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حمدان بن زايد يشيد بالنجاحات التي حققتها هيئة البيئة في أبوظبي خالل العام الماضي.

بعد االنسحاب من اتفاقية 
باريس لمكافحة تغير المناخ 

هل هارفي يدق ناقوس 
الخطر إلعادة النظر؟ 



جائزة اإلمارات التقديرية للبيئة

معًا من أجل وطن أخضر

جائزة زايد الدولية للبيئة

معًا من أجل قرن أخضر
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«شجرة زايد الخير»
رسالة خضراء من المؤسسة للعالم

أ. د. محمد أحمد بن فهد
رئيس جملس اإلدارة

رئيس التحرير  

مؤسسة  ووفد  السودان،  جمهورية  لدى 
رسالة  مبثابة  هو  للبيئة.  الدولية  زايد 

خضراء جديدة من املؤسسة للعامل.  
الشكر  بجزيل  نتقدم  املؤسسة  يف  وإننا 
حلسن  تقديرًا  السوداين،  الرئيس  لفخامة 
االستقبال وحفاوة الرتحيب، ونثمن تعبريه 
اإلمارات  دولة  لشعب  واحرتامه  حبه  عن 
إشادة  نثمن  كما  الرشيدة،  وقيادتها 
ومؤسسيها  الدولة  باهتمام  فخامته 
تعاىل  بإذن اهلل  له  بالبيئة، وجهود املغفور 
اىل  االمارات  دولة  حتويل  يف  زايد  الشيخ 

واحة غناء يشهد لها القاصي والداين.
للبيئة  الدولية  زايد  مؤسسة  يف  ونحن 
امكاناتنا  كافة  تسخري  على  بدورنا  نؤكد 
دولة  بها  تقوم  التي  البيئية  للمشاريع 
وخاصة  التصحر،  ملكافحة  السودان 
الذي يحمل اسم  السياج االخضر  مشروع 
البشري  احمد  حسن  عمر  املشري  سياج 

رئيس اجلمهورية.
إن اهتمام القيادة الرشيدة لدولة اإلمارات 
اهداف  وحتقيق  البيئة  على  باحملافظة 
التنمية املستدامة وتطوير الطاقة البديلة 
اآلباء  ملسرية  تكملة  األخضر،  واالقتصاد 
زايد  )شجرة  ومشروع  املؤسسني، 
األول  البيئة  لرجل  ملبادرات  امتداد  اخلري( 
رحمه  نهيان،  آل  سلطان  بن  زايد  الشيخ 

وامتداد  والعاملية،  والعربية  احمللية  اهلل، 
زرعها  التي  اخلري"  شجرة   " ملبادرة 
يف   1992 عام  ثراه،  اهلل  طيب  زايد،  الشيخ 

قلب الهند.
هذا  أن  على  أيضًا  التأكيد  من  بد  وال 
املشروع يأتي ضمن اسرتاتيجية وأهداف 
مؤسسة زايد الدولية للبيئة، ويساهم يف 
حتقيق األهداف املنشودة التي تتمثل يف 
والوقاية  البيئية  البصمة  مؤشر  حتسني 
منظر  وإضفاء  املناخي،  التغري  آثار  من 
جمايل حضاري وتعزيز البيئة الصحية، ونشر 
التنمية  ثقافة  وترسيخ  البيئي،  الوعي 

اخلضراء، 
اخلري(  زايد  )شجرة  مشروع  يساهم  كما 
يف تفعيل التعاون اإلقليمي لتنفيذ أهداف 
التنمية املستدامة، بالرتكيز على مواجهة 
وقد  املناخي،  والتغّير  التصحر  حتديات 
النطالق  السودان  جمهورية  اختيار  مت 
دولة  باعتبارها  اإلقليمي  املشروع 
ممتدة  حميمة  عالقة  تربطها  شقيقة 
تقدير  إىل  باإلضافة  ميالدها،  منذ  باإلمارات 
الغنية  وجتربتها  املهم  اإلقليمي  دورها 
يف إدارة املوارد الطبيعية، وكون السودان 
كبرية  بيئية  حتديات  تواجه  التي  الدول  من 
بيئاتها  وتنوع  الواسعة  ملساحتها  نتيجة 

وموقعها اجلغرايف.

للبيئة  الدولية  زايد  مؤسسة  إطالق  إن 
وقيام  اخلري”،  زايد  "شجرة  ملشروع 
رئيس  البشري،  عمر  املشري  فخامة 
زايد  )شجرة  بزراعة  السودان،  جمهورية 
الدكتور  بحضور  منزله،  حديقة  يف  اخلري( 
حسن هالل وزير البيئة السوداين، وسعادة 
حمد حممد اجلنيبي، سفري دولة اإلمارات 
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قام وفد من مؤسسة زايد، برئاسة األستاذ 

الدكتور حممد أحمد بن فهد، بزيارة السودان، 

ووقع مذكرة تفاهم مع وزارة البيئة، واطلع على 

مشروع احلزام األفريقي األخضر يف أم درمان.

تنفيذًا ألوامر صاحب السمّو الشيخ حممد بن 

راشد آل مكتوم، بتقدمي مساعدات إنسانية عاجلة 

جلزيرة هايتي، غادرت دبي متوجهة إىل مطار بورت 

أو برنس طائرة من طراز B747-400 حمّملًة 

باملواد اإلغاثية، وذلك يف خطوة استباقية حتسبًا 

لألضرار التي قد يخّلفها إعصار إيرما.

بدأت هيئة الصحة بدبي التدشني التدريجي 

للمرحلة الثانية من مشروعها الرائد امللف الطبي 

اإللكرتوين املوحد "سالمة" بعد النجاح الكبري الذي 

حققته املرحلة األوىل من املشروع.

يواصل مستشفى أبوظبي للصقور جناحاته لوضع 

اسم ابوظبي على خارطة السياحة البيئية والرتاثية.. 

ويف هذا العدد حتقيق حول كيف أصبح مقصدا 

سياحيا لدى زوار الدولة من خمتلف انحاء العامل.

اختتمت قوافل زايد اخلري مهامها اإلنسانية يف 

القرى الصومالية بعالج آالف األطفال واملسنني 

بإشراف الفريق اإلماراتي الصومايل الطبي 

التطوعي.

 أعتمد جملس املديرين يف هيئة الطرق 

واملواصالت ترسية عقد شراء 554 مركبة 

هجينة صديقة للبيئة، يف إطار خطة شاملة للحد 

من التلوث الناجم عن عوادم املركبات.

برنامج اإلمارات لبحوث علوم االستمطار يعقد 

سلسلة من االجتماعات مع عدد من الباحثني 

والعلماء الربيطانيني إليجاد حلول مبتكرة ملشكلة 

شح املياه.

وفد من مؤسسة زايد 
يزور السودان

محمد بن راشد يأمر 
بإرسال 

شحنة إغاثة عاجلة إلى 
هايتي

تدشين المرحلة الثانية 
من مشروع »سالمة«

أكبر مستشفى لعالج 
الصقور في العالم 

قوافل زايد الخير تختتم
مهامها في الصومال

554 مركبة هجينة  
لتاكسي دبي 

اإلمارات لبحوث علوم 
االستمطار يناقش شح 

المياه

ص 16

مرايا القارات تأخذكم يف هذا 
العدد إىل اليونان . . بلد الينابيع 

الساخنة والبيئة القلقة.

مرايا القارات
ص 60

ص 6

ص 30

ص 54

ص 24

ص 46

ص 56

)175( العدد 



املرأة  بيوم  حتتفي  زايد  مؤسسة 
االماراتية

التهاين  آيات  للبيئة أسمى  الدولية  زايد  ترفع مؤسسة 
بن  خليفة  الشيخ  السمو  صاحب  مقام  إىل  والتربيكات 
اخيه  ومقام  اهلل،  رعاه  الدولة،  رئيس  نهيان  آل  زايد 
صاحب السمو الشيخ حممد بن راشد آل مكتوم نائب 
رئيس الدولة رئيس جملس الوزراء حاكم دبي، حفظه 
العربية  اإلمارات  دولة  احتفاالت  ذكرى  مبناسبة  اهلل، 

املتحدة بيوم املرأة اإلماراتية.
آيات  أسمى  نرفع  أن  كذلك  يسعدنا  املناسبة  وبهذه 

الشيخة  سمو  مقام  إىل  والتربيكات  التهاين 
رئيسة  اإلمارات«  »أم  مبارك  بنت  فاطمة 
األعلى  الرئيس  العام  النسائي  االحتاد 
اجمللس  رئيسة  األسرية  التنمية  ملؤسسة 
الشيخة  وسمو  والطفولة،  لألمومة  األعلى 
املرأة  وإىل  مكتوم،  أل  مكتوم  بنت  هند 

اإلماراتية عامة.
وال يسعني يف هذه املناسبة إال أن أقول، كأم 
وامرأة وكأمني عام جلائزة زايد الدولية للبيئة، 
إن دولة اإلمارات العربية املتحدة أولت للمرأة 
الالئقة بها كشريكة كاملة  اإلماراتية مكانتها 
والعطاء،  البناء  مسرية  يف  الرجل  لشقيقها 
ويف  للدولة  احلكيمة  القيادة  راهنت  حيث 
السمو  صاحب  املؤسس  الوالد  مقدمتها 
طيب  نهيان،  آل  سلطان  بن  زايد  الشيخ 
التي  اإلماراتية  املرأة  قدرات  على  ثراه،  اهلل 
البيئة احمليطة بها جغرافيا  شكلتها طبيعة 
وعلميا،  بل  واجتماعيا  واقتصاديا  وحضاريا 
خمتلف  يف  اإلجناز  من  مميز  تاريخ  صنع  يف 
فيها  ستتواجد  التي  واجملاالت  امليادين 

ممثلة للدولة حمليا وإقليميا ودوليا.

بتلك  جديرة  أنها  اإلماراتية  املرأة  أثبتت  ولقد 
بها،  الظن  حسن  عند  دائما  وأنها  الثقة 
األممية  الرسمية  اإلحصائيات  ذلك  وتؤكد 
إليه  وصلت  ما  مدى  تبني  والتي  واحمللية، 
املرأة اإلماراتية يف كافة اجملاالت، ومبعدالت 
يف  نظرياتها  على  بها  تتفوق  مسبوقة،  غري 
تعليم  فمعدالت  وتقدما،  حضارة  الدول  أعرق 
النساء بكافة مراحله )التأسيسية واجلامعية 
يف  املرأة  تواجد  ومعدالت  اجلامعية(،  وفوق 
الوظائف احلكومية واخلاصة، وكذلك معدالت 

شغل النساء للمناصب الوظيفية القيادية.
للوظائف  املرأة  شغل  ومعدالت  بل   
السياسية، تؤكد أن املرأة اإلماراتية بطبعها.

إن جتدد احتفاالت الدولة بيوم املرأة اإلماراتية 
يف  للنظر  مواتية  مناسبة  يعد  سنويا 
املكتسبات والنتائج التي حققتها املرأة خالل 
هذا العام، ولعل اختيار شعار احتفاالت الدولة 
شريك  اإلماراتية  »املرأة  بعنوان  العام  لهذا 
التي  العالقة  على  داللة  والعطاء«  اخلري  يف 
من  العمل  وواصلت  الدولة،  مبادئها  أرست 

أجلها وتواصل يف استشراف مستقبلها.

 2017 5ســـبتمبر 

رئيس مجلس اإلدارة
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محمد بن راشد 
يأمر بتوجيه 

شحنة إغاثة عاجلة إلى هايتي

تنفيذًا ألوامر صاحب السمّو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس 

مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه اهلل، بتقديم مساعدات إنسانية عاجلة لجزيرة هايتي، 

غادرت دبي متوجهة إلى مطار بورت أو برنس طائرة من طراز B747-400 محّملًة بالمواد 

اإلغاثية، وذلك في خطوة استباقية تحسبًا لألضرار التي قد يخّلفها إعصار إيرما.

يف  اخلطوة  هذه  وتأتي 
على  سموه  حرص  إطار 
اإلمارات  دولة  دور  تأكيد 
على  اإلنساين  العمل  جمال  يف  الرائد 
العون  يد  وتقدمي  الدويل،  الصعيد 
وكوارث  ألزمات  تتعرض  التي  للمناطق 
املناطق  تلك  سكان  على  تؤثر  طبيعية 
منهم،  كبرية  أعداد  تشريد  إىل  وتؤدي 

األغذية  برنامج  ملناشدات  واستجابة 
وشركاء  املتحدة  لألمم  التابع  العاملي 

املتحدة.  األمم  مستودع 
يف  ستهبط  من  التي  الطائرة،  وتنقل 
طنًا   90 من  أكرث  برنس  أو  بورت  مطار 
وّفرها  لإلغاثة  أساسّية  مواد  من  مرتيًا 
للخدمات  العاملية  املدينة  أعضاء 
العاملي،  األغذية  وبرنامج  اإلنسانية، 

الكاثوليكية،  اإلغاثة  خدمات  ومؤّسسة 
شأنه  من  حترك  يف  كري،   ومنّظمة 
إيرما  إعصار  آثار  ملواجهة  االستعداد 
منطقة  يضرب  أن  املتوقع  من  الذي 
جمهورية  ويهّدد  اجلنوبية  أمريكا 
وهايتي،  ريكو،  وبورتو  الدومينيكان، 

املقبلة.  األيام  يف  وكوبا 
السمو  صاحب  توجيهات  على  وبناًء 
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حرص  إطار  يف  اخلطوة  هذه  تأتي 
اإلمارات  دولة  دور  تأكيد  على  سموه 
على  اإلنساين  العمل  جمال  يف  الرائد 

الدويل. الصعيد 

جملس  رئيس  الدولة  رئيس  نائب 
األخبار  ورود  وفور  دبي،  حاكم  الوزراء 
أقوى  من  ُيعّد  الذي  إيرما،  إعصار  حول 
يف  اإلطالق  على  املسّجلة  األعاصري 
املدينة  بادرت  األطلسي،  منطقة 
برئاسة  اإلنسانية  للخدمات  العاملية 
بن  حممد  الشيخ  السمو  صاحب  حرم 
بنت  هيا  األمرية  سمو  مكتوم،  آل  راشد 
أعضاء  مع  اجلهود  بتنسيق  احلسني 
وجتهيزها  الشحنة  لتنظيم  املدينة 
وصول  لضمان  الالزمة  بالسرعة 
اإلغالق  قبل  وجهتها  إىل  الطائرة 
اإلعصار.  جّراء  هايتي  ملطار  احملتمل 

احلسني  بنت  هيا  األمرية  سمّو  وأكدت 
رمزًا  ُيعدُّ  الطارئ  اجلوّي  اجلسر  أن 
املّتحدة  العربية  اإلمارات  دولة  اللتزام 

العمل  بدعم  الرشيدة  وقيادتها 
العامل  أنحاء  خمتلف  يف  اإلنساين 
احلاالت  يف  املساعدات  وتقدمي 
اجلهود  تضافر  تتطلب  التي  الطارئة 
هذه  "إّن  وقالت  الدويل،  املستوى  على 
تعاون  ثمرة  هي  السريعة  االستجابة 
القوّي  دعمنا  على  ودليل  مسبوق  غري 
جميع  يف  ضعفًا  األكرث  للمجتمعات 

العامل". أنحاء 
غذائية  إمدادات  اإلغاثة  مواّد  وتشمل 
تخزين  ووحدات  معيشية  ومتطلبات 
ووحدات  إضاءة،  ومعّدات  متنّقلة، 
وغريها  الشرب  مياه  وتنقية  الختبار 
شأنها  من  التي  التجهيزات  من 
من  املتضررين  معاناة  من  التخفيف 

اإلعصار. 

الشحنة  هذه  أّن  إىل  اإلشارة  جتدر 
املدينة  ُترسلها  التي  اخلامسة  هي 
العام  يف  اإلنسانية  للخدمات  العاملية 
صاحب  من  ودعم  بتوجيهات   2017
راشد  بن  حمّمد  الشيخ  السمّو 
حول  منكوبة  مناطق  إىل  مكتوم  آل 
من  سابق  وقت  يف  مّت  حيث  العامل، 
إىل  جّوًا  مساعدات  نقل  اجلاري  العام 
وأوغندا  السودان  وجنوب  مدغشقر 

والعراق.
احلسني  بنت  هيا  األمرية  سمّو  أن  ُيذكر 
هايتي  إىل  املاضي  العام  توجهت  قد 
لإلشراف  أكتوبر،  شهر  يف  وحتديدًا 
إمدادات  تسليم  جهود  على  شخصيًا 
اجلزيرة  ض  تعرُّ بعد  وتوزيعها  اإلغاثة 

ماثيو. إعصار  بسبب  واسع  لدمار 
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محمد بن راشد 
لفريق عمله: 

طموحات اإلمارات مختلفة .. ونحتاج أفكارا 
وكوادر مبدعة ودماء متجددة

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس 

الوزراء حاكم دبي، رعاه اهلل، أن طموحات دولة اإلمارات اليوم مختلفة، ونحتاج أفكارًا 

شعبنا  طموحات  لتحقيق  مستمر  بشكل  متجددة  ودماء  مبدعة  وكوادر  مختلفة 

وتوقعات العالم من حولنا.

سموه  ترؤس  خالل  ذلك 
مع  ذهني  عصف  جلسة 
بأبراج  مبكتبه  عمله  فريق 
بن  مكتوم  الشيخ  سمو  بحضور  اإلمارات، 
حممد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي، 
راشد  بن  حممد  بن  أحمد  الشيخ  وسمو 
بن  حممد  مؤسسة  رئيس  مكتوم  آل 

حممد  ومعايل  للمعرفة،  مكتوم  آل  راشد 
جملس  شؤون  وزير  القرقاوي  عبداهلل  بن 
املكتب  ورئيس  واملستقبل  الوزراء 
التنفيذي لصاحب السمو الشيخ حممد بن 
راشد آل مكتوم. وأضاف سموه: نحن نقدر 
لدولة  وسيعمل  ويعمل  عمل  من  دائمًا 
مستمر  سعي  يف  وسنبقى  اإلمارات.. 

لرفع مستوى معيشة مواطنينا واخلدمات 
املقدمة لهم.

بن  حممد  الشيخ  السمو  صاحب  وقال 
راشد آل مكتوم خالل اجللسة التي مت طرح 
واملشاريع  واملبادرات  األفكار  من  العديد 
التفكري بشكل جماعي واحلوار  إن  خاللها: 
املفتوح مع فرق العمل يولد أفكارًا أفضل 
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اليوم هي مصدر  اإلمارات  راشد:  بن  حممد 
قدر  على  نكون  أن  بد  وال  ومنوذج..  لألمل.. 

هذه املسؤولية.

وأقرب دائمًا للنجاح.
بقوله:  عمله  فرق  سموه  وخاطب 
لألمل..  مصدر  هي  اليوم  »اإلمارات 
هذه  قدر  على  نكون  أن  بد  وال  ومنوذج.. 

املسؤولية«.
وأضاف سموه: »نريد منكم النشاط الدائم، 
املستمر  والتعلم  املتجددة،  واألفكار 
»أن  سموه  موضحًا  القوية«.  والعزمية 
التغيري والتطوير هما سنة احلياة ولو أعدنا 
قبل  طرحنها  التي  األفكار  نفس  اليوم 

سنوات.. معنى ذلك أننا مل نتقدم؟«.
وأشار سموه إىل أن »هناك اآلالف من فرق 
الليل  يواصلون  الذين  الدولة  يف  العمل 
بالنهار من أجل رفع اسم اإلمارات وحماية 
ألبنائها،  االزدهار  وحتقيق  مكتسباتها 
رؤية  جتمعه  واحد  فريق  من  جزء  ونحن 

واحدة وهدف نبيل هو خدمة شعب دولة 
اإلمارات«.

الرسمية  صفحته  عرب  سموه  وقال 
»تويرت«:  االجتماعي  التواصل  موقع  يف 
عصف  جلسة  )أمس(  اليوم  »ترأست 
مكتبي..  يف  العمل  فريق  مع  ذهني 
عمل  فريق  بكل  وفخور  بجهودهم..  فخور 
خملص ومبدع يف دولة اإلمارات، نحن يف 
حيوية  نريد  العمل  من  جديد  موسم  بداية 
عملنا  فرق  كافة  يف  وحماسًا  ونشاطًا 
يف الدولة.. نريد أن ننافس وننجح ونفوز.. 
نريد األول لبالدنا، دولة اإلمارات اليوم لديها 
يتغري بسرعة  طموحات خمتلفة يف عامل 
مبدعة  لكوادر  دومًا  بحاجة  نحن  كبرية.. 

ودماء متجددة وأفكار خمتلفة«.
واستعرض سموه خالل اللقاء تطور وسري 

العمل وأهم األفكار اجلديدة اخلاصة بوزارة 
الوزراء واملستقبل، والتي  شؤون جملس 
تضم األمانة العامة جمللس الوزراء ومكتب 
رئاسة جملس الوزراء ومكتب الدبلوماسية 
جمموعة  أيضا  سموه  ناقش  كما  العامة، 
لسموه،  التنفيذي  املكتب  مشاريع  من 
مبادرات  مؤسسة  ملشاريع  باإلضافة 
العاملية  مكتوم  آل  راشد  بن  حممد 

ومؤسسة دبي للمستقبل.
وأكد سموه أن كافة مشاريعنا القادمة يف 
اإلمارات ال بد أن حتمل مواصفات ومعايري 
العاملية  اإلمارات  تنافسية  مع  تتوافق 
وسمعتها الدولية، وتعزز يف نفس الوقت 
من  واستفادتهم  املواطنني  رفاهية  من 
واالجتماعية  االقتصادية  التطورات  خمتلف 

التي جتري يف الدولة.
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وجه الشكر إلى 
رئيس الدولة 

ومحمد بن 
زايد لدعمهما 

المتواصل للبيئة

حمدان بن زايد: نعمل على تعافي المخزون السمكي

عبر سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة 

ورئيس مجلس إدارة هيئة البيئة بأبوظبي، عن شكره وعرفانه لصاحب السمو الشيخ 

خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه اهلل، وصاحب السمو الشيخ محمد بن 

زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد األعلى للقوات المسلحة الرئيس الفخري 

للهيئة  الالمحدود  ودعمهم  وتشجيعهم  رعايتهم  على  أبوظبي  في  البيئة  لهيئة 

والذي لوالهم لما حققت الهيئة العديد من اإلنجازات المتميزة في عام 2016.

