 

التي حتدث على مدار 24 ساعة تقريًبا.
فهمنا  زاد  مساًء،  اإلضاءة  زيادة  ومع 
على  حتدث  التي  الفسيولوجية  للعمليات 
الضوء  يؤدي  أن  ميكن  وكيف  اليوم،  مدار 
أعضاء  وظائف  اختالل  إىل  الظالم  يف 

اجلسم.
العالقة  حول  مؤخًرا  شكوك  أثريت  وقد 
بني اضطرابات الساعة البيولوجية وبعض 
والسمنة  األرق  مثل  اخلطرية  األمراض 
األورام  من  األنواع  وبعض  السكر  ومرض 

السرطانية واالضطرابات املزاجية.
األمراض  بعض  أن  مؤخًرا  شكوك  أثريت 

اضطرابات  عن  ناجتة  تكون  قد  اخلطرية 
البيولوجية. الساعة 

غري  األوقات  يف  الكهربائية  اإلضاءة  وتعد 
أقوى  املساء،  يف  سيما  وال  املالئمة، 
املؤثرات البيئية التي قد يؤدي التعرض لها 

إىل اضطراب الساعة البيولوجية لإلنسان.
تبعات  له  الضوئي  التلوث  أن  إىل  باإلضافة 
بعض  نفوق  منها  البيئة،  على  خطرية 

الطيور املهاجرة والثدييات البحرية.
مشكلة  يف  التكنولوجيا  تسببت  وكما 
املصباح  اخرتاع  بعد  الضوئي،  التلوث 
احليوية  العلوم  تكنولوجيا  فإن  الكهربائي، 
أشكال  هي  ما  اآلن  لنا  توضح  التي  هي 
بساعاتنا  ضررا  واألقل  األكرث  الضوء 
واألقل  األكرث  األوقات  هي  وما  البيولوجية، 
استخدام  ميكن  التي  اليوم  من  ضررا 

الضوء الكهربائي فيها.
إلنتاج  حاليا  املعلومات  بهذه  ويستعان 
معينة  ألوقات  مناسبة  ضوء  مصادر 
ضوء  استخدام  األفضل  فمن  اليوم.  من 
الضوء  من  مرتفع  حمتوى  ذي  ساطع 
األزرق، مثل املصباح الفلورسنت املدمج 

حمتوى  ذي  خافت  وضوء  الصباح،  يف 
منخفض من الضوء األزرق، مثل املصباح 
املتوهج ذو اجلهد الكهربائي املنخفض، 
ُتغلق  أن  على  الغسق،  وقت  من  بداية 
اللوحي  الكمبيوتر  أجهزة  شاشات  جميع 
األزرق  الضوء  ذات  الذكية  والهواتف 
الساطع، ويستعاض عنها بالكتب الورقية 

يف وقت املساء.
لهذا  العديدة  النتائج  بني  من  وسيكون 
إذ  الشوارع.  إنارة  نظام  تصميم  العمل 
أنظمة  تغيري  احلايل  الوقت  يف  يخضع 
بأكملها،  جمتمعات  يف  الشوارع  إنارة 
مثل لوس أجنليس ونيويورك، إىل مصابيح 
والتحقيق،  للبحث  )ليد(،  دي«  إي  »إل 
أطوال  ينتج  اإلضاءة  من  النوع  هذا  ألن 
موجات خاصة بالضوء األزرق، وهي األكرث 
التي  الفسيولوجية  العمليات  على  ضررا 
اإليقاع  أثناء املساء وعلى سالمة  حتدث 

اليومي.
أنظمة  يف  النظر  لنعيد  األوان  آن  ورمبا 
إنارة الشوارع، فإن سالمة الكوكب ال تقل 

أهمية عن ترشيد استهالك الطاقة.
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والربازيل،  والهند  الصني  مثل  السكان 
سيزيد  السريع  اإلقتصادي  منوها  أن  جند 
يف  للطاقة  استهالكها  نسبة  من 
نتيجة  جدًا  سريع  بإيقاع  والتربيد  التكييف 
لتغيري أمناط احلياة واملستوى املعيشي 
العاملني  اخرتاع  فإن  وبالتايل  للسكان. 
كلورادو  جانعة  من  ين  وزيابو  ياجن  روجنوي 
البيئة  على  يحافظ  الذي  البديل  يوفر 
مقدرة  حدود  يف  رخيص  تكييف  ويوفر 

اجملتمعات الفقرية. 
مواد  أي  يستهلك  ال  العازل  الشريط  هذا 
ب"التربيد  يعمل  بل  طاقة،  وال  تربيد 
ظاهرة  من  يستفيد  الذي  اإلشعاعي" 
لألشعة  لألرض  اجلوي  الغالف  سماح 
موجات  بأطوال  احلمراء  حتت  احلرارية 
إذا قمنا  الفضاء. وعليه  إىل  بالعودة  معينة 
بتحويل احلرارة الزائدة عن حاجتنا إىل أطوال 
فإنها  املعينة  احلدود  هذه  يف  موجات 