التي  كلمته  يف  سموه 
مقدمة  يف  جاءت 
لهيئة  السنوي  التقرير 
النجاحات  إىل   2016 للعام  أبوظبي  البيئة 
أبوظبي  يف  البيئة  هيئة  حققتها  التي 
اإلجناز  أبرزها،  ومن  املاضي  العام  خالل 

يف   2016 نوفمرب  شهر  يف  حتقق  الذي 
أثمن  تعترب  التي  املياه،  على  احملافظة 
صاحب  أصدر  حيث  الطبيعية،  مواردنا 
السمو رئيس الدولة بصفته حاكمًا إلمارة 
أبوظبي قانونًا بشأن تنظيم املياه اجلوفية 
يف إمارة أبوظبي نص على أن تكون املياه 

لها  ملكًا  اإلمارة  يف  املوجودة  اجلوفية 
ويخضع استخراجها واستغاللها للضوابط 
واملعايري واالشرتاطات الصادرة عن هيئة 

البيئة يف أبوظبي.
زايد  بن  حمدان  الشيخ  سمو  وأكد 
االهتمام الذي توليه الهيئة لقضية تناقص 
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 ألقى سموه الضوء على اإلجنازات املتميزة 
2016يف  عام   خالل  الهيئة  حققتها  التي 

جمال احملافظة على األنواع.

استمرارها  خالل  من  السمكي  اخملزون 
التغري  وزارة  مع  بالتعاون  جهودها  بتعزيز 
التحدي،  هذا  ملواجهة  والبيئة  املناخي 
بإحصاء   2016 عام  يف  الهيئة  قامت  حيث 
القاعية احلايل  تفصيلي خملزون األسماك 
يف اخلليج العربي، بهدف حمايته، والعمل 
السمكي  اخملزون  تعايف  سرعة  على 

والوصول به إىل املستوى املستدام.
مصائد  أهمية  على  سموه  وشدد 
األسماك مشريًا إىل أنها تعترب عنصرًا هامًا 
يف  تساهم  إنها  كما  الثقايف،  تراثنا  من 
باإلضافة  واقتصادنا،  الغذائي،  أمننا  تعزيز 
للنظم  تقدمها  التي  العديدة  اخلدمات  إىل 

البيئية واألنشطة الرتفيهية.
170دولة

مشاركة  إىل  كلمته  يف  سموه  أشار  كما 

إىل  انضم  الذي  الدولة،  وفد  ضمن  الهيئة 
170 دولة من جميع أنحاء العامل يف التوقيع 
املناخ،  تغري  حول  باريس  اتفاقية  على 
نيويورك  يف  املتحدة  األمم  مبقر  وذلك 
يف أبريل 2016، حيث شكلت هذه االتفاقية 
العاملية  اجلهود  ضمن  مهمة  خطوة 
الرامية للحد من ظاهرة االحتباس احلراري 
حدود  يف  األرض  حرارة  ارتفاع  وإبقاء 

درجات احلرارة التي أقرها العلماء.
اإلجنازات  على  الضوء  سموه  ألقى  كما 
عام  خالل  الهيئة  حققتها  التي  املتميزة 
2016 يف جمال احملافظة على األنواع من 
توطني  إعادة  يف  الرائد  برناجمها  خالل 
املنقرضة  حراب«،  »أبو  األفريقي  املها 
بالتعاون  الساحل  مراعي  يف  الربية،  يف 
إطالق  وبعد  تشاد،  جمهورية  حكومة  مع 

شهدت  الربية،  يف  األوىل  اجملموعة 
بعد  األول  العجل  والدة  التشادية  األراضي 

غياب 30 عامًا.
القليلة  السنوات  وخالل  أنه  سموه  وذكر 
أبوظبي   - البيئة  هيئة  تولت  املاضية، 
يف  العاملي«  »القطيع  رعاية  مسؤولية 
مركز رعاية احلياة الفطرية يف دليكة، الذي 
يتكون أغلب أفراده من اجملموعة اخلاصة 
بن  زايد  الشيخ  اهلل  بإذن  له  للمغفور 
إعادة هذه  كانت  نهيان، حيث  آل  سلطان 
األنواع للربية جزءا من إرثه يف احملافظة 

على األنواع.
األولويات االسرتاتيجية

وشمل التقرير ملخصًا ألهم إجنازات هيئة 
البيئة- أبوظبي التي تتماشى مع األولويات 
أهداف  مع  وتتالءم  للهيئة  االسرتاتيجية 
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حمدان بن زايد: نعمل على تعافي المخـــزون الســمكي

-2016 أبوظبي  خطة  ومؤشرات  وبرامج 
البواردي  أحمد  حممد  معايل  وقال   .2020
التي  كلمته  يف  للهيئة  املنتدب  العضو 
التشجيع  إن  التقرير  مقدمة  يف  جاءت 
والدعم املتواصل من قيادة دولة اإلمارات 
 - البيئة  هيئة  جهود  باستمرار  ساهم 
أبوظبي يف حماية تراثنا الطبيعي مبختلف 
ارتباطًا  ترتبط  بيئتنا  جودة  إن  حيث  صوره، 
ورفاهية  البيولوجي،  تنوعنا  بصحة  وثيقًا 

مواطنينا واقتصادنا.
بقيادة  اهلل  حبانا  »لقد  معاليه:  وأضاف 
حول  واضحة  رؤية  وضعت  رشيدة 
املستدامة  التنمية  جوانب  إدارة  كيفية 
أبوظبي  حكومة  قبل  من  شامل  بشكل 
وشركائها املعنيني، وتعترب خطة أبوظبي 
والتي  احلكيمة  قيادتنا  لرؤية  انعكاسا 
ساهمت فيها الهيئة بشكل كبري، وتلتزم 

يف سعيها احلثيث لتحقيقها«.
املناطق احملمية

تقدمًا  حققت  الهيئة  أن  إىل  وأشار 
العديد  يف  اخلطة  هذه  بتنفيذ  ملحوظًا 
من  عددا  تتضمن  والتي  اجملاالت،  من 

عدد  إنشاء  على  العمل  منها  النجاحات 
اجلديدة،  والربية  البحرية  احملميات  من 
بحرية  حممية   17 العام  هذا  أنشأنا  حيث 
اجمللس  موافقة  وتلقينا  جديدة،  وبرية 
الرسمي  لإلعالن  أبوظبي  التنفيذي، إلمارة 
هذا  أن  إىل  مشريا  الربية.  احملميات  عن 
املتمثل   2016 عام  هدف  حققنا  أننا  يعني 
البيئة  إجمايل  من   %  15.43 تصبح  أن  يف 
البحرية  البيئة  الربية، و13.45 %من إجمايل 

مناطق حممية.
العام  األمني  املبارك  خليفة  رزان  وألقت 
الضوء يف كلمتها  أبوظبي   - البيئة  لهيئة 
 - البيئة  هيئة  إجنازات  من  املزيد  على 
اخلطة  مع  تتماشى  أبوظبي  خطة  أن 
تعترب  التي   ،2020  -  2016 االسرتاتيجية 
خارطة طريق للهيئة نحو املستقبل، حيث 
اإلمارة،  يف  للبيئة  احلايل  الوضع  تغطي 
اإلمارة  تواجه  التي  الرئيسية  والتحديات 
والتي ترتبط باملياه اجلوفية وجودة الهواء 
املياه  وجودة  والنفايات،  املناخ،  وتغري 
وفقدان  األراضي،  وتدهور  الساحلية، 

املوائل، ومصائد األسماك والغابات.

كما توضح االسرتاتيجية موقف الهيئة من 
التحديات واسرتاتيجيتها ملواجهتها  هذه 
الهيئة  طورت  وقد  أهدافها.  وحتقيق 
يف  ملساعدتها  ملموسة  أداء  مؤشرات 

قياس جناحها يف حتقيق هذه األهداف.
البصمة البيئية

كما ثمنت املبارك جناح مبادرة املدارس 
البيئية  البصمة  خفض  يف  املستدامة 
 148 يف  االستدامة  ممارسات  وتطوير 
حققته  الذي  النجاح  واستثمار  مدرسة 
على  بتعميمها  أبوظبي  يف  املبادرة 

املدارس يف خمتلف أنحاء الدولة.
تقليل  يف  جنحت  الهيئة  أن  إىل  وأشارت 
مبا  الغابات  يف  اجلوفية  املياه  استخدام 
على  الضغط  لتخفيف  مساعيها  يحقق 
استدامة  وضمان  اجلوفية،  املياه  موارد 
الغابات  من  عدد  تقليص  ومت  الغابات، 
تزويد  البيئية املتدنية. كما مت  القيمة  ذات 
إدارة  بشأن  الالزمة  باملعلومات  الدائرة 
ورعاية حوايل 50,000 رأس من ذوات احلوافر 

التي تتخذ من غابات أبوظبي موئاًل لها.
على  أبوظبي  يف  البيئة  هيئة  وتركز 
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حمدان بن زايد: نعمل على تعافي المخـــزون الســمكي

هام  ومطلب  ضرورة  أنه  باعتبار  التوطني 
اتخاذ  خالل  من  لتحقيقه  تسعى  وطموح 
يف  حمددة  خطط  وفق  إيجابية  خطوات 
نسبة  وصلت  لذلك،  ونتيجة  االجتاه،  هذا 
 70 إىل  الهيئة  يف  العاملني  املواطنني 
العلمية  الوظائف  مبختلف  يعملون   %

واإلدارية.
نبذة عن الهيئة

أبو ظبي هي هيئة حكومية   - البيئة  هيئة 
مستقلة مت إنشاؤها يف عام 1996 بهدف 
عليها،  واحلفاظ  البيئة  حماية  هو  عام 
التنمية  حتقيق  على  العمل  إىل  إضافة 
عاصمة  ظبي  أبو  إمارة  يف  املستدامة 
وتعد  املتحدة.  العربية  اإلمارات  دولة 
الهيئة السلطة اخملتصة بتنفيذ القوانني 
البيئة  حلماية  التنظيمية  والضوابط  البيئية 
الهيئة  مع  بالتنسيق  أبوظبي  إمارة  يف 
واملياه  البيئة  ووزارة  للبيئة  االحتادية 
الدولة.  وغريهما من اجلهات املعنية يف 
لتحقيق  عام  بعد  عامًا  الهيئة  وتتطور 
من  قدر  أكرب  وإجناز  الطموحة  أهدافها 
مبختلف  تتعلق  التي  واألنشطة  املهام 

جماالت إدارة وحماية وتنمية البيئة واحلياة 
 20 بـنحو  الهيئة  بداية  ومبقارنة  الفطرية. 
يقارب  ما  مع   1996 عام  يف  فقط  موظفا 
970 موظف اليوم، تستمر الهيئة يف النمو 
إضافات  لتحقيق  اجملاالت  خمتلف  يف 
يف  البيئي  للقطاع  هامة  وكمية  نوعية 

اإلمارة والدولة.
أفضل املمارسات 

لتزم هيئة البيئة – أبوظبي، بحماية وتعزيز 
جودة الهواء، واملياه اجلوفية باإلضافة إىل 
البيئية  النظم  يف  البيولوجي  التنوع  حماية 
أبوظبي.  إمارة  يف  والبحرية  الصحراوية 
حكومية  جهات  مع  الشراكة  خالل  ومن 
واملنظمات  اخلاص  والقطاع  أخرى، 
البيئية  واملنظمات  احلكومية،  غري 
أفضل  تبّني  على  الهيئة  تعمل  العاملية، 
االبتكار  وتشجيع  العاملية،  املمارسات 
وسياسات  تدابري،  التخاذ  اجلاد  والعمل 
البيئي،  الوعي  لتعزيز  تسعى  كما  فعالة. 
استمرار  وضمان  املستدامة،  والتنمية 
األولويات  أهم  ضمن  البيئية  القضايا  إدارج 

يف األجندة الوطنية.

وضع  الهيئة  عمل  جماالت  وتشمل 
التنمية املستدامة  وتنفيذ خطط وبرامج 
واملوارد  البيئة  إدارة  أبوظبي.  إمارة  يف 
الطبيعية لإلمارة ومراقبتها واتخاذ التدابري 
اإلدارية والقانونية والفنية الالزمة حلمايتها 
التوصيات  تقدمي  عليها.  واحملافظة 
البيئية  التأثريات  وتقييم  واالقرتاحات 
الالزمة  املعلومات  لتوفري  للمشروعات 
بإصدار  اخملتصة  احلكومية  للجهات 

اللوائح والنظم والقرارات وتنفيذها.
التنمية  لتحقيق  الرامية  اجلهود  دعم 
واالقتصادية  البيئية  بأبعادها  املستدامة 
التطبيقية  البحوث  إجراء  واالجتماعية. 
وأهدافها  الهيئة  رسالة  تخدم  التي 
وتنسيق  املعلومات  تبادل  واحتياجاتها. 
اجلهود بغرض حتقيق رسالة الهيئة داخل 
املسؤوليات  تفويض  وخارجها.  اإلمارة 
النحو  على  اإلمارة  داخل  واالختصاصات 
األهداف  إىل  الوصول  على  يساعد  الذي 

ويحول دون االزدواجية.
احلفاظ  أهمية  حول  البيئي  الوعي  نشر 

على البيئة والتعريف بالهيئة وأهدافها.
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استعراض خطة 
الدولة

لتحقيق أهداف التنمية المستدامة

استعرضت اللجنة الوطنية ألهداف التنمية المستدامة خالل اجتماعها الثالث للعام 

أعمال  جدول  في  المستدامة  التنمية  أهداف  لتحقيق  الوطنية  الدولة  »خطة  الجاري 

المنتدى السياسي عالي المستوى التابع لألمم المتحدة« للعام المقبل.

معايل  دبي  يف  االجتماع 
رمي بنت إبراهيم الهاشمي 
وزيرة دولة لشؤون التعاون 
الدويل رئيسة جملس إدارة الهيئة االحتادية 
للتنافسية واإلحصاء رئيسة اللجنة الوطنية 
ألهداف التنمية املستدامة بحضور أعضاء 
اللجنة ملناقشة مستجدات أجندة أعمالها 

ومشاريعها.
دور فّعال

الهاشمي  إبراهيم  بنت  رمي  معايل  وعربت 

أعضاء  بلقاء  سعادتها  عن  االجتماع  خالل 
بأن  االهتمام  يؤكد  ما  ومشاركتهم  اللجنة 
دور  جميعها  احلكومية  للجهات  يكون 
يف  اإلمارات  دولة  وتقدم  رفعة  يف  فعال 
اإلقليمي  الصعيدين  على  اجملاالت  جميع 

والعاملي.
حتليليًا  عرضًا  االجتماع  جدول  وتضمن 
اإلمارات  دولة  ألداء  الهيئة  عمل  لفريق 
املستدامة  التنمية  أهداف  مؤشرات  يف 
للتحسني  املستقبلية  واخلطط 

رصد  يف  احلكومية  اجلهات  ومسؤولية 
ومتابعة وحتليل املؤشرات املسندة لهم.

ملستجدات  عرضًا  االجتماع  تخلل 
التنمية  ألهداف  االتصال  اسرتاتيجية 
وخطط  مبشاريع  واخلاصة  املستدامة 
التوعية  وهي  الثالثة  حماورها  يف  اللجنة 
واستعراض  واملتابعة  واملشاركة 
املعتمدة  املؤسسية  الهوية  عناصر 
األعضاء  مالحظات  وتوثيق  اللجنة  ألعمال 
استخداماتها  بتطبيق  والتوجيه  عليها 
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الدولة  خطة  اجملتمعون  استعرض 
لتحقيق أهداف التنمية املستدامة يف 
عايل  السياسي  املنتدى  أعمال  جدول 

املستوى التابع لألمم املتحدة.

وأنشطتهم  وأعمالهم  خماطباتهم  يف 
املتعلقة  اإلعالمي  التواصل  وقنوات 

بأهداف التنمية املستدامة.
وقالت معايل رمي الهاشمي: »نحن سعداء 
ألهداف  الوطنية  اللجنة  اجتماعات  بنجاح 
االلتزام  ومستوى  املستدامة  التنمية 
واحلماس الذي شهدناه من األعضاء من 
للمساهمة  احلكومية  اجلهات  خمتلف 
اللجنة..  بناًء يف حتقيق أهداف  ولعب دورًا 
استكمال  هو  االجتماع  يف  عرضه  مت  وما 
مشاريعها  ومستجدات  اللجنة  ملسرية 
متابعة  يف  إجنازه  مت  وما  وخططها 
املستدامة  التنمية  أهداف  مؤشرات 
وحتليله  رصده  يف  جهة  كل  ومشاركة 
التنمية  أهداف  حتقيق  نحو  ومتابعته 

املستدامة 2030«.

يف  جتربته  الهيئة  عمل  فريق  وشارك 
املستوى  عاىل  السياسي  املنتدى  حضور 
ملخص  وعرض  املتحدة  لألمم  التابع 
مشاركات الدول يف أعمال املنتدى وقرار 
خاصة  عمل  ورقة  تقدمي  اإلمارات  دولة 
لتحقيق  الوطنية  الدولة  خطة  باستعراض 
جدول  يف  املستدامة  التنمية  أهداف 

أعمال املنتدى العاملي العام القادم.
آخر املستجدات

من جانبها ذكرت حنان منصور أهلي مديرة 
معايل  حضور  أن  التنافسية  ثقافة  إدارة 
يؤكد  االجتماع  الهاشمي  إبراهيم  بنت  رمي 
آخر  متابعة  على  الرشيدة  القيادة  حرص 
النقاش  معاليها  أثرت  حيث  املستجدات، 
بالدور  مشيدة  وتوجيهاتها  مبداخالتها 
والتعاون  اخلارجية  وزارة  به  تقوم  الذي 

التواصل  عملية  تسهيل  يف  الدويل 
املتحدة  األمم  عمل  فريق  مع  والتنسيق 

واخملتص بأهداف التنمية املستدامة.
الوطنية  اللجنة  استضافة  أهلي  وأعلنت 
ألهداف التنمية املستدامة مؤمترًا إقليميًا 
املقبل  أكتوبر   24 يوم  بالدولة  سيعقد 
املهتمني  اخلرباء  من  عددًا  ويستقطب 
احلكومة  من  املستدامة  التنمية  بتأثري 
واجلهات األكادميية وكذلك القطاع اخلاص 

لبحث سبل التعاون يف هذا اجلانب.
مبادرة

مبادرة  تقدمي  االجتماع  هامش  على  ومت 
تستهدف  املستقبل"  سياسات  "مصنع 
للمشاركة  وتدعوهم  اإلماراتي  الشباب 
واسرتاتيجيات  ومبادرات  أفكار  وضع  يف 

مرتبطة بأهداف التنمية املستدامة.
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زار وفدها 
منطقة الحزام 

األفريقي األخضر 
في أم درمان

مؤسسة زايد
توقع مذكرة تفاهم مع وزارة البيئة السودانية 

وقعت مؤسسة زايد الدولية للبيئة مذكرة تفاهم مع وزارة البيئة السودانية لتنفيذ 

مشاريع التشجير في مناطق التصحر، وذلك في مبنى البرلمان بحضور معالي الدكتور 

حسن هالل، وزير البيئة والموارد الطبيعية والتنمية العمرانية، وسعادة األستاذ الدكتور 

واألستاذة  له،  المرافق  والوفد  للمؤسسة  العليا  اللجنة  رئيس  فهد،  بن  أحمد  محمد 

إمتثال الّريح طه، رئيس لجنة الصحة بالبرلمان السوداني.

القادر  عبد  حسن  معايل 
تتضمن  املذكرة  إن  هالل 
العمل  وغايات  أهداف 
البيئي وتدعم السياسات البيئية واالقتصاد 
مشاريع  تنفيذ  يف  وتساهم  األخضر 
تعد  أنها  مؤكدًا  السودان،  يف  التشجري 
جماالت  يف  مشرتك  عمل  النطالقة  بداية 
إطار  يف  مثمر  وتعاون  عديدة،  بيئية 

البيئية  املؤسسات  مع  الثنائية  الشراكة 
داعيا  املتحدة،  العربية  االمارات  دولة  يف 
إىل تطوير التنمية احلديثة التي حتمي البيئة، 
مطالبا  األرض،  بسرطان  التصحر  ووصف 
واخلاصة  احلكومية  واملنظمات  اجلهات 
أن  إىل  مشريًا  ومكافحته،  مقاومته  إىل 
تهدف  التي  السودان  ومشاريع  مبادرات 
إىل نشر اخلضرة وحماية األراضي الزراعية 

وآثار  الرمال  وزحف  التصحر  من  واملراعي 
التغري املناخي التي عمت كل اقاليم العامل.

مواجهة التصحر
الدكتور  األستاذ  سعادة  أشار  جانبه  من 
حممد أحمد بن فهد إىل أن هذه املذكرة 
تأتي ضمن سياسات مؤسسة زايد الرامية 
أهداف  لتنفيذ  اإلقليمي  التعاون  تفعيل  إىل 
سلسلة  وضمن  املستدامة،  التنمية 

)175( العدد 



نـــــــبــــــــتــــــــكـــــــــر مــــــــجـــــــــتــــــــــمــــــــــعـــــــــات خـــــــضـــــــــــــــراء لـــــغـــــد أفـــــضــــــل

ضمن  املذكرة  هذه  تأتي  فهد:  ابن 
تفعيل  إىل  الرامية  زايد  مؤسسة  سياسات 
التنمية  أهداف  لتنفيذ  اإلقليمي  التعاون 

املستدامة.

تسعى  التي  اإلقليمية  االنشطة  من 
دورها  تأدية  إىل  خاللها  من  املؤسسة 
اجملتمع  وتثقيف  توعية  يف  املفرتض 
بالبيئة،  وعالقتها  االستدامة  مبفهوم 
وحث املؤسسات احلكومية واخلاصة على 
إعادة ترتيب أولوياتها والرتكيز على مواجهة 
مؤكدًا  املناخي،  والتغّير  التصحر  حتديات 
وعالقات  بشراكات  تتمتع  املؤسسة  أن 
على  وناشطا  فاعال  عضوا  وتعترب  واسعة 

الساحتني اإلقليمية والدولية. 
أهمية  على  فهد  ابن  الدكتور  وشدد 
احلزام األخضر الذي ستستفيد منه األجيال 
القادمة، واقرتح أن يكون املشروع باسم 
جمهورية  رئيس  البشري،  عمر  املشري 
السودان، تقديرا جلهوده الكبرية وعالقاته 
املتميزة مع دولة األمارات، مؤكدًا أن الوقت 

إمكانياته  من  السودان  الستفادة  حان  قد 
إلنفاذ  الطالب  تطوع  إىل  دعا  كما  وعالقاته، 

املشروع.
150 كلم من األشجار

القادر  عبد  حسن  الدكتور  معايل  وبرفقة 
الطبيعية  واملوارد  البيئة  وزير  هالل، 
مراسم  وبإشراف  العمرانية،  والتنمية 
املؤسسة  وفد  قام  اجلمهورية،  رئاسة 
الذي ترأسه سعادة األستاذ الدكتور حممد 
حمدان  املهندس  وضم  فهد،  بن  أحمد 
خليفة الشاعر، األمني العام جلائزة االمارات 
حممد  عيسى  والدكتور  للبيئة،  التقديرية 
والدكتور  املستشارين،  كبري  اللطيف،  عبد 
مستشار  أحمد،  مصطفى  العظيم  عبد 
قام  زايد،  مؤسسة  يف  واإلعالم  اجلودة 
بزيارة إىل منطقة غرب أم درمان على طريق 

حيث  النيل،   نهر  وغرب  الشمال  شريان 
ومثلها  األشجار  من  كلم   150 زراعة  متت 
مشروع  ضمن  للنيل،  الشرقية  بالضفة 
الذي تشرف عليه  األخضر  األفريقي  احلزام 

األمم املتحدة.
العليا  اللجنة  رئيس  سعادة  وحتدث 
اإلمارات  اهتمام  حول  زايد  ملؤسسة 
اإلطار،  الغنية يف هذا  بالتشجري وجتربتها 
مشريًا إىل أن مؤسسة زايد مهتمة بنشر 
اخلضرة والثقافة البيئية على نطاق واسع 
حمليًا واقليميا ودوليًا. ولهذا الغرض تطلق 
املؤسسة من السودان مشروع التعاون 
التصحر  حتديات  ملواجهة  اإلقليمي 
زايد  مؤسسة  أن  مؤكدًا  املناخي،  والتغري 
األقاليم  إىل  اإلمارات  جتارب  تنقل  سوف 

املستهدفة وأولها السودان. 

 2017 17ســـبتمبر 



تـقــريـــر

فياضانات وحرائق وحوادث طرق وترمب ينسحب 
من اتفاقية باريس لمكافحة تغير المناخ

في الوقت الذي خلف فيه إعصار هارفي 60 قتياًل وشرد اآلالف وتسبب بخسائر تقدر 

بأكثر من 180 مليار دوالر، أجلت السلطات األميركية مئات السكان جراء اتساع نطاق أكبر 

حريق في تاريخ لوس أنجلوس، وأشارت تقارير إلى أن تغير المناخ ربما يكون المسؤول 

عن زيادة غير عادية في حاالت الوفاة بسبب حوادث الطرق.

دونالد  األمريكي  الرئيس 
الكونغرس  من  ترامب 
كمبلغ  دوالر  مليار   7.85
هاريف،  اإلعصار  آثار  إزالة  جلهود  مبدئي 
التحتية  البنية  ودمر  قتياًل   60 خلف  الذي 
أبوت،  جريج  قال  حني  يف  اآلالف،  وشرد 

إن  األمريكية،  تكساس  والية  حاكم 
اإلعصار  عن  الناجمة  الشاملة  اخلسائر 
مليار  150و180  بني  ترتاوح  رمبا  واليته،  يف 
تزيد  قد  تلك  اخلسائر  أن  مؤكدًا  دوالر، 
األموال  حجم  عن  مرة  عشرين  من  أكرث 
األمريكي  الرئيس  طلبها  التي  املبدئية 

دونالد ترمب من الكونغرس.
اجلغرافية  املنطقة  أن  أبوت  وأوضح 
اإلعصار  بهذا  تأثروا  الذين  والسكان 
وال  كاترينا،  إعصار  من  بكثري  أكرب  املروع 
سكان  من  اآلالف  عشرات  عودة  تزال 
إىل  جلأوا  الذين  املتحدة،  الواليات  جنوب 
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الكونغرس  من  يطلب  األمريكي  الرئيس 
7.85 مليار دوالر كمبلغ مبدئي جلهود إزالة 

آثار اإلعصار هاريف وتداعياته.

إىل  واردة  غري  طارئة  استقبال  مراكز 
مشكلة  آخرون  يواجه  فيما  منازلهم، 
أن  بعد  هجروها  التي  منازلهم  إىل  العودة 

املياه. أغرقتها 
الغابات حرائق 

ويف ذات الوقت أجلت السلطات األمريكية 
بعد  السكان،  مئات  أجنلوس،  لوس  يف 
يستعر  الذي  الغابات،  حريق  نطاق  اتساع 
ليصبح  املدينة،  من  الشمايل  بالطرف 
يف  حريق  أكرب  املدينة  رئيس  وصفه  كما 

تاريخ لوس أجنلوس.
أطلق  الذي  احلريق  إن  مسؤولون  وقال 
يف  وينتشر  فاير«،  تونا  »ال  اسم  عليه 
فدان  آالف  خمسة  مساحتها  منطقة 
 700 من  أكرث  إخالء  إىل  السلطات  دفع 
أجنلوس  لوس  بشمال  حي  يف  منزل 

وجلينديل  بوربانك  منطقتي  ويف 
اجملاورتني.

املتحدثة  ستيوارت  مارجريت  وقالت 
أجنلوس  لوس  يف  اإلطفاء  إدارة  باسم 
إن أمطارًا خفيفة سقطت يف املنطقة، 
احلريق  الحتواء  كافية  تكن  مل  لكنها 
أضعاف  عشرة  إىل  حجمه  اتسع  الذي 
 10 احتواء  جرى  أنه  وأضافت  الليل،  أثناء 
املساعدة  إن  وقالت  احلريق،  من  باملئة 
التي نتلقاها من األحوال اجلوية  الرئيسية 

اآلن هي عدم وجود رياح قوية.
ستيف  الوالية  حاكم  أعلن  مونتانا،  ويف 
بولوك حالة الكوارث بسبب حرائق الغابات 
عشرات  يف  احلرائق  عشرات  انتشار  مع 
أسوا  من  واحد  أثناء  األفدنة  من  اآلالف 

مواسم احلرائق يف تاريخ الوالية. 

اإلطفاء،  ألجهزة  الوطني  للمركز  ووفقًا 
الواليات  غرب  يف  الغابات  حرائق  فإن 
مليون   7.1 من  أكرث  على  أتت  املتحدة 
 50 بنحو  يزيد  ما  أو  العام  بداية  منذ  فدان 
العام  من  نفسها  الفرتة  عن  املئة  يف 

املاضي.
بأنه  مسؤولون  أفاد  أخرى،  ناحية  من 
شمااًل  كيلومرتًا   644 من  أكرث  بعد  على 
اندلع حريق بونديروزا يف نحو 3715 فدانًا 
ودمر 30 منزاًل يف مقاطعة بوتي، ما دفع 
السلطات إىل إصدار أوامر باإلجالء لسكان 

نحو 500 منزل يف املنطقة. 
متكنت  إنها  األمريكية،  السلطات  وأعلنت 
يف  الغابات  حرائق  من   %20 احتواء  من 
وال  البالد.  غرب  األمريكية  كولورادو  والية 
عمليات  ُتواصل  املدين  الدفاع  قوات  تزال 
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على  امتّد  الذي  احلريق  على  السيطرة 
دفع  مما  هكتاًرا،   25 بـ  ر  ُتقدَّ مساحة 
 1000 قرابة  مغادرة  لطلب  السلطات 

شخص مساكنهم.
حوادث السري

زيادة  قالت دراسة إن تغري املناخ وليس 
يكون  رمبا  احملمولة  الهواتف  استخدام 
زيادة غري عادية شهدتها  املسؤول عن 
حاالت  يف  عامني  قبل  املتحدة  الواليات 

الوفاة بسبب حوادث الطرق.
رمبا  الناس  أن  الدراسة  وأضافت 
لتفادي  أكرب  بوترية  سياراتهم  استخدموا 
املتمثل  املتزايد  اجلوية  األحوال  سوء 
هطول  وزيادة  احلرارة  درجات  ارتفاع  يف 
القتلى  عدد  زيادة  إىل  أدى  مما  األمطار 

الطرق. على 
ارتفاع  أن  حكومية  إحصاءات  وأظهرت 
حاالت الوفاة بسبب حوادث مرورية وصل 
تسعة  أول  خالل  املئة  يف  ثمانية  نحو  إىل 

أشهر من 2016. 
وبتجميع بيانات حكومية ألكرث 100 مقاطعة 
من حيث كثافة السكان فيما يتعلق بعدد 

وقتلى  بالسيارة  قطعها  مت  التي  األميال 
الباحث  وجد  والطقس  السيارات  حوادث 
السيارات  قائدي  أن  روبرتسون  ليون 
كلما  أكرب  بشكل  السيارات  يستخدمون 
وزادت  الطقس  حرارة  درجة  ارتفعت 

األمطار. هطول 
التي  الدراسة  يف  روبرتسون  وقال 
بريفينتيشن(  )اجنريي  دورية  يف  ًنشرت 
وباستخدام  اجلو  حرارة  ترتفع  عندما  إنه 
إنه  روبرتسون  وجد  حسابية  مناذج 
إضايف  سنتيمرت   2.5 لكل  بالنسبة 
السيارات  استخدام  يزيد  األمطار  من 
بالنسبة  كيلومرتات   105 والشاحنات 

سنويا. الواحد  للشخص 
وصحية بيئية  تداعيات 

 60 مل تتوقف تداعيات إعصار هاريف على 
قتياًل وتشريد اآلالف  والتسبب يف خسائر 
خلفت  بل  دوالر،  مليار   180 من  بأكرث  تقدر 
للبنية  ودمارا  صحية  وأضرارا  بيئيًا  تلوثًا 
الوكالة  نقلت  فقد  واالقتصاد،  التحتية 
وكالة  عن  حصرية  تصريحات  األمريكية 
إنه  فيها  قالت  األمريكية،  البيئة  حماية 

السامة  للنفايات  مواقع   5 عن  يقل  ال  ما 
من  بالقرب  املياه  غمرتها  وامللوثة 
»مرتو«  منطقة  تعد  حيث  هيوسنت، 
يف  البرتوكيماويات  لصناعة  كبريا  مركزا 
موقع   12 نحو  وبها  املتحدة،  الواليات 

السامة. للنفايات 
تنتظر  إنها  البيئة  حماية  وكالة  وقالت 
جزئية،  بصورة  الفيضانات  مياه  انحسار 
التي  األضرار،  مدى  حصر  من  تتمكن  حتى 

النفايات السامة تلك. وقعت ملواقع 
مستودعات  يف  حريق  شب  وقد 
كروسبي  حمطة  يف  احليوي  الربوكسيد 
مع  أركيما  البرتوكيماويات  لشركة  التابعة 
مستودعات  حرائق  من  مبزيد  توقعات 

ومشتقاته. النفط 
املياه  إغراق  نتيجة  احلريق  وجاء 
واملربدات  االحتياطية  الكهرباء  ملولدات 
على  حتافظ  التي  بالشركة  اخلاصة 
اخملزنة،  النفطية  املواد  حرارة  درجة 
ارتفاع  أن  أكدت  التي  للشركة  وفقا 
ستة  إىل  وصل  مستودعاتها  يف  املياه 

أقدام.
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النفط  لصناعة  أخرى  منشآت  إغالق  وأدى 
والغاز إىل انتشار التلوث، عالوة على امتالء 
هيوسنت  يف  الصحي  الصرف  خطوط 

الفيضانات. الناجتة عن  باملياه 
والتيفويد الكولريا 

الواليات  يف  املسئولني  من  عدد  وأعرب 
من  تخوفهم  عن  األمريكية،  املتحدة 
والية  يف  والتيفويد  الكولريا  وباء  انتشار 
ضرب  الذي  هاريف  إعصار  بعد  تكساس 
على  قتيال   60 اآلن  حتى  وخلف  البالد 
إذ  لالرتفاع  مرشحة  احلصيلة  لكن  االقل، 
العثور على جثث  يخشى املسعفون من 

إضافية.
إن  الربيطانية  »التاميز«  صحيفة  وقالت 
انتشار  من  وشيك  خطر  تواجه  املنطقة 
اإلعصار  تسبب  حيث  املعدية،  األمراض 
يف تدمري عدد كبري من املنازل وإغراقها 
انتشار  يف  ذلك  يساعد  ما  بالكامل، 
الوالية،  أنحاء  جميع  يف  واألوباء  األمراض 
بعد  البعوض،  من  عدد  انتشار  مؤكدة 

تدمري شبكات الصرف الصحي.
أن  من  أمريكيون  مسئولون  حذر  كما 

على  تظهر  بدأت  التي  التصدعات 
والية  يف  املياه  سدود  بعض  جدران 
املياه  منسوب  ارتفاع  بسبب  تكساس، 
»هاريف«  إعصار  جراء  من  حميطها  يف 
يف  السكان  معاناة  تفاقم  قد  املدمر، 
حال انهيارها، حيث ارتفع منسوب املياه 
مرتا،   33 نحو  إىل  أديكس  سد  حوض  يف 
وبدأت املياه تفيض عن جسم السد، يف 
وقف  أجل  من  املسئولون  يكافح  وقت 
كارثة  لتجنب  السد  من  املياه  تسرب 

حمتملة.
عاملية؟ مؤشرات 

من  املناخ  تغري  أن  املتحدة  األمم  يؤكد 
حيث  عصرنا،  يف  الرئيسية  التحديات  أحد 
جمتمعاتنا  على  كبريا  ضغطا  يضيف 
املناخ  لتغري  العاملية  فاآلثار  البيئة.  وعلى 
لها  يسبق  ومل  النطاق  واسعة  هي 
أمناط  تغري  ومن  احلجم،  حيث  من  مثيل 
إىل  الغذائي،  اإلنتاج  تهدد  التي  الطقس 
من  تزيد  التي  البحار  مياه  منسوب  ارتفاع 

الكارثية. الفيضانات  خطر 
الكارثية  الفيضانات  حصيلة  وبلغت 

ونيبال،  الهند،  من  كل  شهدتها  التي 
حيث  قتيل،   1700 وباكستان،  وبنجالديش، 
جنوبي  مناطق  الغزيرة  األمطار  اجتاحت 
موسمية  رياح  موسم  أسوأ  خالل  آسيا 

منذ أكرث من عقد من الزمن.
يقل  ال  ما  إن  املتحدة  األمم  وأوضحت 
بنجالديش  يف  شخص  مليون   41 عن 
مباشر  بشكل  تأثروا  ونيبال،  والهند 
جراء  األرضية،  واالنهيارات  بالفيضانات 
يونيو  يف  بدأت  التي  املوسمية  األمطار 

أكتوبر. حتى  وستستمر 
 1300 من  أكرث  لقي  وحدها،  الهند  وفى 
من  الفقراء  من  معظمهم  شخص، 
موسم  بداية  منذ  حتفهم  القرى،  سكان 
تقديرات  أظهرته  ملا  وفقًا  األمطار، 

وتقارير وكاالت إدارة الكوارث احلكومية.
الغزيرة  األمطار  تسّببت  باكستان  وفى 
ما  كراتشي،  مبدينة  هائل  طوفان  يف 
وذكرت  شخصًا.   12 مصرع  عن  أسفر 
إجمايل  أن  الكوارث  إلدارة  الوطنية  الهيئة 
من  أكرث  بلغ  املوسم،  لهذا  الوفيات  عدد 

100 شخص.
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البالد  إن  نيبال  يف  السلطات  وقالت 
أودت  شديدة،  فيضانات  أيضًا  شهدت 
بنجالديش، لقي  159 شخصًا، وفى  بحياة 
اجتاحت مياه  أن  بعد  141 شخصًا حتفهم، 

األنهار. شبكة  الفيضانات 
من املسؤول؟

غري  الشدة  أن  إىل  التقارير  بعض  أشارت 
املتوقعة والعنيفة وسرعة حترك اعصار 
»تكساس«  والية  ضرب  الذي  »هاريف« 
التي  الغزيرة  االمطار  ثم  ومن  األمريكية، 
فيضانات  من  ذلك  عن  نتج  وما  رافقته، 
مدمره وغري مسبوقة، قد يكون له عالقة 
وحتدث  حدثت  التي  املناخية  بالتغريات 

يف العامل خالل السنوات املاضية.
مهمني  عاملني  هناك  أن  التقارير  وبينت 
يكونا  قد  املناخية،  التغريات  عن  ناجتان 
لوالية  االعصار  سببه  ما  يف  ساهما 
هو  االول  العامل  األمريكية،  تكساس 
حيث  هناك،  املياه  حرارة  درجة  ارتفاع 
واخلليج  احمليط  مياه  أن  التقارير  تشري 
وهذا  مؤيتني  درجتني  مبقدار  ارتفعت  قد 
االعصار  شدة  زيادة  سرعة  يف  ساهم 

نحو  البحر  مياه  من  السريع  حتركه  ويف 
االرض.

املياه  منسوب  ارتفاع  هو  الثاين  والعامل 
املياه  منسوب  ارتفاع  نتيجة  اخلليج  يف 
الثلوج  ذوبان  بسبب  احمليطات  يف 
حرارة  درجة  ارتفاع  بفعل  املتجمدة 
املاضية،  العشر  السنوات  خالل  االرض 
الهائلة  املياه  كمية  يفسر  رمبا  وهذا 
وكذلك  معه،  هاريف  اعصار  جرفها  التي 
وأدت  هطلت  التي  االمطار  مياه  كمية 
تكساس  والية  من  كبرية  اجزاء  غرق  اىل 

األمريكية.
الدول  كل  دعوة  من  بد  ال  سبق  مما 
املناخ،  باتفاقية  الفعلي  االلتزام 
مت  التي  دولة  لكل  اخملصصة  وبالنسب 
الكربون  غازات  بث  خلفض  عليها  االتفاق 
وعدم  الغازات  هذه  تراكم  الن  اجلو،  اىل 
االرض، سوف  ارتفاع درجات حرارة  ضبط 
البيئية  التداعيات  من  ويزيد  يتواصل، 
بعيدة  ومناخية  والزراعية  والصحية 
املدى، ومنها ما نشاهده هذه االيام يف 

اعصار هاريف.