تتسرب إىل الفضاء دون عودة.
جامعة  يف  العلماء  أحد  حاول  وقد 
فان،  شانهوي  هو   ، بكاليفورنيا  استانفورد 
خمتلفة  مبادة  الفكرة  نفس  استخدام 
معقدة  كانت  املادة  أن  إال   ،2014 عام  يف 
أوكسيد  ثاين  من  طبقات   7 من  ومكونة 
على  السليكون  أوكسيد  وثاين  الهافنيوم 
جدًا،  مكلفة  هي  سيليكون.وبالتايل  شبكة 
مادة  من  مكون  اجلديد  اإلخرتاع  بينما 
السوق  يف  متوفرة  شّفافة  بالستيكية 
 )TPX( املثيل  متعدد  البنتني  هي  جتاريًا 
وقد خلطوها بخرز زجاجي متنوع ثم صنعوا 
ميكرون   50 حوايل  سمكه  شريط  منها 
فضي اللون على جانب واحد، ويعمل على 
منع األشعة احلرارية من دخول املبنى إذ 

يعكسها إىل اخلارج.
وبالطبع هناك فرق كبري بني منع التسخني 

أن  إذ  ثانية،  جهة  من  والتربيد  جهة  من 
األجسام  كل  أن  ومبا  لطاقة.  يحتاج  األخري 
نفسه  الوقت  يف  حرارة  وتبث  متتص 
منع  فإن  احلمراء،  حتت  أشعة  شكل  يف 
انعكاس  طريق  عن  يتم  هنا  التسخني 
يحددها  موجات  بأطوال  احلرارية  األشعة 
بحيث  املستخدم  الزجاجي  اخلرز  ُسمك 
البيئة  يف  تبقى  وال  الفضاء  إىل  ُتفقد 
احمليطة. وحتديدًا فإن اخلرزات التي يكون 
األشعة  تبث  ميكرون   8 حوايل  سمكها 
احلرارية بطريقة مستمرة باطوال موجات 
حتت  األشعة  بنافذة  يسمى  فيما  تقع 
احلمراء ، أي التي تسمح مبرورها مباشرة 
برودة  النتيجة  تكون  وبالتايل  الفضاء  إىل 
هذا  احلرارة.  فقدان  طريق  عن  املبنى 
التربيد، الذي يصل إىل 93 واط للمرت املربع 
حتت أشعة الشمس املباشرة وأكرث بعد 
وكل  كامنة.  طاقة  هو   ، الشمس  غروب 
 290 )حوايل  الكبري  الفرق  على  يعتمد  هذا 
األرض  سطح  حرارة  درجة  بني  درجة( 
اخلارجي.  الفضاء  يف  احلرارة  ودرجة 
وقّدر فريق البحث أن 20 مرت مربع من هذا 
الشريط مثبتة على منزل امريكي كتوسط 
درجة   20 يف  احلرارة  درجة  إلبقاء  تكفي 

مئوية عندما تكون 37 درجة باخلارج.
للمبنى إىل الشريط  الداخلية  تخرج احلرارة 
عرب أنابيب مياه ، وميكن تنظيم درجة التربيد 
انسياب  معدل  يف  التحكم  طريق  عن 
على  للمحافظة  وذلك  األنابيب،  يف  املياه 
فإن  وبالطبع  باملبنى.  ثابتة  حرارة  درجة 
تذكر  ال  ولكنها  لطاقة  يحتاج  املياه  ضخ 

مقارنة بطاقة التربيد التقليدي. 
إن تكنولوجيا توفري الطاقة واإلستغناء عن 
مصادرها التقليدية تسابق الزمن، ما يفتح 

أبواب األمل ملستقبل مشرق.

نــــبــــتـــــكـــر مـــــجـــتــــمـــعـــات خـــضـــراء لــــغــد أفـــضـــل
هل نقول للمكيفات وداعًا ؟

د. عيسى محمد عبد اللطيف 

إلى اللقاء
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توصل باحثون يف جامعة "كلورادو" - بولدر 
شكل  يف  تصنع  خاصة  مادة  تركيب  إىل 
البيت  سقف  أو  املبنى  به  يغلف  شريط 
داخل  احلرارة  درجة  على  يحافظ  بحيث 
عندما  مئوية  درجة   20 حدود  يف  املبنى 
درجة،   37 اخلارجية  احلرارة  درجة  تكون 

وبتكلفة ال تتعدى 2 درهم للمرت املربع.
أن 70% من طاقة  اإلعتبار  وإذا وضعنا يف 
و%6  اخلليج  منطقة  يف  باملباين  الكهرباء 
تذهب  أمريكا  يف  املنتجة  الطاقة  من 
للتكييف، ما يعني أن مكيفات الهواء تنفث 
كميات هائلة من إنبعاثات غازات اإلحتباس 
احلراري، فإن هذا اإلبتكار سيوفر الكثري من 

الطاقة واملال وسيحافظ على البيئة .
وعدد  املساحة  يف  كربى  دواًل  أخذنا  وإذا 



للمزيد من المعلومات الرجاء زيارة الموقع 
http://www.zayedprize.org.ae/ar/emirates-appreciation-award-.html

uaeaward@ zayedprize.org.ae
الهاتف: 3326666 04 / الفاكس: 3326777 04

جائــزة اإلمارات التقديرية للبيئـة

تعلن مؤسسة زايد الدولية للبيئة عن قبولها التقديم
لجائزة اإلمارات التقديرية للبيئة في دورتها الثالثة

حتى 31 أغسطس 2017  في فئاتها الخمسة كاآلتى:

200,000 درهمجائزة الشخصية البيئية

200,000 درهمجائزة المؤسسة الصناعية

200,000 درهمجائزة المؤسسة التعليمية

200,000 درهمجائزة االبتكار أواالختراع أوالبحوث البيئية

200,000 درهمجائزة اإلعالم والتوعية البيئية