عاملية دهشة 
من  املتحدة  الواليات  انسحاب  أثار 
املناخ  تغري  ملكافحة  باريس  اتفاقية 
املستشارة  ووصفت  دولية.  انتقادات 
األمريكية  اخلطوة  مريكل  أنغيال  االملانية 
االتفاقية  عن  ودافعت  »مؤسفة«،  بأنها 
يوقفنا«.  أن  بإمكانه  شيء  »ال  قائلة 
باراك  السابق  األمريكي  الرئيس  وانتقد 
باريس،  اتفاقية  وقع  الذي  أوباما، 
إدارة  متهما  اخلطوة  هذه  مباشرة 
»أنا  وقال  املستقبل«.  »رفض  بـ  ترمب 
وشركاتنا  ومدننا  والياتنا  أن  من  واثق 
لكي  أكرث  هو  ما  وستفعل  قدما  ستخطو 
حماية  يف  وتساعد  السبيل،  هذا  تقود 
الواحد  الكوكب  يف  املستقبل  أجيال 
األقلية  زعيم  ووصف  فيه«.  نعيش  الذي 
الشيوخ،  جملس  يف  الدميقراطية 
اسوأ  »إحدى  بأنه  القرار  شومر،  تشاك 
يف  اتخذت  التي  السياسة  رسم  خطوات 
ضرره  بسبب  والعشرين،  الواحد  القرن 
وموقفنا  وبيئتنا  اقتصادنا  على  الهائل 

اجليوبولتيكي«.
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بيانا  وايطاليا  وأصدر قادة فرنسا وأملانيا 
االتفاقية  على  التفاوض  يرفض  مشرتكا 
»خيبتها  عن  كندا  وعربت  جديد.  من 
بحسب  ترمب،  الرئيس  لقرار  الشديدة« 
كاثرين  الكندية،  البيئة  وزيرة  تصريح 
رئيسة  عربت  كما  للصحفيني،  ماكينا، 
خيبة  عن  ايضا  ماي،  ترييزا  بريطانيا،  وزراء 
اتصال  يف  ترمب  الرئيس  وأبلغت  أملها 
وأمن  رخاء  حتمي  االتفاقية  أن  هاتفي 
دول  قادة  وأدان  املستقبلية«،  االجيال 
والدمنارك  وفنلندا  )السويد  الشمال 
االنسحاب  خطوة  وايسلندا(  والرنويج 
االمم  باسم  متحدثة  وقالت  األمريكية. 
كربى  أمل  »خيبة  كانت  إنها  املتحدة 
الغازات  انبعاث  لتقليل  العامل  جلهود 

العاملي«. الدفيئة وتعزيز األمن 
املهددة  الصغرية  اجلزر  دول  وكانت 
من  البحر  مياه  مستوى  بارتفاع 
قالت  إذ  األمريكية،  للخطوة  املنتقدين 
هيلدا  مارشال،  جزر  جمهورية  رئيسة 
بالنسبة  جدا  للقلق  »مثرية  إنها  هاين، 
األمامي  الذين نعيش على اخلط  لنا، نحن 

يف جبهة التغري املناخي«.
ناقوس اخلطر

الواليات  انسحاب  ترمب  أعلن  حني 
ملكافحة  باريس  اتفاقية  من  املتحدة 
سكان  ألمثل  انتخبت  لقد  قال«  تغري، 
مدينة بيتسبريغ ال سكان باريس. وأضاف 
املتحدة  الواليات  تعاقب  االتفاقية  أن 

العمل«.  وتكلفها ماليني فرص 
يف  الرسمي  بواجبي  أيف  لكي   « وقال: 
ستنسحب  ومواطنيها،  أمريكا  حماية 
باريس  اتفاقية  من  املتحدة  الواليات 
باريس  اتفاقية  ووصف  املناخ،  بشأن 
بالواليات  الضرر  إحلاق  إىل  تهدف  بأنها 
وزعم  وإفقارها،  وإعاقتها  املتحدة 
املتحدة  الواليات  ستكلف  االتفاقية  أن 
اجمايل  من  دوالر  تريليونات  ثالثة  خسارة 

ناجتها القومي و6.5 مليون وظيفة.
البيئية  هاريف  إعصار  تداعيات  تدق  هل 
واإلنسانية  واالقتصادية  والصحية 
األمريكي  الرئيس  وتعيد  اخلطر،  ناقوس 
االنسحاب  عن  ويرتاجع  صوابه  إىل  ترمب 
تغري  ملكافحة  باريس  اتفاقية  من 

الدولية  املنظمة  أن  وخاصة  املناخ؟ 
املتحدة  لألمم  التابعة  اجلوية  لألرصاد 
 0.3 ستضيف  املتحدة  الواليات  إن  تقول 
درجة حرارية إىل املستوى العاملي بحلول 
من  النسحابه  املعارضون  القرن،  نهاية 
يعني  ذلك  إن  يقولون  باريس  اتفاقية 
للعامل  املتحدة  الواليات  قيادة  عن  تنازال 

الرئيسية. التحديات  يف مواجهة أحد 
رفض  ترمب  انسحاب  أن  حمللون  يرى 
وللجهود  باريس  التفاقية  جدا  واضح 
الدولية لتمويل تخفيف آثار التغري املناخي 
وهو  الفقرية.  الدول  يف  معها  والتأقلم 
توقعه  مما  نواحي  عدة  من  بكثري  أسوأ 
بوصفها  االتفاقية  يرى  فهو  الكثريون، 
خانقة  خمادعة  وخطوة  لألعمال  قاتلة 
لالقتصاد األمريكي وغري عادلة متاما، من 
دول حتاول االستفادة منها على حساب 

املتحدة. الواليات 
إلعادة  منفتح  أنه  عن  ترمب  حتدث  لقد 
اتفاقية  بناء  أو  االتفاقية  بشأن  التفاوض 
التفاوض«  »إعادة  فكرة  أن  بيد  جديدة، 

سيناريو غري مرجح.
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تحقيق

أكبر مستشفى لعالج الصقور في العالم 

خارطة  على  ابوظبي  اسم  لوضع  نجاحاته  للصقور  أبوظبي  مستشفى  يواصل 

السياحة البيئية والتراثية على مستوى المنطقة والعالم. وذكرت الدكتورة مارجريت 

جابرييل مولر مديرة المستشفى أن مستشفى ابوظبي للصقور أصبح مقصدا سياحيا 

هاما لدى زوار الدولة من مختلف انحاء العالم.

ابوظبي  مستشفى  إن 
املركز  باعتباره  للصقور 
من  األكرب  املتخصص 
اجلذب  معامل  أهم  وأحد  العامل  يف  نوعه 
بات  اإلماراتية  العاصمة  يف  السياحي 
هيئات  برامج  على  هاما  موقعا  يتصدر 
تنظم  التي  االوروبية  والسفر  السياحة 

الرحالت السياحية ايل امارة ابوظبي.

أبوظبي  مستشفى  مديرة  وحتدثت 
التي  العالجية  اخلدمات  عن  للصقور 
نشر  يف  ودوره  املستشفى  يقدمها 
الوعي العام بقضايا الصحة واألمراض لدى 
الصقور يف األسر بني الصقارين يف دولة 

اإلمارات.
مرفق طبي متطور

أن  أستطاع  املستشفى  أن  واوضحت 

منشأة  من  املاضية  الفرتة  خالل  يتحول 
متطور  طبي  مرفق  إىل  موسمية  بيطرية 
العام  مدار  على  متنوعة  خدمات  يقدم 
احليوانات  رعاية  مركز  خدمات  تشمل 
والكالب  القطط  لرعاية  ومركزا  األليفة 
السائبة وفندقا للحيوانات االليفة يف باحة 

املستشفى.
للصقور  أبوظبي  مستشفى  افتتح  وقد 
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دعم السياحة 
البيئية في 

أبوظبي
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قام مستشفى أبوظبي للصقور بنشر 
جمموعة كبرية من املنشورات العلمية 
الدولية بوصفه  وشارك يف املؤمترات 

مؤسسة رائدة يف طب الصقور 

يعد  وهو   1999 عام  أكتوبر  من  الثالث  يف 
اإلمارات  يف  للصقور  عام  مستشفى  أول 
أصبح  احلني  ذلك  ومنذ  املتحدة  العربية 
مستوى  على  للصقور  مستشفى  أكرب 
من  فقط  ليس  رواده  يكرث  حيث  العامل 
من  بل  فحسب  املتحدة  العربية  اإلمارات 
العربية  اململكة  مثل  اجملاورة  الدول 

السعودية وقطر والكويت والبحرين.
ورغم أن بدايته كانت كمنشأة بيطرية بحتة 
للصقور  أبوظبي  مستشفى  قام  فقد 
األخرية..  السنوات  يف  خدماته  بتنويع 
والطيور  الصقور  عالج  قسم  إىل  فإضافة 
العديد  للصقور  أبوظبي  مستشفى  يضم 
مركز  تشمل  التي  األخرى  األقسام  من 
ومركز  السياحة  ومركز  األليفة  احليوانات 
شاهني للمؤمترات وخمترًبا بيطريا ومراكز 

التدريب الطبي والتي توفر بدورها عروض 
العمالء.. من  كبري  لقطاع  شاملة  خدمات 

وعالوة على ذلك يتوىل مستشفى أبوظبي 
للصقور إدارة مركز أبوظبي لرعاية القطط 
القطط  يتبنى  الذي  السائبة  والكالب 

والكالب الضالة واملهملة.
املوقع اإللكرتوين

املتاحة  اإللكرتوين  الدفع  بوابة  وتسهل 
رواد  على  اإللكرتوين  املوقع  على 
مستشفى أبوظبي للصقور إجراء عمليات 
خدمات  حلجز  اإلنرتنت  عرب  والدفع  احلجز 
اإلقامة الداخلية للحيوانات األليفة ومواعيد 
وزيارات  الطالب  تدريب  وبرامج  العيادات 
تعزيز  أجل  من  املؤمتر  وحجوزات  السياح 

رضا العمالء.
ويوفر مستشفى أبوظبي للصقور الرعاية 

والطيور  للصقور  الشاملة  البيطرية 
وكذلك  أنواعها  اختالف  على  اجلارحة 
والدواجن  األليفة  والطيور  الببغاوات 
جهز  حيث  األخرى  الطيور  أنواع  وجميع 
والتقنيات  األجهزة  بأحدث  املستشفى 
مع  التعامل  يف  كبرية  بخربة  ويتمتع 
احلاالت األكرث تعقيًدا يف جميع أنواع الطيور 

سواء الطيور الفردية أو األسراب.
اما خمترب مستشفى أبوظبي للصقور فهو 
الفحوصات  إلجراء  التقنيات  بأحدث  جمهز 
العينات  أنواع  خملتلف  والسريعة  الدقيقة 
ذلك  إىل  وباإلضافة  حديثة  مهنية  بطريقة 
للصقور  أبوظبي  مستشفى  خمترب  يوفر 
للطيور  النطاق  واسعة  تشخيص  خدمات 
الضخمة  واحليوانات  األليفة  واحليوانات 

واحليوانات األليفة الدخيلة.
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خمترب مرجعي
خمترب  اعتماد  مت   2007 عام  ويف 
الثانية  مستشفى أبوظبي للصقور للمرة 
املرجعي  اخملترب  ليكون   2005 عام  بعد 
العربية  اإلمارات  يف  الطيور  إلنفلونزا 
يعد  الذي  املركز  هذا  يقدم  حيث  املتحدة 
العملية  النتائج  مبثابة مركز كفاءة داخلي 
الالزمة للتشخيص الطبي الدقيق والعالج 

الفوري على نحو سريع دقيق.
الدم  أمراض  اختبارات  اخملترب  ويجري 
واخلاليا  والطفيليات  احليوية  والكيمياء 
والبيولوجيا  اجملهرية  األحياء  وعلم 
اجلزيئية وعلم السموم والهيستوباثولوجيا 

واملناعة وفحص املياه واألعالف.
على  احلائز  السياحة  برنامج  وتأسس 
يف  للصقور  أبوظبي  ملستشفى  اجلوائز 
املتزايد  الناس  الهتمام  نظًرا   2007 عام 
يتميز  حيث  الصقور  مستشفى  بزيارة 
السياحة  من  مثرية  بتوليفة  الربنامج 

الثقافية والسياحة البيئية املتفردة.
جنبات  عرب  الفريدة  اجلولة  وتوفر 
ال  جتربة  للصقور  أبوظبي  مستشفى 

تتضمن  حيث  الصقور  عامل  يف  تنسى 
واملستشفى  املتحف  زيارة  اجلولة 
ومشاهدة  الصقور  مع  الصور  والتقاط 

طريان الصقور يف مكان خمصص.
للصقور  أبوظبي  مستشفى  أصبح  ولقد 
السياحي  اجلذب  مناطق  من  واحًدا 
ِقبل  من  واختري  أبوظبي  يف  الرئيسية 
عام  يف  الفرنسية  اجلوية  اخلطوط  جملة 
إمارة  لزيارة  رئيسية  أسباب   10 كأحد   2010

أبوظبي.
مركز للمؤمترات

مستشفى  افتتح   2009 عام  نهاية  ويف 
أبوظبي للصقور مركز شاهني للمؤمترات 
من  كبرية  جمموعة  ليلبي  له  التابع 
من  ألكرث  يسع  أن  وميكنه  الفعاليات 
اجلديدة  املنشآت  توفر  حيث  ضيف   200
يجمع  فريًدا  مفهوًما  الفعاليات  إلقامة 
وميكن  والرتفيه..  والتقاليد  الفعاليات  بني 
والتدريب  العمل  ورش  لعقد  استخدامه 
حلفالت  وكذلك  واللقاءات  واملؤمترات 
العشاء وحفالت أعياد امليالد واملناسبات 

اخلاصة.

للصقور  أبوظبي  مستشفى  ويقدم 
على  للحصول  وجمزية  مثرية  فرصة 
يستمر  مكثف  طبي  تدريبي  برنامج 
الصقور  طب  جمال  يف  أسابيع  و8   4
حيث  اخملترب  وتشخيصات  والطيور 
العملية  الرعاية  الشامل  الربنامج  يغطي 
وتربية  الصقور  مع  والتعامل  والنظرية 
الطيور وأمراضها .. وقد مت اعتماد برنامج 
دولًيا  والصقور  الطيور  طب  على  التدريب 
والواليات  أوروبا  يف  كثرية  جامعات  من 
املتحدة األمريكية وأسرتاليا. كما مت تقدمي 
للممرضات  خاص  طبي  تدريب  برنامج 

واملساعدين البيطريني أيًضا.
التدريب  برنامج  يوفر  ذلك  على  وعالوة 
على  مكثًفا  تدريًبا  الطيور  معامل  على 
لفنيي  املعملية  الطيور  فحوصات  إجراء 
يف  املمارسني  واألطباء  اخملتربات 
جمال طب الطيور حيث يعد الربنامج الذي 
جملموعة  مكماًل  الصقارين  يستهدف 

برامج التدريب الطبي.
إعادة التأهيل

الشيخ  له  املغفور  قام   1995 عام  ويف 
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اهلل  رحمه  نهيان  آل  سلطان  بن  زايد 
بتقدمي برنامج إطالق سراح الصقور حيث 
هو  للصقور  أبوظبي  مستشفى  يعترب 
الصقور  هذه  تأهيل  إعادة  عن  املسؤول 
على  الطبي  واإلشراف  سراحها  إلطالق 
برنامج إطالق سراح الصقور..وكان الهدف 
الشاهني  صقور  إعادة  هو  الربنامج  من 
برييجرينوس(  فالكو  الربية)وصقور 
إىل  شريوج(  فالكو   ( احلرة  والصقور 
الصقور  عدد  لزيادة  األصلي  موطنها 
الذي  العظيم  اجلهد  هذا  وعرب  الربية.. 
سراح  إطالق  مت  الصقور  حماية  إىل  يرمي 
مثل  مواقع  يف  صقر   1200 على  يزيد  ما 
كل  ففي  وكازاخستان..  وإيران  باكستان 
عام خالل فرتة الربيع يتم أخذ الصقور من 
اإلمارات العربية املتحدة إىل مواقع إطالق 
الهجرة  مسارات  على  تقع  التي  سراحها 
اختيار  ويتم  الربية..  للصقور  الطبيعية 
بعناية  سراحها  إلطالق  النهائية  املناطق 
وتعتمد  بالسكان  مأهولة  غري  مناطق  يف 
الصغرية  الطيور  مثل  الغذاء  توفر  على 
والبحريات..  األنهار  مثل  املياه  وتوفر 

وجتهز الصقور بأجهزة إرسال عرب األقمار 
وتوفري  الطريان  مسارات  لرصد  الصناعية 
البيانات عن معدالت البقاء على قيد احلياة 

بالنسبة للصقور التي أطلق سراحها.
تعزيز الوعي

ويسعى مستشفى أبوظبي للصقور بكل 
وحمالت  باألمراض  الوعي  تعزيز  إىل  جهد 
الوعي  مستوى  رفع  خالل  من  الوقاية 
بطبيعة وطرق انتشار األمراض ومن خالل 
تقدمي املشورة للصقارين بشأن حتسني 
تغذية الصقور وتربيتها..وباإلضافة إىل ذلك 
زيارات  للصقور  أبوظبي  مستشفى  يوفر 
طالب  توعية  أجل  من  للمدارس  خاصة 
املدارس واجلامعات وكذلك األطفال من 
اجلميلة  بالتقاليد  اخلاصة  االحتياجات  ذوي 
هذه  وحماية  الصحة  وقضايا  للصقارة 
رعاية  وكذلك  للخطر  املعرضة  األنواع 
حيث  والكالب  القطط  مثل  احليوانات 
ميكن للمدارس واجلامعات حجز زياراتهم 
أبوظبي  مستشفى  مقر  من  مباشرة 

للصقور.
يف  للصقور  أبوظبي  مستشفى  وحصل 

السنوات األخرية على عدة جوائز وتقديرات 
األمريكية  املتحدة  الواليات  من  دولية 
أملانيا  مثل  األوروبية  البلدان  من  والعديد 
وأسبانيا  وفرنسا  املتحدة  واململكة 
اجلوائز  هذه  منحت  حيث  وبلجيكا  وإيطاليا 
واإلبداع  والريادة  السياحي  الربنامج  عن 
أفضل  واتباع  العميل  ورضا  واجلودة 

املمارسات باإلضافة إىل األداء املميز.
احليوانات األليفة

وقد مت افتتاح مركز احليوانات األليفة التابع 
األول  يف  للصقور  أبوظبي  ملستشفى 
اإلقامة  أجل  من  حصرًيا   2007 يوليو  من 
منشأة  يف  والقطط  للكالب  الداخلية 
يف  يعمل  حيث  التجهيزات  متكاملة 
اخلربة  أصحاب  من  متخصصون  املركز 
األليفة  احليوانات  مع  التعامل  يف  الكبرية 
الرعاية  يقدمون  والذين  لها  واحملبني 
البيطري  املستشفى  وهذا  لها  التامة 
بأحدث  جمهز  األليفة  للحيوانات  الضخم 

التقنيات.
خمصصة  منطقة  أيًضا  املركز  ويضم 
لتدريب الكالب مالئمة لكافة أنواع التدريب 
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ويف عام 2010 متت إضافة حديقة احرتافية 
الكالب  لياقة  على  للحفاظ  الكالب  لرياضة 
تعد األوىل من نوعها يف أبوظبي واإلمارات 
يوفر  ذلك  إىل  وباإلضافة  املتحدة.  العربية 
القطط  أو  الكالب  التقاط  خدمات  املركز 
لتيسري  العمالء  يحددها  التي  األماكن  من 

األمور عليهم.
وبعد إجراء العديد من التوسيعات يف بيوت 
املستشفي  لدى  أصبح  والقطط  الكالب 
عدد كبري من الغرف املتاحة لتوفري إقامة 
األسبوع  نهاية  وإقامة  املدى  طويلة 
وكذلك لتوفري رعاية يومية حيث تضم غرف 
منطقة  املستشفي  لدى  الكبرية  الكالب 
اخلروج  إمكانية  مع  الهواء  مكيفة  داخلية 
 .. احلديقة  منطقة  يف  الطلق  الهواء  يف 
املكان  بنفسها  تختار  أن  للكالب  وميكن 
ذلك  على  عالوًة  فيه  البقاء  تريد  الذي 
يف  بحرية  واملرح  اجلري  الكالب  بإمكان 
مباشرة  اجملاورة  املغلقة  احلديقة 

ملكان اإلقامة.
خدماته  األليفة  احليوانات  مركز  واستكمل 
رعاية  ملستشفى  افتتاحه  خالل  من 

جمموعة  يضم  والذي  األليفة  احليوانات 
بأحدث  جتهيزه  ومت  متميزين  خرباء 
أنواًعا  املستشفى  يوفر  حيث  املعدات 
الوقائية  الرعاية  من  وكثرية  خمتلفة 
باإلضافة  واإلخصاء  والتحصني  واللقاحات 
وجراحات  ومكثفة  متقدمة  عالجات  إىل 
جراحات  وعمليات  الرخوة  لألنسجة 

العظام.
تقنيات طبية

الرقمية  السينية  األشعة  أجهزة  وبفضل 
التنظري  وأجهزة  الصوتية  فوق  واألشعة 
إجراء  ميكن  املستشفى  لدى  املتوافرة 
تقدمي  جانب  اىل  تعقيدا  الفحوصات  أكرث 
ويف  األليفة  للحيوانات  وأدوية  عالجات 
الظروف احلرجة تتم رعاية املريضة منها 

يف وحدة رعاية مركزة كبرية.
االستفادة  املستشفى  مبقدور  وألن 
للصقور  أبوظبي  مستشفى  خمترب  من 
احليوانات  ملركز  التابع  املستشفى  فإن 
األليفة مبقدوره إجراء االختبارات املعملية 
بطريقة مهنية سريعة وفعالة وحمرتفة 
احليوانات  جلميع  شاملة  خدمات  لتقدمي 

خدمة  تتوفر  ذلك  على  وعالوة  األليفة.. 
ومتجر  األليفة  احليوانات  إسكان  إعادة 
واللوازم  األغذية  يعرض  ملستلزماتها 
اخلدمات  عرض  الستكمال  بها  اخلاصة 

الذي يقدمه مركز احليوانات األليفة.
التابع  األليفة  احليوانات  مركز  ويوفر 
خدمة  للصقور  أبوظبي  ملستشفى 
االحتياجات  جميع  تلبي  الكالب  تدريب 
اجَلْرو  تدريب  مثل  الكالب  لتدريب  الالزمة 
للمشاركة  والسلوقي  احلراسة  وكالب 
من  جمموعة  خالل  من  السباقات  يف 

املدربني ذوي اخلربات الكبرية.
مركز  إنشاء  على  املوافقة  ومتت   
السائبة  والكالب  القطط  لرعاية  أبوظبي 
حلكومة  التنفيذي  اجمللس  ِقبل  من 
منح  مت  حيث   ..2010 مايو  يف  أبوظبي 
للصقور  أبوظبي  مستشفى  ترخيص 
يف  الوحيد  البيطري  املستشفى  ليكون 
والكالب  القطط  خلصي  أبوظبي  إمارة 
»االصطياد  برنامج  ضمن  الضالة 
جانب  إىل  السراح«  وإطالق  واإلعقام 
لرعاية  أبوظبي  مركز  إدارة  مهمة 
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أكـبـر مـســتشــفــى لـعــالج الـصــقــور   فــي الــعــالـم 

السائبة. والكالب  القطط 
وبعد افتتاحه يف عام 2011 ليكون أول مركز 
أبوظبي  إمارة  يف  السائبة  للحيوانات 
أصبح املركز األول من نوعه يف املنطقة 
ميثل  حيث  احلكومة  متوله  الذي  العربية 
والكالب  القطط  لرعاية  أبوظبي  مركز 
احليوانات  لرعاية  بارزة  وجهة  السائبة 
يحتذى  مثااًل  ويعترب  أبوظبي  يف  السائبة 
يف  السائبة  والكالب  القطط  رعاية  يف 

اإلمارات العربية املتحدة وإقليمًيا.
السائبة  احليوانات  مركز  منشأة  وتضم 
حيث  والكالب  القطط  بيوت  من  العديد 
واألفراد  األسر  والكالب  القطط  تنتظر 
القطط  وُتعَرض  لتبنيها  لها  احملبة 
فقط  للتبني  بالصحة  تتمتع  التي  والكالب 
شرائح  ووضع  وحتصينها  إخصائها  بعد 
إلكرتونية لها وضمان خلوها من األمراض. 

كما تتلقى أيًضا العالج من الطفيليات.
أول  للصقور  أبوظبي  مستشفى  يعد 
العربية  اإلمارات  يف  عامة  منشأة 
الصحية  الرعاية  خدمات  تقدم  املتحدة 
وجرى  فقط.  للصقور  الشاملة  البيطرية 

أكتوبر  من  الثالث  يف  املستشفى  افتتاح 
يف  البيئة  لهيئة  تابعة  كمنشأة   1999
للصقور  مستشفى  أكرب  ليصبح  أبوظبي، 
يف اإلمارات العربية املتحدة والعامل؛ حيث 
املستشفى  على  املرضى  تدفق  جتاوز 
األوىل  عاًما  عشر  االثني  يف  مريض   50000
من  أكرث  سنويًا  ويستقبل  إنشائه،  من 
وقد  ومعاجلتهم.  لفحصهم  صقر   6000
من  للصقور  أبوظبي  مستشفى  برز 
مستشفيات  أفضل  من  كواحد  إنشائه 
الصقور سمعة يف منطقة اخلليج، وأكرب 
ومركز  العامل،  يف  للصقور  مستشفى 
املستوى  على  الصقور  طب  يف  رائد 
مر  على  املستشفى  متكن  حتى  الدويل. 
السنوات من تكوين قاعدة عريضة ووفية 
العربية  اإلمارات  يف  ليس  املرضى،  من 
دول  يف  وأيضا  بل  فحسب،  املتحدة 
وقطر  السعودية  العربية  اململكة  مثل 

والكويت والبحرين.
للصقور  أبوظبي  مستشفى  توسع  وقد 
إىل  خالص  بيطري  مرفق  جمرد  من 
جماالت  يف  خدماتها  تقدم  مؤسسة 

التعليم والتوعية والتدريب والبحوث. ونظرًا 
للطلب الهائل الذي استقبله املستشفى 
الطيور  ألنواع  خدماته  تقدمي  أجل  من 
األخرى، فقد مت حتويل مستشفى الصقور 
للطيور  متخصص  متكامل  مستشفى  إىل 
 ،  2006 عام  يف  أنواعها  بكافة  والدواجن 
بشكل  مرافقنا  توسيع  اقتضى  ما  وهو 
كبري لتتمكن من استيعاب الطلب املتزايد 
على  القدرة  ومينحنا  خدماتنا،  علي 
والطيور  الصقور  من  أكرب  عدد  استضافة 

األخرى املريضة.
أبوظبي  مستشفى  بدأ   2007 عام  ويف 
التنويع  يف  تتمثل  جديدة  رحلة  للصقور 
الكبري للخدمات، ويف إطار هذا املسعى، 
لربنامج  أبوابه  أبوظبي  مستشفى  فتح 
ويف  عاملية.  جوائز  على  حائز  سياحي 
السنوات األخرية، جنح مستشفى أبوظبي 
جمال  اقتحام  يف  كبري  بشكل  للصقور 
املؤمترات  وسياحة  الرتفيهية  السياحة 
واملعارض عرب الزيادات الهائلة يف أعداد 
عامل  يف  للجولة  انضموا  الذين  السائحني 

الصقور. 
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نافذة على العالم

يناقش مع باحثين بريطانيين تحديات شّح المياه

مع  المثمرة  االجتماعات  من  سلسلة  االستمطار  علوم  لبحوث  اإلمارات  برنامج  عقد 

األفكار  من  العديد  خاللها  ناقش  البارزين  البريطانيين  والعلماء  الباحثين  من  عدد 

والطروحات في مجال علوم االستمطار، وشدد على ضرورة تكثيف التعاون العلمي 

بين جميع األطراف إليجاد حلول مبتكرة لمشكلة شح المياه.

يف  الدولية  مكانته  تنامي 
االستمطار،  علوم  جمال 
مؤخرًا  الربنامج  فريق  زار 
بالعلماء  صالته  لتعزيز  املتحدة  اململكة 
واخلرباء الربيطانيني البارزين واملؤسسات 
العلمية الرائدة هناك. وشملت زيارة فريق 
الربنامج كاًل من وكالة الفضاء األوروبية يف 
اجلوية  للتنبؤات  األوروبي  واملركز  هارويل، 

يف ريدينج، وكلية إمربيال يف لندن.
جولته  خالل  الربنامج  فريق  التقى  كما 

هاريسون،  جايلز  بالربوفيسور  الربيطانية 
دورته  يف  الربنامج  منحة  على  احلاصل 
الغالف  فيزياء  يف  واملتخصص  الثانية، 
آخر  على  ووقف  ريدينج،  بجامعة  اجلوي 
تطورات مشروعه البحثي الذي يعمل على 
الكهربائية  »املفاهيم  تكنولوجيا  تطوير 
تبّشر  والتي  األمطار«  هطول  لتحفيز 
بنتائج واعدة يف هذا اجملال، وهي عبارة 
للسحب  الكهربائية  اخلواص  دراسة  عن 

احململة بالقطرات املائية.

اهلل  عبد  الدكتور  قال  الزيارة،  على  وتعليقًا 
لألرصاد  الوطني  املركز  مدير  املندوس، 
اإلمارات  برنامج  »يحظى  والزالزل:  اجلوية 
دويل  باهتمام  االستمطار  علوم  لبحوث 
دولة  مكانة  يعزز  أن  شأنه  من  واسع 
وحتقيق  االبتكار  يف  ودورها  اإلمارات 
التي  الزيارات  وتعد  املعرفة.  اقتصاد 
املؤسسات  إىل  الربنامج  فريق  بها  يقوم 
العامل  حول  املتخصصة  البحثية  واملراكز 
تشجيع  يف  الدولة  اسرتاتيجية  من  جزءًا 
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اإلمارات  برنامج  يحظى  املندوس: 
لبحوث علوم االستمطار باهتمام دويل

يف  ودورها  الدولة  مكانة  يعزز  واسع 
االبتكار وحتقيق اقتصاد املعرفة.

املبتكرة  احللول  وإيجاد  والعلماء  العلم 
ملشكلة شح املياه سواء يف اإلمارات أو 

على مستوى العامل«. 
إىل  األخرية  الزيارة  كانت  لقد   « وأضاف: 
اململكة املتحدة خطوة مهمة مت خاللها 
اجملاالت  يف  التطورات  أبرز  على  االطالع 
االستمطار،  علوم  ببحوث  املتعلقة 
هذا  يف  اإلماراتية  بالتجربة  والتعريف 
العاملية  ريادتها  أثبتت  والتي  اجملال 
والبحث  االستمطار،  بعلوم  النهوض  يف 
وأصحاب  اخلرباء  مع  مشرتكة  حلول  عن 
وضمان  حقيقي  تغيري  إلحداث  الشأن 

مستقبل أفضل لألمن املائي«.
برنامج  مديرة  املزروعي،  علياء  وقالت 
»لقد  االستمطار:  علوم  لبحوث  اإلمارات 
اململكة  يف  للباحثني  زيارتنا  أتاحت 

املتحدة فرصة لتبادل املعارف واخلربات، 
التطور  على  كثب  عن  االطالع  وكذلك 
جايلز  الربوفيسور  مشروع  يف  احلاصل 
هاريسون، وجهوده من أجل حتقيق تقدم 
نقلة  يشكل  مبا  اجملال  هذا  يف  حقيقي 
ستنعكس  االستمطار  علوم  يف  نوعية 
دولة  يف  السحب  تلقيح  عمليات  على 
املزروعي  وأشادت  وخارجها«.  اإلمارات 
باحلفاوة الكبرية الذي لقيها فريق الربنامج 
كربى  من  املتحدة  للمملكة  زيارته  خالل 
املؤسسات البحثية، حيث ملسنا اهتمامًا 
به  يقوم  الذي  بالدور  قبلهم  من  كبريًا 
والباحثني  العلماء  حتفيز  يف  الربنامج 

وتشجيع بحوثهم املبتكرة.  
من جانبه، أكد الربوفسور هاريسون على 
اإلمارات  برنامج  يلعبه  الذي  الرائد  الدور 

تسهيل  يف  االستمطار  علوم  لبحوث 
من  البحثية  املؤسسات  بني  التواصل 
الشبكات  ومتكني  العامل  دول  خمتلف 
أساليب  على  التعرف  من  الدولية  العلمية 
تلقيح  بتقنيات  تتعلق  جديدة  علمية 
الشحنات  دور  فهم  إن  وقال  السحب. 
أن  ميكن  السحب  تلقيح  يف  الكهربائية 
استخدام  دون  األمطار  هطول  من  يعزز 
وأشاد  الصناعية،  الكيميائية  املواد 
قام  التي  بالزيارة  الربيطاين  الربوفيسور 
البحثي  اخملترب  إىل  الربنامج  فريق  بها 
اململكة  بنشاط  وتعريفهم  ريدينج،  يف 
بعلوم  املتعلقة  اجملاالت  يف  املتحدة 
على  الفريق  أعضاء  وشكر  اجلوي،  الغالف 
جهودهم القيمة يف تزويد الباحثني باملواد 

واملعدات والبيانات التي يحتاجونها«. 
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منقذ حيوانات كينيا
تعتبر محمية الحيوانات »تسافو«، أكبر وأقدم محمية وطنية في إفريقيا، وتقع في 

جنوب كينيا، وتتربع على مساحة 21 ألف كيلومتر مربع، إذ تتكون من جزأين: الغربي 

إنشاء  وتم  وموباسا،  نيروبي  مدينتي  بين  يربط  طريق  بينهما  ويفصل  والشرقي، 

المحمية عام 1948، إلى جانب أنواع عدة من النباتات، وأيضًا اختالف تضاريسها، حيث 

تعيش فيها أعداد كبيرة من الحيوانات الطائرة والزاحفة والثدييات منها، وتوجد أيضًا 

أنواع نادرة مصنفة عالميًا.

»تسافو  احليوانات  حممية 
الشمس  حيث  غرب«، 
على  تطلُّ  امللتهبة 
اجلافة،  الشاسعة  األراضي  هذه  هضاب 
دائرية  بقعة  أضحى  واٍد  ويتوسطها 
هذه  ويف  املاء،  ببعض  مملوءة  الشكل 
املزارع  قام  الصعبة،  الطبيعية  الظروف 

وراح  عميقة،  حفرة  بحفر  موالوا  باتريك 
يجوب يوميًا -بشاحنته الزرقاء املستأجرة 
حيث  املاء،  عن  بحثًا  كيلومرتًا،   70 -نحو 
فالحظ  أمده،  طال  جفافًا  املنطقة  تعاين 
هذا املزارع البسيط أن احليوانات سيكون 
الوضع  بقي  لو  احلتمي،  املوت  مصريها 

بهذا الشكل.

حترك املزارع، لينقل معاناة هذه احليوانات 
جلمع  حماولة  يف  الناس،  إىل  اجلفاف  مع 
تربعات، حلفر بئر عميقة، توفر املياه لهذه 
ومرت  دائم.  بشكل  املسكينة  احليوانات 
يف  مماثلة،  جتربة  عامًا(   41( املزارع  على 
 - خاللها   – احليوانات  عانت  حيث   ،2009
يقرب  ما  نفق  إذ  عطشًا،  واملوت  اجلفاف 
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املياه  نقل  يف  موالوا  معاناة  رغم 
أنه  إال  احملمية،  حيوانات  إلنقاذ  يوميًا، 
مل يستسلم، على أمل أن جتد مبادرته 

اخلريية استجابة أوسع،

وفقًا  احملمية،  حيوانات  من   %40 من 
إلحصاءات الصندوق الدويل للرفق باحليوان 

)أيفو(.
موالوا،  باتريك  »املبادرة«،  صاحب  وقال 
إنني »أشعر بتأنيب الضمري، وبحزن عميق، 
متوت  وهي  احليوانات  إىل  نظرت  كلما 
حلول  إليجاد  أحترك  جعلني  ما  عطشًا، 
عاجل«.  بشكل  وإيقافها  الكارثة،  لهذه 
متقلب  املناخ  أن  »الحظت  ويضيف: 
صراعًا  أحدث  جفاف  عنه  فنتج  ومتغري، 
بني متطلبات السكان املتزايدة من املاء، 

وحاجة احليوانات إىل الشرب«.
من  مايل  بتمويل   - موالوا  باتريك  ومتكن 
السنوات  خالل  معه  تواصلوا  أجانب 
إسمنتي،  حوض  بناء  من   - املاضية 
بغرض عدم تسرب املاء من خارجه، وقام 

باستئجار شاحنة »صهريج« لنقل املياه، 
حيث  الواحد،  اليوم  يف  يورو   237 بكلفة 
الرحلة  يف  ماء  لرت  ألف   12 الشاحنة  جتلب 
الواحدة، وخالل نصف ساعة فقط تشرب 
احليوانات هذه الكمية بالكامل، ما يحتاج إىل 
تكرار هذه العملية الشاقة مرات عدة، يف 

اليوم.
»تسافو  حممية  مؤسسة  مدير  ويشعر 
إليه  آل  ملا  كبرية،  بحسرة  كيبوقوسو،   ،»
واحليوانات،  البشر  بني  تأزم  من  الوضع 
وأعطى مثااًل لنتائج تغري املناخ، حيث الحظ 
تنامي لسعات األفعى القاتلة يف السنوات 
يف  تعيش  التي  الثعابني،  إن  إذ  االخرية، 
سوى  لها  ملجأ  جتد  مل  رطب،  حميط 
االقرتاب أكرث من أماكن وجود السكان بحثًا 
خلطر  الناس  حياة  ض  يعرَّ ما  املاء،  عن 

األماكن  انحصار  على  دليل  وهذا  املوت، 
الرطبة يف احملمية.

للحفاظ  قصة موالوا، يف طلب االستغاثة 
وصدى  عميق  أثر  لها  كان  احليوان،  على 
منصات  دعمت  فقد  واسع،  عاملي 
العاملية  والصحف  االجتماعي  التواصل 
مبادرة موالوا، من خالل تبني هذه الفكرة، 
يف  لإلسهام  وأفرادًا  جمعيات  فحفزت 
فيها،  واالستمرار  املبادرة،  هذه  متويل 
يورو،  ألف   190 جمع  التحرك  هذا  أثمر  وقد 
عميقة  بئر  حلفر  الالزم  الدعم  وفر  ما 
حليواناتها،  املاء  لتوفري  احملمية،  داخل 
لنقل  كما ساعده على شراء شاحنة أكرب 
حلول  جمرد  سبق  ما  كل  يظل  لكن  املاء، 
مؤقتة، لذلك يسعى موالوا إىل حفر املزيد 

من اآلبار.
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مجموعة من برنامج القادة الشباب لطاقة 
المستقبل تزور ألمانيا

المقر  بزيارة   )YFEL( المستقبل  الشباب لطاقة  القادة  برنامج  قام ثمانية من أعضاء 

مدينة  في  العالم،  في  الكيميائية  للصناعات  شركة  أكبر  “باسف”،  لشركة  الرئيسي 

لودفيغسهافن األلمانية.

إىل االطالع على دور  الزيارة 
الكيمياء  جمال  يف  االبتكار 
إيجاد حلول لبعض من  يف 
املياه  توفري  مثل  العاملية،  التحديات  أكرب 
السكاين  التزايد  مع  يتناسب  مبا  النظيفة 
برنامج  أن  يذكر  الطاقة.  كفاءة  وتعزيز 
أحد  هو  املستقبل  لطاقة  الشباب  القادة 
مصدر،  معهد  يوفرها  التي  التوعية  برامج 
للعلوم  خليفة  جامعة  ضمن  يندرج  الذي 

والتكنولوجيا.
أيام،  لثالثة  استمرت  التي  الزيارة  وخالل 

لطاقة  الشباب  القادة  برنامج  أعضاء  قام 
منشآت  خمتلف  على  بجولة  املستقبل 
شركة »باسف”، والتي شملت أكرب حمطة 
باسف  و”مركز  أوروبا،  يف  املياه  ملعاجلة 
لكفاءة الوقود والزيوت«. كما التقوا بعدد من 
الكيميائية  احللول  يف  املتخصصني  خرباء 
حيث  الفائقة،  والتنقية  املياه  جمال  يف 
للمياه  الشركة  إدارة  كيفية  على  تعرفوا 
ناقشوا  كما  اإلنتاج،  وعملية  املعاجلة 
اجلديدة  احللول  من  عددًا  اخلرباء  مع 
صاحلة  نظيفة  مياه  إلنتاج  والبسيطة 

نقاشات  أيضًا  الزيارة  وتضمنت  للشرب. 
اخلضراء،  املباين  يف  العزل  سبل  حول 
مبحطات  اخلاصة  الكيميائية  واحللول 
الطاقة الشمسية التي تتيح االستفادة من 
طاقة الشمس واملساهمة بالتايل يف بناء 

جمتمعات مستدامة ومنخفضة الكربون. 
وقال جون فرينز، نائب رئيس شركة باسف 
هذه  “تعكس  األوسط:  الشرق  ملنطقة 
الزيارة التزام شركة باسف بتبادل املعرفة 
مع قادة الغد يف جمال االستدامة، وإيجاد 
حلول للمشكالت امللّحة التي تواجه العامل 
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باسف  شركة  التزام  الزيارة  هذه  تعكس 
جمال  يف  الغد  قادة  مع  املعرفة  بتبادل 
االستدامة، وإيجاد حلول للمشكالت امللّحة 

التي تواجه العامل.

على  مباشر  بشكل  الشباب  إطالع  عرب 
عامل  يف  اجلديدة  والفرص  التوجهات 
فرصة  ذلك  مينحنا  وباملقابل،  التكنولوجيا. 
للتعرف على هذه العقول الواعدة والشباب 
الطموح وكيفية عملهم لتعزيز أمن املياه 
وبناء مستقبل مستدام يف دولة اإلمارات«.

من  إماراتيني  أعضاء  ثمانية  اختيار  مت  وقد 
املستقبل  لطاقة  الشباب  القادة  برنامج 
استكمال  بعد  الرحلة  هذه  يف  للمشاركة 
جمال  يف  مقالة  وتقدمي  حالة«  »دراسة 
رحلتهم  يف  املشاركني  ورافق  املياه. 
التوعية  برامج  مدير  فولك،  كينيث  الدكتور 
يف املعهد؛ والدكتور شادي حسن، أستاذ 

مساعد يف الهندسة الكيميائية.
نائب  فواز،  نواف  ملياء  الدكتورة  وقالت 
والشؤون  املؤسسي  للتطوير  الرئيس 

إتاحة  »إن  مصدر:  معهد  يف  العامة 
للتواصل  الواعدة  الشابة  للعقول  اجملال 
العلوم  جمال  يف  واخلرباء  القادة  مع 
تطوير  من  ميكّنهم  سوف  والتكنولوجيا 
ثقتهم  وتعزيز  آفاقهم  وتوسيع  قدراتهم 
املبادئ  من  التوجه  هذا  ويعّد  بأنفسهم، 
القادة  برنامج  عليها  قام  التي  األساسية 
الشباب لطاقة املستقبل. ونتوجه بالشكر 
إىل شركة باسف الستضافة فريق الربنامج، 
ونأمل أن يستفيد هؤالء الشباب والشابات 
والنقاشات  احملاضرات  من  اكتسبوه  مما 
مسريتهم  يف  باسف  شركة  خرباء  مع 

األكادميية واملهنية«.
لطاقة  الشباب  القادة  برنامج  أن  يذكر 
الطلبة  من  ألعضائه  يتيح  املستقبل 
الدولة  داخل  من  الشباب  واملهنيني 

دور  ولعب  املشاركة  فرصة  وخارجها 
يف  التحديات  ألكرب  حلول  إيجاد  يف  فاعل 
العامل، السيما حتقيق الكفاءة يف استخدام 
لتغري املناخ. كما يهدف  والتصدي  الطاقة 
بني  للتواصل  منصة  خلق  إىل  الربنامج 
احلكومات  وممثلي  الشباب  املهنيني 
وقادة األعمال واملنظمات األخرى الناشطة 

يف جمال الطاقة البديلة واالستدامة.
 ويوفر الربنامج منصة تتيح اجملال للشباب
التواصل البديلة   املهتمني مبجال الطاقة 
إمكانية يوفر  كونه  عن  فضاًل  بينهم،   فيما 
كبار ومسؤولني  بارزة  بشخصيات   االلتقاء 
شركة زيارة  أتاحت  وقد  اجملال.  هذا   يف 
الوفد معارف  لتعزيز  الفرصة   "باسف" 
أبحاث على  واالطالع  االستدامة  جمال   يف 

.وابتكارات الشركة
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أنــــــــواع

70 % من طرق الزراعة باإلمارات مهدرة للمياه 
وتسبب الملوحة

قالت الدكتورة أسمهان الوافي مدير المركز الدولي للزراعة الملحية »إكبا « إن 70 % من 

الطرق الزراعية الحديثة التي يستخدمها المزارعون في الدولة مهدرة للمياه وتساهم 

بصورة مباشرة في رفع نسبة ملوحتها.

تتعارض  الطرق  هذه  أن   
أنظمة عملها املستوردة 
يف  املناخ  طبيعة  مع 
أن  نفسه  الوقت  يف  مؤكدة  الدولة، 
فرص  أمامه  الدولة  يف  الزراعي  القطاع 
مساهمة  نسبة  يحقق  أن  وميكن  واعدة 
املستورد  أمام  احمللي  املنتج  يف  أكرب 
جلأ  إذا  والطاقة  املياه  من  كميات  بأقل 
جناحها  أثبتت  التي  الطرق  إىل  املزارعون 

وكفاءتها.

هدر  أساليب  من  أن  إىل  الوايف  وأشارت 
ذات  احملمية  البيوت  استخدام  املياه 
أوروبا  من  املستورد  التشغيلي  النظام 
واملناطق الباردة والتي تقوم فكرة عملها 
احملمي  البيت  يف  احلرارة  حبس  على 
أمر طبيعي ألن درجات  بالنسبة لهم  وهو 
والنباتات  جدًا  منخفضة  تكون  احلرارة 
معينة  مرتفعة  حرارة  لدرجات  بحاجة 
يف  جناحها  ولكن  وظائفها،  وأداء  لنموها 
مناخ بارد ال يعني تطبيقه يف مزارع الدولة 

البيوت  عمل  طريقة  ألن  النظام،  بنفس 
احملمية يجب أن يقوم على نظام تشغيلي 
حرارة  درجات  وتوفري  التربيد  على  يعتمد 

خمفضة تقلل من احلاجة للمياه.
من   %80 تستنزف  الزراعة  أن  وأوضحت 
األمطار  شح  ظل  ويف  اجلوفية،  املياه 
واالستهالك املتنامي فإن نسبة امللوحة 
املزارعني  من  العديد  وهناك  تصاعد  يف 
نسبة  ارتفاع  بسبب  مهنتهم  هجروا 
النباتات  عجزت  مستويات  إىل  امللوحة 
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أكدت الوايف أن الزراعة املائية من أجنح 
أساليب الزراعة التي ميكن استخدامها 
يف الدولة، فهي تقلل استخدام املياه 

بنسبة تصل إىل %75،

السبيل  أن  إىل  الفتة  معها،  التأقلم  عن 
األمناط  تغري  التحديات  هذه  ملواجهة 
البدائل  على  واالعتماد  الزراعية  والطرق 
احليوانية  األعالف  وخصوصًا  النباتات  يف 
يستنزفان  اللذين  والرودس  الربسيم  مثل 

املياه مبستويات عالية جدًا.
وأكدت الوايف أن الزراعة املائية من أجنح 
استخدامها  ميكن  التي  الزراعة  أساليب 
استخدام  تقلل  فهي  الدولة،  يف 
تقلل  كما   ،%75 إىل  تصل  بنسبة  املياه 
ويف   ،%97 بنسبة  الطاقة  على  االعتماد 
قبل  من  واستخدامها  تعميمها  حال 
سوف  املياه  استهالك  فإن  املزارعني 
ينخفض ملستويات قياسية وبالتايل سوف 
كما  مستوياتها،  أدنى  عند  امللوحة  تكون 
ميكن عرب هذا األسلوب الزراعي استصالح 

واحات  إىل  وحتويلها  جديدة  زراعية  أراضي 
خضراء.

يف  املائية  الزراعة  بجانب  أنه  إىل  وأشارت 
الزراعة  تأتي  املائية  الرثوة  على  احلفاظ 
على  متتالية  قفزات  حققت  التي  امللحية 
أعاد  حيث  الدولة،  يف  الزراعة  مستوى 
األخضر  البساط  الزراعي  األسلوب  هذا 
أصحابها  تركها  زراعية  مساحات  إىل 
فيها  امللوحة  نسبة  ارتفعت  أن  بعد 
يف  زراعتها  ميكن  نباتات  اكتشاف  بعد 
امللوحة  نسبة  فيها  تصل  التي  األراضي 
إىل 60% من مستوى البحر، وميكن اعتبارها 
مت  أن  إىل  الفتة  والرودس،  للربسيم  بدائل 
املزروعة  للنباتات  الغذائية  الفائدة  اختبار 
املواشي  يف  اللحم  إنتاج  على  وتأثريها 
الغذائية  للفائدة  مشابهة  النتيجة  وجاءت 

للرودس والربسيم وهما أكرث األعالف طلبًا 
من قبل أصحاب املواشي يف الدولة.

أربع  على  أجريت  التجربة  أن  وأوضحت 
مزارع يف مدينة أبوظبي هجرها أصحابها 
ولكن  فيها،  امللوحة  نسبة  ارتفاع  نتيجة 
طبيعية  بصورة  وتكاثرها  النباتات  منو  بعد 
األعالف اجلديدة  عاد مالك املزارع لغرس 
األعالف  بجانب  أنه  وذكرت  جتارية.  بكميات 
التي زرعت يف مياه تصل ملوحتها إىل %60 
حبوب  زارعة  باإلمكان  وجد  البحر  مياه  من 
فيها  تصل  التي  األراضي  يف  »الكينوا« 
نسبة امللوحة إىل 30%، وهو ما سيشجع 
يف  الغذائي  احملصول  هذا  زراعة  على 
يومًا  عليه  الطلب  يتنامى  الذي  الدولة 
وجدواه  الغذائية  لقيمته  نظرًا  آخر،  بعد 

االقتصادية كونه بدياًل للقمح واألرز.
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إجراءات عقابية رادعة تجاه مرتكبي الصيد العشوائي

أكدت وزارة التغير المناخي والبيئة، أن دولة اإلمارات تولي اهتمامًا كبيرًا للبيئة البحرية 

عليها  والحفاظ  لصونها  الموارد  جميع  تسخير  على  وعملت  الحّية،  المائية  وللثروات 

القضايا  من  وتنميتها  السمكية  الثروة  حماية  تعتبر  حيث  والقادمة،  الحالية  لألجيال 

عوامل  نتيجة  استنزاف،  من  الثروة  هذه  له  تتعرض  لما  نظرًا  الدولة؛  في  الرئيسية 

وحضانتها،  تكاثرها  وأماكن  األسماك  مصائد  وتدمير  العشوائي،  كالصيد  مختلفة 

وغير ذلك من العوامل، التي تؤدي إلى تناقصها وعدم قدرتها على إنتاج أجيال جديدة 

بالمستوى الطبيعي.

الريسي،  اهلل  عبد  صالح 
البيئة  استدامة  مدير 
يف  والساحلية  البحرية 
الوزارة، إنه يف حال خمالفة الصيادين يف 

املرة األوىل، يتم توجيه إنذار كتابي ومصادرة 
األسماك، ويف املرة الثانية تفرض غرامة 
األسماك،  مصادرة  مع  درهم   2000 قدرها 
ويف حالة العودة بعد ذلك، يتم حجز رخصة 

مصادرة  مع  أسبوع  ملدة  الصيد  قارب 
اخملالفات  تشمل  حني  يف  األسماك، 
توجيه  بيع األسماك،  املطّبقة على حمال 
املرة  يف  األسماك  ومصادرة  كتابي  إنذار 
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حلماية  اجلهود  تكثيف  إىل  الوزارة  تسعى 
الرثوة السمكية، وتعزيز استدامة

قطاع صيد األسماك ومساهمته يف تعزيز 
األمن الغذائي الوطني.

غرامة  فرض  يتم  الثانية  املرة  ويف  األوىل، 
قدرها 2000 درهم، مع مصادرة األسماك، 
مصادرة  تتم  ذلك  بعد  العودة  حالة  ويف 
أسبوع  ملدة  احملل  وإغالق  األسماك 

بالتنسيق مع السلطة احمللية املعنّية.
وأوضح أن تعدد وتنوع التحديات والضغوط 
والساحلية  البحرية  البيئة  تواجهها  التي 
املاسة  احلاجة  تأكيد  إىل  أدى  الدولة،  يف 
إلدارة  وموّحد  منسق  عملي  نهج  لتبّني 
البيئات؛  النظم يف تلك  وحماية واستدامة 
والبيئة  املناخي  التغري  وزارة  بادرت  لذا 
رؤية  مع  تنسجم  اسرتاتيجية  إعداد  إىل 
البيئة  موارد  على  للحفاظ   ،2021 اإلمارات 

البحرية والساحلية واستدامتها.
لوائح ومبادرات

وأضاف أن الوزارة تسعى إىل تكثيف اجلهود 

استدامة  وتعزيز  السمكية،  الرثوة  حلماية 
اإلمارات،  دولة  يف  األسماك  صيد  قطاع 
الغذائي  األمن  يف  مساهمته  وتعزيز 
الوطني، عرب إطالق حزمة من التشريعات 
للحد  واملشاريع،  واملبادرات  والقرارات 
والتصدي  السمكية،  الرثوة  تراجع  من 
للممارسات اخلاطئة يف الصيد ولعمليات 
العاملني  قدرة  وتعزيز  العشوائي،  الصيد 
يف  االستمرار  على  القطاع  هذا  يف 
حتقيق  يف  يستمر  بحيث  الصيد،  عمليات 
الناجت  يف  تسهم  اقتصادية  جدوى 
ذات  واللوائح  القوانني  ومن  االقتصادي. 

العالقة.
مواصفات واشرتاطات

القرارات  من  عددًا  الوزارة  أصدرت  كما 
حظر  مثل  الصيد،  ملهنة  املنظمة 

ذات  املهمة  احمللية  األنواع  بعض  صيد 
مواسم  يف  والغذائية  االقتصادية  القيمة 
واشرتاطات  مواصفات  ووضع  تكاثرها، 
مثل  الصيد،  وأدوات  معدات  الستخدام 
الشباك والقراقري وغريها من طرق الصيد 
املسموح استخدامها يف الدولة، إضافة 
األسماك  ألطوال  األدنى  احلّد  حتديد  إىل 
وإجراءات  بصيدها،  املسموح  االقتصادية 
تنظيم صيد أسماك القرش، للحفاظ على 
النظام البيئي البحري، حيث يتم وضع هذه 
التشريعات استنادًا إىل الدراسات واألبحاث، 
البيئية  اجلهات  مع  الوزارة  بها  تقوم  التي 
العاملية  واملمارسات  بالدولة،  والعلمية 

يف جمال حماية خمازن الرثوة السمكية.
وأشار إىل أن الوزارة أدرجت ضمن هيكلها 
اخلارجي،  التدقيق  قطاع  التنظيمي 
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املعني مبتابعة كفاءة تطبيق التشريعات، 
العالقة  ذات  التشريعات  تتضمن  التي 
يقوم  الرثوات املائية، حيث  بحماية وتنمية 
بالتنسيق مع جمموعة حرس  اخملتصون 
املنشآت  حماية  جلهاز  التابع  السواحل 
بوضع  إمارة،  كل  يف  والسواحل  احليوية 
تطبيق  بضمان  الكفيلة  الرقابية  الربامج 
أرض  على  واللوائح  للقوانني  البحر  مرتادي 

الواقع.
وقال إن القوانني والقرارات الوزارية تهدف 
وأدوات  معدات  كافة  استخدام  تنظيم  إىل 
وذلك  استخدامها،  وطرق  بالدولة،  الصيد 
من خالل حتديد مواصفات هذه املعدات، 
حتديد  على  عالوة  استخدامها،  ومواسم 
املناطق  يف  الصيد  وحظر  الصيد  مناطق 
والبحريات  البحرية  كاحملمّيات  احليوية، 
االصطناعية،  أو  الطبيعية  واخملازن سواء 
إضافة إىل املناطق التي تقع ضمن حميط 
للدولة،  التابعة  اجلزر  عن  بحرية  أميال   3
توليد  وحمطات  البرتولية،  واملنشآت 

الطاقة وحتلية املياه. 
بعض  استخدام  حظرت  القوانني  أن  وذكر 

طرق ومعدات الصيد، مثل شباك النايلون، 
السنارات،  متعددة  القاعية  واملناشل 
الصيد  طريقة  وكذلك  باألضواء،  والصيد 
وإغالق  القاعي،  املنصب  يف  بالشباك 
الشباك من األسفل، فضاًل عن حظر صيد 
كالثدييات  املائية،  األحياء  من  معينة  أنواع 

البحرية، واحليتان واألطوام والسالحف.
تعاون وتنسيق

مدير  الريسي،  اهلل  عبد  صالح  وأوضح 
يف  والساحلية  البحرية  البيئة  استدامة 
فرق  أن  والبيئة،  املناخي  التغري  وزارة 
والتنسيق  بالتعاون  الوزارة  يف  التدقيق 
مبتابعة  تقوم  بالدولة،  اجلهات  كافة  مع 
مواقع  يف  سواء  التشريعات،  تطبيق 
البحر، للحد من اخملالفات  اإلنزال أو داخل 
لقوانني الصيد، وتخفيف أثرها على خمزون 
الرثوة السمكية والتنوع البيولوجي البحري، 
لتحقيق األهداف التي وضعتها الدولة من 
الستدامة  ضمانًا  القوانني،  هذه  صدور 

املوارد الطبيعية.
خمالفة،  وجود  حالة  يف  أنه  إىل  وأشار 
القانون  يف  الواردة  العقوبات  تطبيق  يتم 

1999بشأن  لسنة   23 رقم  االحتادي 
املائية  الرثوات  وتنمية  وحماية  استغالل 
له،  املنفذة  واللوائح  وتعديالته،  احلية 
واجلزاءات اإلدارية الواردة يف قرار جملس 
تطبيق  بشأن   ،2012 لسنة   18 رقم  الوزراء 
قرارات  خمالفي  على  اإلدارية  اجلزاءات 
حسب  العقوبة  وتختلف  السمكية،  الرثوة 
نوع اخملالفة املرتكبة، وحجم الضرر على 

البيئة البحرية وثرواتها املائية احلية.
5200 صياد

عدد  أن  عن  الريسي  صالح  وكشفت 
يف  املرخصني  املواطنني  الصيادين 
اإلحصاء  بحسب  صياد،   5200 جتاوز  الدولة 
األخري للعام املاضي، مؤكدًا أن الوزارة تويل 
لفئة  الالزم  الدعم  بتقدمي  كبريًا  اهتمامًا 
للعمل  الدولة،  يف  املواطنني  الصيادين 
املهنة  لهذه  جديدة  فئات  جذب  على 
التي تشكل إحدى أهم املهن الرتاثية يف 

املقام األول، واالقتصادية يف الدولة.
من  جمموعة  أطلقت  الوزارة  أن  وأوضح 
املبادرات الداعمة لزيادة أعداد املواطنني 
هذه  وتشمل  القطاع،  هذا  يف  العاملني 
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بنصف  الصيد  معدات  توفري  املبادرات 
بحرية بنصف  توفري حمركات  إذ مت  القيمة، 
توزيع  يف  األولوية  وأعطيت  الكلفة،  قيمة 
املتفرغني  الصيادين  إىل  احملركات  هذه 
املهنة  ميارسون  الذين  الصيد  ملهنة 
بأنفسهم، ثم فئة املوظفني من شاغري 
لهم  تشجيعًا  وذلك  البسيطة،  الدرجات 
وحتسني  الصيد،  مهنة  يف  للعمل 
دخلهم،  ومستوى  املعيشية  أوضاعهم 
الفتًا إىل أنه مت توزيع 546 حمركًا بحريًا رباعي 
للوقود،  منخفض  استهالك  ذا  األشواط، 

على الصيادين، خالل العام املاضي.
تشمل  الوزارة  مبادرات  أن  الريسي  وتابع 
الصيد  قوارب  تسجيل  رسوم  إلغاء 
والصيادين بهدف خفض التكاليف عليهم، 
رسوم  كل  من  الصيادين  إعفاء  وكذلك 
رسوم  ومنها  لهم،  املقدمة  اخلدمات 
وإصدار  السجل،  من  والشطب  القيد 
وجتديد الرتاخيص املتعلقة بقوارب الصيد 
رسوم  جانب  إىل  والعمالة،  ونائبه  والنوخذة 
الرهن  وشطب  وقيد  البيع  عقود  تصديق 
الوزارة  أن  إىل  مشريًا  الصيد،  قوارب  على 

يف  والرتخيص  التسجيل  خدمة  وفرت 
ومل  الدولة،  مستوى  على  كافة  مكاتبها 
القوارب  وترخيص  تسجيل  على  تقِصرها 
رخص  تشمل  بل  فحسب،  والصيادين 
االسترياد  وتصاريح  املائية،  األحياء  مزارع 
إضافة  احلية،  املائية  للرثوات  والتصدير 
العالقة،  ذات  األخرى  اخلدمات  بعض  إىل 
اخلدمات  هذه  من  جمموعة  وفرت  كما 
الذكي  وتطبيقها  اإللكرتوين  موقعها  عرب 

للهواتف املتحركة.
تشمل  الوزارة  مبادرات  أن  وأضاف 
إحدى  تعد  التي  "موروثنا"،  بطاقة  إصدار 
لهذه  االجتماعية  اخلدمية  املبادرات 
لهم  تضمن  إذ  املواطنني،  من  الفئة 
اآلن  وحتى  مميزة،  وخصومات  تسهيالت 
القطاع  من  شركة   100 نحو  استقطاب  مت 

اخلاص ضمن البطاقة.
حماية وتنمية 

وأشار الريسي إىل أن الوزارة يف إطار هذا 
الدعم سمحت للصيادين وجمعيات الصيد 
االصطناعية،  البحرية  املشدات  بإقامة 
ضمن مواصفات واشرتاطات نصت عليها 

 ،2017 لسنة   103 رقم  الوزاري  القرار  أحكام 
االصطناعية،  املشاد  بناء  أو  إقامة  بشأن 
املائية  الرثوات  تنمية  يف  إلشراكهم 
خمزون  زيادة  يف  تسهم  التي  احلية 
بالدولة،  الصيد  مياه  يف  السمكية  الرثوة 
مهنة  استمرار  على  املباشر  وانعكاسه 
النفقات  تقليل  يف  تسهم  كما  الصيد، 
املرتتبة على رحلة الصيد، وذلك من خالل 
املسافات  عن  الصيد  مسافات  تقريب 

احلالية.
وقال مدير إدارة الرثوة السمكية يف وزارة 
الريسي، إن  والبيئة، صالح  التغري املناخي 
جمتمع  لتنمية  جهودها  ضمن  الوزارة، 
مع  مباشرة  لقاءات  تعقد  الصيادين، 
االحتاد التعاوين جلمعيات صيادي األسماك، 
بحضور رؤساء اجلمعيات التعاونية لصيادي 
األسماك يف الدولة، وتنظم زيارات ميدانية 
جتمعاتهم  مواقع  يف  الصيادين  جملتمع 
التي  والصعوبات  التحديات  على  لالطالع 
وإشراكهم  الصيد،  مهنة  يف  تواجههم 
باخلطط التطويرية التي من شأنها حماية 

الرثوة السمكية.
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مخاطر حرارة الصيف على الحيوانات األليفة

مع بلوغ درجات الحرارة أوجها على امتداد بلدان مجلس التعاون الخليجي، حّذر خبراء 

وبيطريون عالميون مقتني الحيوانات األليفة من المخاطر الجسيمة على الحيوانات 

األليفة خالل أشهر الصيف الحارة.

جتاوزت  قد  احلرارة  درجة 
بدولة  مئوية  درجة   51
املتحدة  العربية  اإلمارات 
للمركز  وفقًا  الفائت  الشهر  نهاية  يف 
الوطني لألرصاد اجلوية والزالزل، فيما بلغ 
ويجمع   ،1 مئوية  درجة   66 احلرارة  مؤشر 
مؤشر احلرارة بني درجة احلرارة والرطوبة 
التي يشعر  النسبية لتحديد درجة احلرارة 

اإلنسان بها فعليًا.
ميلر،  ليال  قالت  الصدد،  هذا  ويف 
األمريكية  »اجلمعية  لدى  االستشارية 

“خالفًا   :)ASPCA(  2 باحليوان«   للرفق 
للكالب  ميكن  ال  البشر  عند  احلال  هو  ملا 
الطقس  يف  أجسامها  ترّبد  أن  والقطط 
يجعلها  ما  العرق،  إفراز  طريق  عن  احلار 
ما  وهو  الشمس،  لضربات  عرضة  أكرث 
دقائق  غضون  يف  باإلجهاد  لها  يتسبب 

معدودة”.
احلارة  الصيف  »أشهر  قائلة:  وتابعت 
لإلصابة  عرضة  األليفة  احليوانات  جتعل 
حروق  وأيضًا  الشمس  وضربات  ْجفاف  بالتَّ
وعافيتها.  صحتها  كانت  مهما  الشمس، 

يف  مميتة  تكون  قد  الشمس  وضربات 
حال عدم عالجها بشكل عاجل«.

البيطرية  الطبيبة  بريسون،  إميا-يل  وكانت 
احليوانات  مستشفيات  شبكة  يف 
ذاتها  القضية  عن  حتّدثت  قد   ،MedVet
بداية  »مع  قائلة:  الفائت  يونيو  شهر  يف 
من  املزيد  نشاهد  احلارة،  الصيف  أشهر 
حاالت ضربات الشمس بني الكالب ألنها ال 
تتكيف مباشرة مع التغري الكبري يف درجات 

احلرارة«.
»عند عالج ضربة الشمس  وتابعت قائلة: 
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احليوانات  جتعل  احلارة  الصيف  أشهر 
ْجفاف األليفة عرضة لإلصابة بالتَّ

مهما  واحلروق،  الشمس  وضربات 
كانت صحتها وعافيتها.

دون  اجلسم  تربيد  هو  األول  الهدف  يكون 
إبطاء، وترّكز أساليب تربيد جسم املصاب 
احلرارة  تبديد  على  شمس  بضربة 

باالستعانة بآلية تبخريية”.
النقالة  التبخريي  التربيد  أجهزة  وُتعد 
أجسام  لتربيد  ومتاحة  سهلة  وسيلة 
حرارة  أوج  يف  حتى  األليفة  احليوانات 
األجهزة  هذه  وتتميز  الصيف،  أشهر 
بأجهزة  مقارنة  تشغيلها  تكلفة  برخص 
تبدأ  أنها  كما  التقليدية،  الهواء  تكييف 
بتربيد اجلو بسرعة أكرب، وهو أمر يف غاية 
ال  الطقس  حرارة  تكون  عندما  األهمية 
يف  تشغيلها  إمكانية  عن  ناهيك  ُتطاق، 
يصعب  التي  واخلارجية  املفتوحة  األماكن 
العمل  التقليدية  التكييف  أجهزة  على 

فيها.

ويف هذا الصدد، قال توماس موريسون، 
»بورتاكول«:  شركة  لدى  التسويق  مدير 
الهواء  تكييف  وحدات  تشغيل  »تكلفة 
العادة  يف  أنها  ذلك  إىل  ُيضاف  التقليدية، 
حدود  خارج  توضع  عندما  فعالة  غري 
األليفة  احليوانات  كانت  حال  ويف  املنزل. 
فإن  اليوم  معظم  املنزل  حديقة  يف 
الصيف  أشهر  يف  وسالمتها  حمايتها 
تستلزم وجود أجهزة تربيد تبخريي نقالة«.

يف  األليفة  احليوانات  لسالمة  نصائح 
حال  يف  وعالجها  القائظة  الصيف  أشهر 
نزهة  احلرارة:  بسبب  باإلعياء  إصابتها 
الكلب يجب أن تتم يف الصباح الباكر أو بعد 

غياب الشمس.
من  املنزل  داخل  األليفة  احليوانات  إبقاء 
بعد   3:00 الساعة  حتى  النهار  منتصف 

أوجها.  احلرارة  درجات  تبلغ  حيث  الظهر 
للحيوانات  ميكن  مظللة  منطقة  إتاحة 
إتاحة  الوقت.  طوال  بها  االحتماء  األليفة 
الباردة  الشرب  مياه  من  وفرية  كمية 
وتبديلها بانتظام. وميكن وضع أكياس ثلج 
لفرتة  الشرب  لتربيد مياه  حتت وعاء املاء 
حتت  األليفة  احليوانات  وتقييد  إياك  أطول. 
أشعة الشمس املباشرة أو تركها وحيدة 

يف سيارة مغلقة النوافذ لفرتة زمنية.
بخمول  األليف  احليوان  أصيب  حال  يف 
مفرط أو تقيؤ أو بَدت عليه عالمات الدوخة 
هذه  ويف  إبطاء.  دون  التصرف  يجب 
مناشف  أو  ثلج  أكياس  وضع  يجب  احلالة 
ثم  مبللة ومربدة قرب رأسه ورقبته ومن 
االنتقال به إىل أقرب عيادة بيطرية يف عربة 

مكيفة.
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أصدقاء البيئة

مجموعة »تايم للفنادق« تفوز بجائزة 
المفتاح األخضر 

» والتي تتخذ من اإلمارات العربية المتحدة مقرًا لها  » تايم للفنادق  أعلنت مجموعة 

فوزها بجائزة المفتاح األخضر لجميع فنادقها وشققها الفندقية التي تديرها وبذلك 

تضيف إنجازًا آخر إلى سلسلة إنجازاتها المتزايدة.

األخضر  املفتاح  جائزة 
للتميز  رائدًا  دوليًا  معيارًا 
املسؤولية  جمال  يف 
القطاع  يف  املستدام  والتشغيل  البيئية 
عالمة  عن  عبارة  وهي  السياحي، 
من  تعهدًا  متثل  طوعية  ايكولوجية 
االلتزام  والفندقية  السياحية  املؤسسات 
من  عليها  املنصوص  الصارمة  باملعايري 

قبل جملس اإلمارات للمباين اخلضراء.
تامي  فنادق  خضعت  للجائزة  وللتأهل 

االعرتاف  عنها  جنم  مكثفة  تدقيق  لعملية 
الصديقة  الربامج  يف  تامي  مبساهمة 
والطاقة  املياه  توفري  مبادرات  مثل  للبيئة 
والتي  النفايات  إدارة  مشاريع  وكذلك 
البصمة  تخفيض  يف  كلها  أسهمت 
آثارها  من  يحد  مما  تامي  لفنادق  الكربونية 

الضارة بالبيئة.
 وصّرح حممد عوض اهلل الرئيس التنفيذي 
تامي  فنادق  جوهر  “إن  قائال:  تامي  لفنادق 
اسرتاتيجية  حتقيق  إىل  السعي  يف  يتمثل 

دعم  واستقطاب  النشطة  االستدامة 
الذين لوالهم ملا استطعنا تنفيذ  الشركاء 
والربامج  والفعاليات  املبادرات  خمتلف 
فنادقنا.  جمموعة  عرب  بذلك  املتعلقة 
وبالطبع فإن شهادة املفتاح األخضر دلياًل 
من  حققه  مبا  يكتفي  ال  الفريق  إن  على 
لنكون  أننا نسعى دائما  إجنازات وجوائز بل 

املؤسسة املسؤولة وامللتزمة«.
وفندق  اوك،  تامي  وأجنحة  فندق  إن  يذكر   
للشقق  روبي  وتامي  بالزا،  جراند  تامي 
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للجائزة  للتأهل  تامي  خضعت فنادق 
عنها  جنم  مكثفة  تدقيق  لعملية 
الربامج  يف  تامي  مبساهمة  االعرتاف 

الصديقة للبيئة.

الفندقية  للشقق  توباز  وتامي  الفندقية، 
متكنت  الفندقية  للشقق  كريستال  وتامي 
جميعها من اجتياز آخر مرحلة من عمليات 

تقييم جائزة املفتاح األخضر بنجاح.
 كما تهدف جائزة املفتاح األخضر السنوية 
السلوكية  التغريات  وتشجيع  التوعية  إىل 
فضال  واملوردين  واملوظفني  للضيوف 
عن تشجيع االستخدام املتزايد للمفاهيم 
للبيئة  والصديقة  املستدامة  والتطبيقات 

ضمن عمليات الفندق.
تطبيق  “إن  قائال:  اهلل  عوض  وأضاف 
مفيد  امر  بالطبع  املستدامة  املبادرات 
للغاية فهي تقلل من تأثرينا السلبي على 
البيئة ومن الناحية التجارية أيضا فإنها توفر 

علينا يف فواتري املاء والكهرباء«.
 وتعاملت عملية التدقيق مع 12 بند رئيسي 

واملياه  الطاقة  توفري  فقط  تغطي  ال 
وأنظمة إدارة النفايات والبيئة الداخلية بل 
ومستوى  املوظفني  التزام  أيضا  شملت 
حتسينات  إجراء  ويجب  الضيوف،  وعي 
إمكانية  قبل   %10-5 بني  نسبتها  ترتاوح 

جتديد الشهادة. 
وإضافة إىل جائزة املفتاح األخضر، شاركت 
علب  جلمع   EEG حملة  يف  تامي  فنادق 
القصدير حيث مت جمع 14 كيلوجرام/4500 

علبة خالل فرتة شهرين.
اجملتمع  أفراد  صحة  على  وحرصا« 
»تامي  جمموعة  أنشأت  واملقيمني 
فندق  يف  اوربان«  »تامي  حديقة  للفنادق« 
»تامي آوك« يف منطقة الربشاء يتم فيها 
طازجة  وتقدميها  اخلضراوات  زراعة 

وصحية.

تعاونت  العام  هذا  من  سابق  وقت  ويف 
ايه  جي  “اس  شركة  مع  تامي  فنادق 
مؤسسية  مبادرة  لطرح  اإلمارات” 
الرتميمية  الهندسة  تستهدف  جديدة 
التعاون  جملس  دول  يف  فنادقها  عرب 
اخلليجي. ويعمل هذا احلل الهندسي الذي 
املشرتيات  لعمليات  مركزية  نقطة  يوفر 
التي  الصيانة  أعمال  جميع  متابعة  على 

تنفذ عرب جميع فنادق تامي.
القوى  حتديد  يف  املبادرة  هذه  وتساعد 
وحتديد  بدقة  املطلوبة  واملوارد  العاملة 
ضمانات  تشمله  وما  التسليم  مواعيد 
حمدد.  مورد  بأي  االتصال  اجل  من  املنتج 
استهالك  مستويات  تفحص  أنها  كما 
املياه والكهرباء وتصدر حتذيرا إذا جتاوزت 

العدادات املستويات احملددة سلفا.
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)طرق دبي( ترسي عقد شراء 554 مركبة هجينة 
لتاكسي دبي

الطاير  مطر  سعادة  برئاسة  والمواصالت  الطرق  هيئة  في  المديرين  مجلس  أعتمد 

مركبة   554 شراء  عقد  ترسية  الهيئة،  في  المديرين  مجلس  ورئيس  العام  المدير 

هجينة صديقة للبيئة تعمل بالوقود والكهرباء، تشكل 11% من أسطول مركبات األجرة 

في مؤسسة تاكسي دبي، وذلك في إطار خطة شاملة للحد من التلوث الناجم عن 

عوادم المركبات، وجعل المركبات في دبي صديقة للبيئة.

إن  الطاير  مطر  سعادة   
تنفيذًا  تأتي  املبادرة  هذه 
السمو  صاحب  لتوجيهات 
نائب  مكتوم  آل  راشد  بن  حممد  الشيخ 
حاكم  الوزراء  جملس  رئيس  الدولة  رئيس 
دبي )رعاه اهلل( برتشيد استخدام الطاقة 
للبشر  بالنسبة  ألهميتها  نظرًا  الدولة  يف 

مكوناتها،  مبختلف  التنمية  وملشاريع 
ونظيفة  آمنة  بيئة  إيجاد  على  والعمل 
مستوى  إىل  ترتقي  ومستدامة  وجذابة 
يف  تأتي  كما  دبي،  إمارة  ومكانة  سمعة 
إطار التزام الهيئة باخلطة الشاملة لتقليل 
مركبات  قطاع  يف  الكربونية  االنبعاثات 
األجرة بنسبة 2% وفقًا ملتطلبات اجمللس 

نحو  والتحول  دبي،  يف  للطاقة  األعلى 
االقتصاد األخضر. مشريًا إىل أن املؤسسة 
تستهدف الوصول لنسبة 17% من إجمايل 
يقدر  حيث  اجلاري،  العام  بنهاية  األسطول 
 503 بنحو  حاليًا  الهجينة  املركبات  عدد 

مركبات.
من  الهدف  أن  الطاير  مطر  سعادة  وأكد 
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الطرق  هيئة  أن  إىل  اإلشارة  جتدر 
واملواصالت اعتمدت خطة لتحويل %50 
مركبات  إىل  دبي  يف  األجرة  مركبات  من 

هجينة )هايربد( بحلول عام 2021.

ترسيخ  هو  الهجينة،  املركبات  تشغيل 
مبادرة حكومة دبي الرامية لطرح مركبات 
وتقييم  نظافة،  أكرث  بيئة  أجل  من  خضراء 
يف  الهجينة  املركبات  استخدام  جدوى 
أن  إىل  مشريًا  األجرة،  مركبات  أسطول 
جهة  أول  هي  واملواصالت  الطرق  هيئة 
التجريبي  بالتشغيل  قامت  املنطقة  يف 
والكهرباء  بالوقود  تعمل  هجينة  ملركبات 
دبي  تاكسي  مركبات  أسطول  ضمن 
 ،2011 عام  وحتى   2008 عام  من  الفرتة  يف 
املركبات  أن  التجربة،  تلك  نتائج  وأظهرت 
ألف   550 على  تزيد  مسافة  قطعت 
كربى  صيانه  أو  أعطال  دون  كيلومرت 
للقطع الرئيسة يف املركبة، وبلغت نسبة 
ومت   ،%30 الوقود  استخدام  يف  الرتشيد 

خفض االنبعاثات الكربونية بنسبة %30.

الطرق  هيئة  أن  إىل  اإلشارة  جتدر 
 %50 لتحويل  خطة  اعتمدت  واملواصالت 
مركبات  إىل  دبي  يف  األجرة  مركبات  من 
وذلك   ،2021 عام  بحلول  )هايربد(  هجينة 
متطلبات  لتلبية  شاملة  خطة  إطار  يف 
اجمللس األعلى للطاقة يف دبي، والتحول 
اخلطة  وتتضمن  األخضر،  االقتصاد  نحو 
رفع عدد مركبات األجرة الهجينة يف دبي 
من 147 مركبة عام 2015 إىل 791 مركبة عام 
 ،2017 عام  مركبة   1582 إىل  ترتفع  ثم   ،2016
العدد إىل 2375 مركبة هجينة عام  ليصل 
الهجينة  املركبات  عدد  وسريتفع   ،2018
 3959 إىل  ثم   ،2019 عام  مركبة   3167 إىل 
إجمايل  ليصل   ،2020 عام  هجينة  مركبة 
عام  يف   4750 إىل  الهجينة  املركبات  عدد 
دبي  تاكسي  مؤسسة  وتستحوذ   ،2021

الهجينة  املركبات  من  األكرب  العدد  على 
كارس  مؤسسة  تليها  مركبة،   2280 بنحو 
لألجرة بنحو 900 مركبة هجينة، ثم التاكسي 
الوطني بعدد 812 مركبة، وتاكسي العربية 
 377 تاكسي  ومرتو  مركبة،   463 بنحو 

مركبة، وتاكسي املدينة 18 مركبة.
قد  دبي  تاكسي  مؤسسة  وكانت  هذا، 
دشنت 20 مركبة هجينة من نوع تويوتا كامري 
مركبات  أسطول  ضمن  للبيئة  صديقة 
مؤسسة تاكسي دبي، وذلك يف إطار خطة 
شاملة للحد من التلوث الناجم عن انبعاثات 
دبي،  يف  للبيئة  صديقة  وجعلها  املركبات 
للمؤسسة  االسرتاتيجية  اخلطة  ضمن 
»السالمة  االسرتاتيجية  للغاية  وحتقيقا 
واالستدامة البيئية ودعم االقتصاد األخضر« 

وحتت شعار »الريادة لغِد أفضل«.
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تكنولوجيا بيئية

الجرافين في تطوير أغشية عالية الكفاءة

تفيد  مهمة  بحثية  نتائج  إلى  التوصل  عن  والتكنولوجيا،  للعلوم  مصدر  معهد  أعلن 

في تسريع عملية توظيف مادة الجرافين في تطوير أغشية أكثر كفاءة، وذلك بهدف 

ضمن  مصدر  معهد  ويندرج  المياه.  وتحلية  تنقية  عمليات  واستدامة  فاعلية  تعزيز 

جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا.

باحثي  من  فريق  البحث 
قيادة  حتت  مصدر  معهد 
أستاذة  زو،  ليندا  الدكتورة 
والهندسة  املدنية  التحتية  البنية  يف 
أغشية  تطوير  على  عملوا  حيث  البيئية، 
اجلرافني،  أكسيد  رقاقات  من  مصنوعة 
خالل  امللح  أيونات  احتجاز  على  القادرة 

عملية حتلية مياه البحر. 
من  باملئة   80 البحر  مياه  حتلية  وتوفر 
وهي  اإلمارات،  دولة  يف  العذبة  املياه 

عملية مكلفة وتستهلك مقدارًا كبريًا من 
ماسة  حاجة  هناك  لذلك،  ونظرًا  الطاقة. 
تسهم  ومستدامة  فعالة  تقنيات  لتطوير 
والبيئية  االقتصادية  التكلفة  خفض  يف 
املصنوعة  األغشية  وتعد  املياه.  لتحلية 
التقنيات  هذه  إحدى  اجلرافني  مادة  من 
يف  كبريًا  انخفاضًا  حتقق  أن  ميكن  التي 

هذه التكلفة.
الوزن  نانوية خفيفة  ويعترب اجلرافني مادة 
قطر  من  ضعف  ألف   100 مبقدار  وأنحف 

بالقوة  الرأس، إضافة إىل اتسامها  شعرة 
واملتانة، ما يجعلها مادة مناسبة لتطوير 
يكون  املياه  حتلية  أغشية  من  جديد  جيل 
الطاقة ومراعاة  أكرث كفاءة يف استهالك 
جتارية  أهمية  اجلرافني  ويكتسب  للبيئة. 
متزايدة يف جمال تنقية املياه، حيث تتوقع 
أن  »لوكس ريسريتش”  األبحاث  مؤسسة 
 300 السوق  لهذا  السنوية  القيمة  تبلغ 

مليون دوالر بحلول عام 2025.
البحثي  املشروع  هذا  خالل  جرى  وقد 
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ميكن  مهمة  نتائج  إىل  أفضى  البحث 
أن تساعد العلماء على حتسني كفاءة 
عمليات  استدامة  يعزز  مبا  األغشية 

حتلية املياه.

طبقات  عدة  من  مصنوعة  أغشية  تطوير 
اجلرافني  أكسيد  من  نحيفة  رقاقات  من 
الفاصلة  الفراغات  تعمل  بحيث  اخملفف، 
األغشية  كفاءة  تعزيز  على  الرقاقات  بني 
من  املياه  تنقية  على  قدرتها  خالل  من 
الشوائب مثل أيونات األمالح التي قد تعيق 
مرور جزيئات املياه. لكن يجب أن يتم حتديد 
مقدار هذه الفراغات الفاصلة بدقة تامة، 
أيونات  بحيث ال تكون كبرية فتسمح مبرور 
متنع  بحيث  صغرية  تكون  وال  األمالح، 
أصعب  من  ذلك  يعترب  لذلك  املياه.  مرور 
هذا  مثل  تطوير  تعرتض  التي  التحديات 

النوع من األغشية.
وحسب دراسات سابقة، ترتاوح املسافة 
الفاصلة بني 0.6 و0.7 نانومرت. ونظرًا لضيق 
ميكن  بسيط  اختالف  أي  فإن  اجملال،  هذا 

عمل  كفاءة  على  كبرية  بشكل  يؤثر  أن 
من  أن  ليندا  الدكتورة  وتعتقد  األغشية. 
شأن بحثها توفري األداة التي تتيح للعلماء 
رقاقات  بني  الفاصلة  املسافات  تعديل 

اجلرافني بشكل أفضل.
»جمهر  على  البحثي  الفريق  اعتمد  وقد 
رقاقات  حواف  لفحص  الذرية«  القوة 
األمثل  املقدار  لتحديد  اجلرافني 
بعد  وقاموا  بينها.  الفاصلة  للمسافات 
ذلك باالعتماد على هذه املقاييس وإجراء 
كمية  بني  العالقة  لتحديد  إحصائي  حتليل 
املستخدمة  الوسيطة  الكيميائية  املادة 
وصناعة  اجلرافني  أكسيد  تخفيف  يف 
املسافة  مقدار  وبني  الرقاقات،  هذه 
الفريق  نشر  وقد  الرقاقات.  بني  الفاصلة 
يف  البحث  هذا  حول  علمية  مقالة  البحثي 

العلمية  اجمللة  من   2017 يوليو   12 نسخة 
 ACS Applied Materials( احملّكمة 

.)and Interfaces
وقال الدكتور ستيف غريفيث، نائب الرئيس 
للعلوم  لألبحاث املكلف يف جامعة خليفة 
البحثية  األجندة  »تتضمن  والتكنولوجيا: 
على  العمل  مصدر  ملعهد  الرئيسية 
تطوير تقنيات تسهم يف خفض استهالك 
الطاقة يف عمليات حتلية املياه من خالل 
اجلرافني.  مثل  متقدمة  مواد  توظيف 
به  قامت  الذي  البحثي  اجلهد  هذا  ويعترب 
مهمة  خطوة  وفريقها  زو  ليندا  الدكتورة 
منخفضة  تقنيات  تطوير  طريق  على 
للبيئة،  مراعاة  وأكرث  ومستدامة  التكلفة 
املتزايدة  احلاجة  تلبية  يف  للمساهمة 

للمياه النظيفة يف اإلمارات والعامل.«
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تضم  والتي   )DM SAT1( البيئي  الصناعي  القمر  مشروع  إلدارة  الفنية  اللجنة  عقدت 

في عضويتها المختصين من إدارة البيئة ببلدية دبي وإدارة االستشعار عن بعد بمركز 

محمد بن راشد للفضاء اجتماعًا تنسيقيًا في مقر المركز.

عرض  تقدمي  االجتماع 
مراحل  لسري  مفصل 
القمر  ملشروع  العمل 
اخملتصني  قبل  من  البيئي  الصناعي 
والذي  للفضاء،  راشد  بن  حممد  مبركز 
اإلضافية  التفاصيل  عرض  تضمن 
واألجزاء  الصناعي  القمر  بشكل  املتعلقة 
إمكانية  ستتيح  والتي  يحتويها  التي 
وغازات  الهواء  مللوثات  الفضائي  الرصد 
التغري  لظاهر  املسببة  احلراري  االحتباس 
التحديات  أبرز  من  تعد  والتي  املناخي 
العامل.  وشعوب  دول  تواجه  التي  البيئية 
مت  التي  األخرى  الفنية  التفاصيل  ومن 

التوجه  اللجنة  اجتماع  خالل  لها  التطرق 
نحو إضافة خاصية ثالثة للرصد يف جمال 
باستخدام  احلراري  االحتباس  غازات  رصد 
حزم طيفية جديدة دون أن يؤثر ذلك على 
ما  وكذلك  للمشروع،  الزمني  الربنامج 
إطالق  لعملية  املتاحة  باخليارات  يتعلق 
الزمنية  واجلداول  البيئي  الصناعي  القمر 
وماهية  اإلطالق  لعملية  املقرتحة 
لهذا  استخدامها  ميكن  التي  الصواريخ 

الغرض.
الصناعي  للقمر  الفنية  التفاصيل  وحول 
بينت  وتطبيقاته،   DMSAT1 البيئي 
الهرمودي،  الرحيم  عبد  علياء  املهندسة 

مدير إدارة البيئة ببلدية دبي ورئيس اللجنة 
الفنية إلدارة املشروع، بأن هذا املشروع 
نانومرتي  صناعي  قمر  تصنيع  عن  عبارة 
عايل الكفاءة جاري تصميمه للعمل ضمن 
يحوي  كما   ،)Bands( طيفية  حزم  عدة 
2 أحدهما يعمل  القمر على كمبيوتر عدد 
وتخزين  األرضية  االتصاالت  تأمني  على 
يف  التحكم  على  يعمل  واآلخر  البيانات، 
ومشغالت   )Sensors( املتحسسات 
مسؤولة  وهي   )Actuators( ميكانيكية 
التشغيل  أثناء  للقمر  الدقيق  التوجيه  عن 
عن  بالطاقة  القمر  تزويد  ويتم  )الرصد(. 

طريق ألواح تخزين الطاقة الشمسية. 
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من  واحد  الصناعي  القمر  يعد 
من  وذلك  املهمة،  االستخدامات 
بالغازات  القياسات اخلاصة  خالل توفري 

املسببة لظاهرة التغري املناخي.

الفنية  والقدرات  اإلمكانيات  طبيعة  وعن 
يوفرها،  التي  والبيانات  الصناعي  للقمر 
أوجه  أحد أهم  بأن  البيئة  إدارة  أكدت مدير 
البيئي  الصناعي  للقمر  االستخدامات 
اجلسيمات  وقياس  رصد  يف  يتمثل 
النوع  وهذا  اجلو،  يف   )Aerosols( العالقة 
تعترب  القمر  يوفرها  التي  البيانات  من 
للملوثات  البيئي  الرصد  جمال  يف  مهمة 
املنبعثة إىل بيئة الهواء والتي تهدد صحة 
من  بذلك  يرتبط  وما  اجملتمع،  وسالمة 
دراسات وأبحاث. وتتيح املعدة األساسية 
للقمر الصناعي قياس اجلسيمات العالقة 
والواجهة  خمتلفة،  رصد  بزوايا  اجلو  يف 
األمامية لهذه املعدة تتمثل يف تلسكوب 
برتكيز بصري 150 نانوميرت، ومن ارتفاع 650 
الهواء  مللوثات  قياس  عمل  يتم  كيلومرت 

بدقة 120 مرت على سطح األرض. 
البيئة  إدارة  مدير  بينت  آخر،  جانب  ومن 
من  واحد  الصناعي  للقمر  بأن  دبي  ببلدية 
العمل  جمال  يف  الهامة  االستخدامات 
القياسات  توفري  خالل  من  وذلك  البيئي، 
 Green House( اخلاصة بالغازات الدفيئة
Gases( والتي تعد املسبب لظاهرة التغري 
حتميل  منصة  خالل  من  وذلك  املناخي، 
الهيكل األساسي  تركيبها على  يتم  ثانوية 
عالية  إمكانية  يتيح  مما  الصناعي،  للقمر 
الناجمة  التأثريات  وحجم  طبيعة  لدراسة 
عن التغري املناخي يف اإلمارة، ناهيك عن 
للدراسات  كمدخالت  البيانات  هذه  أهمية 
اخملتلفة  البيئية  اجملاالت  يف  واألبحاث 

وكذلك يف جمال صحة اجملتمع.
املهندسة  أكدت  االجتماع  ختام  ويف 

علياء الهرمودي رئيس اللجنة الفنية إلدارة 
مشروع القمر الصناعي البيئي على أهمية 
قنوات  وتوظيف  الزمن  عامل  استثمار 
التواصل مع اجلهات العاملية املتخصصة 
يف جمال صناعة وإطالق األقمار الصناعية 
للمشروع  اإلجناز  مراحل  تسريع  لغرض 
التصنيع  مرحلة  إنهاء  على  واحلرص 
ومبا  لذلك  اخملطط  الوقت  قبل  واإلطالق 
مبكر  وقت  يف  احلصول  دبي  إلمارة  يتيح 
على البيانات الفضائية البيئية الالزمة التي 
التحديات  تشخيص  فرص  من  ستعزز 
تلوث  جمال  يف  اإلمارة  تواجه  التي  البيئية 
من  يسرع  ومبا  املناخي  والتغري  الهواء 
وترية العمل على تبني اخلطط واإلجراءات 
الهادفة للمحافظة على البيئة يف اإلمارة 

واستدامة مواردها الطبيعية.
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لمزودي الحلول والتقنيات الخضراء

أكدت هيئة كهرباء ومياه دبي الجهة المنظمة لمعرض تكنولوجيا المياه والطاقة 

الحكومية  الهيئات  من  كبيرا  إقباال  يشهد  المعرض  أن   2017 »ويتيكس”  والبيئة 

والمؤسسات الخاصة العاملة في مجال البيئة والحلول والتقنيات الخضراء للمشاركة 

في الدورة التاسعة عشرة.

تقام  الذي  املعرض 
بني  ما  الفرتة  يف  فعالياته 
23 و25 أكتوبر املقبل يف 
واملعارض  للمؤمترات  الدويل  دبي  مركز 
مع الدورة الثانية من معرض دبي للطاقة 
الدورة  مظلة  حتت  وذلك  الشمسية 

الرابعة من األسبوع األخضر.
لألعمال  فريدة  منصة  املعرض  ويوفر 
وصناع  واملستثمرين  احللول  ملزودي 
القرار من الدوائر احلكومية واملستهلكني 

القطاع  من  املهتمني  األعمال  وشركاء 
استعراض  على  يركز  حيث  واخلاص  العام 
املتعلقة  النوعية  االستثمارية  الفرص 
إىل  والبيئة  والطاقة  املياه  بقطاعات 
اخلضراء  والتقنيات  للحلول  الرتويج  جانب 
والطاقة  املياه  جماالت  يف  املبتكرة 
والغاز  والنفط  والبيئة  واملتجددة  النظيفة 

واالستدامة البيئية.
العضو  الطاير  وقال سعادة سعيد حممد 
كهرباء  لهيئة  التنفيذي  الرئيس  املنتدب 

معرض  ورئيس  مؤسس  دبي  ومياه 
“ويتيكس “: »ينسجم تنظيم املعرض مع 
رؤية قيادتنا الرشيدة ونهدف من خالله اىل 
استعراض جهود الدولة يف جمال احلفاظ 
القطاع  مع  الشراكة  وتعزيز  البيئة  على 
اخلضراء  التكنولوجيا  نقل  لبحث  اخلاص 
املعرض  أن  إىل  مشريا  أشكالها.  بكافة 
األنشطة  من  متنوعة  جمموعة  يضم 
الطاقة  استهالك  برتشيد  املتعلقة 
النفايات  وإدارة  البيئة  وحماية  واملياه 
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آلالف  سنوية  وجهة  “ويتكس”  يعّد   
ومناقشة  لعرض  بالطاقة  املهتمني 
على  باحلفاظ  املتعلقة  القضايا  جميع 

املوارد الطبيعية وبناء بيئة مستدامة.

احللول  آخر  إىل  إضافة  اخلضراء  واألبنية 
املتطورة التي تسهم يف خفض انبعاثات 
الكربون كما يوفر املعرض  غاز ثاين أكسيد 
العالقات  لبناء  للمستثمرين  فريدة  فرصة 
واالجتماع  األعمال  فرص  وتعزيز  التجارية 
مع أبرز الشركات وصناع القرار من خمتلف 

بلدان العامل ضمن منصة واحدة«.
ألفضل  ملتقى  املعرض  يشكل  وأضاف:” 
احللول  ومزودي  واملتخصصني  اخلرباء 
احلكوميني  القرار  وصناع  واملستثمرين 
وشركاء األعمال احملتملني واملستهلكني 
من القطاعني العام واخلاص حيث يساهم 
القرار  صناع  من  الكبري  العدد  هذا  اجتماع 
واملستثمرين على مدار ثالثة أيام يف تعزيز 

فرص االستثمار يف التقنيات اخلضراء “.
وقال سعادته: تشهد دولة اإلمارات طلبا 

اخلضراء  التكنولوجيا  حلول  على  متزايدا 
وطرح  القوانني  حتديث  ظل  يف  سيما  ال 
معايري جديدة لألجهزة الكهربائية من قبل 
مزايا  من  التقنيات  هذه  توفره  وما  الدولة 
التشغيلية  الكلفة  خفض  يف  تتمثل  عدة 

وتقليل انبعاثات ثاين أكسيد الكربون.
والطاقة  املياه  تكنولوجيا  معرض  يعّد 
آلالف  سنوية  وجهة  ويتكس،   – والبيئة 
املهتمني اجلادين يف اجملاالت املتعددة 
ومناقشة  لعرض  والبيئة  واملياه  للطاقة 
املياه،  برتشيد  املتعلقة  القضايا  جميع 
بيئة  وبناء  الطبيعية  املوارد  على  واحلفاظ 

مستدامة.
املستوى،  عاملي  معرضًا  ويتكس  وإلن 
الصناعة  يف  املتخصصني  يجتذب  فإنه 
مبا  الطاقة،  قطاع  أنحاء  خمتلف  من 

واإلدارية،  العلمية  احللول  ذلك  يف 
والذين  والتكنولوجيا.  الهندسة  وأقسام 
سيتشاركون ويعرضون يف هذه الفعالية 
جماالت  يف  واالبتكارات  التطورات  أحدث 

الطاقة، واملياه، والبيئة.
وأصبح  انطالقه،  منذ  املعرض  تطّور  لقد 
وإدارة  والبيئة  الطاقة،  قطاعات  اآلن  يضم 
اخلضراء  األبنية  إىل  باإلضافة  النفايات، 

وحلول خفض انبعاثات ثاين أكسيد الكربون.
متخذي  من   12,000 من  أكرث  مشاركة  ومع 
والتجار  واملشرتين  واملستثمرين  القرار 
فإن  العامل،  أنحاء  خمتلف  من  الرئيسيني 
مثالية  منصة  ُيعّد  ويتكس”،  معرض” 
من  جملموعة  تنظيمه  خالل  من  تفاعلية 
التي  الرئيسية  والندوات  التواصل،  فعاليات 
يقدمها كبار اخلرباء، وزيارات الوفود الدولية.
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صحة وطب

المرحلة الثانية من مشروع »سالمة«

الرائد  مشروعها  من  الثانية  للمرحلة  التدريجي  التدشين  بدبي  الصحة  هيئة  بدأت 

شهر  من  العشرين  حتى  ستستمر  والتي  »سالمة«  الموحد  اإللكتروني  الطبي  الملف 

أغسطس الجاري لتشمل كافة مراكز الرعاية الصحية األولية ومستشفى دبي ومركز 

دبي للسكري.

الثانية  املرحلة  تدشني 
الذي  الكبري  النجاح  بعد 
من  األوىل  املرحلة  حققته 
املشروع التي انطلقت يف ابريل املاضي 
لألمراض  دبي  ومركز  راشد  مبستشفى 
دبي  ومركز  املطار  وعيادات  اجللدية 
ومركز  التأهيل  وإعادة  الطبيعي  للعالج 

صحي الربشاء.
نظام  مع  املتوافق   - »سالمة«  ويعد 
شركة »EPIC” العاملي - أحد املشاريع 

يف  تطبيقها  الهيئة  تعتزم  التي  الرائدة 
لها  التابعة  الصحية  املنشآت  كافة 
استشفاء  وجتربة  طبية  حلول  لتقدمي 
التقنيات  ألحدث  وفقا  للمرضى  متميزة 
يف  ستساهم  التي  االلكرتونية  والنظم 
الصحي  النظام  وقدرة  تنافسية  تعزيز 
الصحية  األنظمة  صدارة  يف  ليكون  بدبي 
وحلول  خدمات  تقدمي  اىل  اضافة  العاملية 
الرضا  درجات  أقصى  حتقق  مبتكرة 

للمتعاملني وتفوق توقعاتهم.

القطامي  حممد  حميد  معايل  وشهد 
لهيئة  العام  املدير  اإلدارة  جملس  رئيس 
الصحة بدبي أمس اطالق املرحلة الثانية 
من املشروع وتابع إجراءات وسري العمل 
يف عدد من مراكز الرعاية الصحية األولية 
املشروع  على  القائمني  من  واستمع 
التي  التحديات  حول  مفصل  شرح  اىل 
للتغلب  املتاحة  واحللول  العمل  تواجه 
سهولة  بسبب  التام  ارتياحه  مبديا  عليها 
يسري  الذي  املشروع  تطبيق  وسالسة 
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يعد مشروع »سالمة« يعد من الربامج 
التكنولوجيا  على  ترتكز  التي  الضخمة 
التقنية  النظم  وتكامل  التحتية  والبنية 

لتقدمي حلول طبية إلكرتونية شاملة .

تراعي  مدروسة  زمنية  خطة  وفق 
يف  رغباتهم  وحتقق  املرضى  مصلحة 
متميزة  صحية  خدمات  على  احلصول 
بها  تقوم  التي  الكبرية  اجلهود  تعكس 

الهيئة لتحسني جتربة املريض العالجية.
اجناز  على  القائمة  اجلهود  معاليه  وثمن 
أن  بعد  قياسي  وقت  يف  املشروع  هذا 
املقبل  العام  مطلع  إطالقه  مقررا  كان 
2018 وهو األمر الذي يعكس جدية وكفاءة 
استيعاب  على  الهيئة  موظفي  وقدرة 
خلدمة  وتسخريها  العاملية  التكنولوجيا 
طبي  سجل  تخصيص  خالل  من  املرضى 
كافة  يتضمن  للمريض  موحد  إلكرتوين 
الطبيب  يساعد  مبا  الطبية  معلوماته 
مباشرة  املريض  ملف  على  احلصول  يف 
بغض النظر عن آخر مكان مت تلقي العالج 

فيه.
يركز  الذي  املشروع  أهمية  إىل  وأشار 
يف  العمل  إجراءات  وتوثيق  توحيد  على 
التابعة للهيئة وسرعة  املنشآت الصحية 
الوصول إىل البيانات الشاملة للمرضى يف 
مواقع الرعاية الطبية وتوفري قاعدة بيانات 
وتسهم  القرار  اتخاذ  تدعم  طبية  وتقارير 
والبحوث  الدراسات  عجلة  دفع  يف 
يف  األولويات  من  تعترب  والتي  والتطوير 

اجملال الطبي.
اإلمكانيات  إىل  القطامي  معايل  ولفت 
يتميز بها مشروع  التي  الفائقة  والتقنيات 
توجهات  ضمن  يأتي  الذي  »سالمه« 
تقدمي  يف  والذكي  النوعي  للتحول  الهيئة 
منشآتها  بكافة  اخملتلفة  خدماتها 
صحة  أكرث  جمتمع  اىل  للوصول  الصحية 

التي  الكرمية  الرعاية  ظل  يف  وسعادة 
السمو  صاحب  من  الهيئة  بها  حتظى 
نائب  مكتوم  آل  راشد  بن  حممد  الشيخ 
حاكم  الوزراء  جملس  رئيس  الدولة  رئيس 
من  الالحمدود  والدعم  اهلل«  »رعاه  دبي 
راشد  بن  حممد  بن  حمدان  الشيخ  سمو 
آل مكتوم ويل عهد دبي واملتابعة احلثيثة 
آل  راشد  بن  حمدان  الشيخ  سمو  من 
رئيس  املالية  وزير  نائب حاكم دبي  مكتوم 

هيئة الصحة بدبي.
ترمي  منال  الدكتورة  أعربت  جانبها  من 
الرعاية  خدمات  لقطاع  التنفيذية  املديرة 
بتطبيق  سعادتها  عن  األولية  الصحية 
املشروع يف كافة مراكز الرعاية الصحية 
الربشاء  مبركز  تطبيقه  جناح  بعد  األولية 

الصحي .
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مهامها اإلنسانية في القرى الصومالية

والجراحية  والعالجية  التشخيصية  اإلنسانية  مهامها  الخير  زايد  قوافل  اختتمت 

والوقائية في القرى الصومالية بعالج آالف األطفال والمسنين بإشراف الفريق اإلماراتي 

الصومالي الطبي التطوعي.

يف  القوافل  مهام 
الصومال مببادرة مشرتكة 
وجمعية  العطاء  زايد  من 
اخلريي  الشارقة  بيت  ومؤسسة  الرب  دار 
السعودية  املستشفيات  وجمموعة 
بالتنسيق  للتطوع  اإلمارات  ومركز  األملانية 
واإلنسانية  الصحية  املؤسسات  مع 

الصومالية.
وأشاد الدكتورعدنان سيد عبدو ممثل وزارة 
املتطورة  بالتجهيزات  الصومالية  الصحة 
للمستشفى اإلماراتي الصومايل التطوعي 
يعكس  ما  املدربة  الطبية  وكوادره 

اإلمارات  توليه  الذي  الكبري  االهتمام  مدى 
متطلباتهم  وتوفري  املرضى  ملساعدة 
واحتياجاتهم للتخفيف من معاناتهم، مؤكدًا 
أهمية دور املستشفى املتحرك يف عالج 
واملسنني  األطفال  بني  املرضية  احلاالت 

املعوزين.
وتوجه بالشكر والعرفان ملبادرة زايد العطاء 
وللفريق الطبي اإلماراتي الصومايل التطوعي 
اخلريية  ومبادراته  اإلنسانية  مواقفه  على 
ودعمه للربامج اإلنسانية والعالجية للفئات 

املعوزة وخاصة األطفال واملسنني.
الرتجيب  القت  الطبية  البعثة  أن  وأكد 

والتقدير يف الصومال ملا قدمته من برامج 
تشخيصية وعالجية ووقائية خملتلف فئات 
إضافة  واملسنني  األطفال  من  اجملتمع 
لدور البعثة يف بناء القدرات الصومالية يف 
جمال الكشف املبكر عن األمراض السارية 
عيادات  باستخدام  انتشارها  من  واحلد 
متنقلة ومستشفى متحرك يعد األول من 

نوعه يف الصومال.
الشامري  عادل  الدكتور  ذكر  جهته  ومن 
أن  العطاء  زايد  ملبادرة  التنفيذي  الرئيس 
العالج  تقدمي  استطاعت  اخلري  زايد  قوافل 
األطفال واملسنني  والوقائي آلالف  اجملاين 
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تقدمي  اخلري  زايد  قوافل  استطاعت 
األطفال  آلالف  والوقائي  اجملاين  العالج 
واملسنني الصوماليني بإشراف 50 من 

الكوادر الطبية التطوعية.

الصوماليني بإشراف 50 من الكوادر الطبية 
التطوعية اإلماراتية والصومالية وباستخدام 
العيادات املتنقلة واملستشفى املتحرك 
ووقائية  توعوية  برامج  تنظيم  إىل  إضافة 
شريحة  إىل  اإلنسانية  برسالتها  وصلت 

واسعة من الصوماليني.
بدأت  قد  اخلري  لزايد  العطاء  بعثة  وكانت 
والعالجية  التشخيصية  اإلنسانية  مهامها 
األطفال  من  املعوزة  للفئات  والوقائية 
يف  الصومالية  القرى  يف  واملسنني 
شعار  حتت  املليونية،  العطاء  حملة  إطار 
توجيهات  انسجامًا مع  »العطاء سعادة«، 
آل  زايد  بن  خليفة  الشيخ  السمو  صاحب 
 2017 عام  يكون  بأن  الدولة،  رئيس  نهيان، 
إماراتي  طبي  فريق  وبإشراف  للخري،  عامًا 
العاملني  من  مشرتك  تطوعي  صومايل 

يف  واخلاصة  احلكومية  املؤسسات  يف 
انسانية  ومببادرة  الشقيقني،  البلدين 
الرب  العطاء وجمعية دار  زايد  مشرتكة من 
ومؤسسة بيت الشارقة اخلريي وجمموعة 
بالتنسيق  األملاين  السعودي  مستشفيات 
منوذج  يف  الرسمية  املؤسسات  مع 
اجملتمعية  والشراكة  املشرتك  للعمل 

واإلنسانية.
متطوعي  لفريق  اإلنسانية  املهام  وتأتي 
اإلنسانية  الشراكة  لتفعيل  اإلمارات 
بني  املشرتك  والعمل  وحتفيزها 
املؤسسات الصحية والتطوعية واإلنسانية 
برنامج  إطار  يف  والصومالية،  اإلماراتية 
قوافل زايد اخلري اإلنسانية للوصول إىل اآلالف 
القرى  األطفال واملسنني يف خمتلف  من 
العالقات  عمق  يعكس  والذي  الصومالية، 

التطوعي  العمل  ويعزز  البلدين  تربط  التي 
اإلماراتية  الطبية  الكوادر  بني  املشرتك 
يف  املشاركة  من  ومتكينها  والصومالية، 
وتوفري  املعوزة،  املرضية  احلاالت  عالج 
الربامج العالجية للمرضى يف منوذج مميز 
الذي  النهج  مع  انسجامًا  اإلنساين  للعطاء 
أرسى قواعده املغفور له بإذن اهلل، الشيخ 
واستكمااًل  نهيان،  آل  سلطان  بن  زايد 
السمو  لصاحب  والعطاء  اخلري  ملسرية 
رئيس  نهيان،  آل  زايد  بن  خليفة  الشيخ 
حممد  الشيخ  السمو  وصاحب  الدولة، 
الدولة  رئيس  نائب  مكتوم،  آل  راشد  بن 
وصاحب  دبي،  حاكم  الوزراء  جملس  رئيس 
نهيان،  آل  زايد  بن  حممد  الشيخ  السمو 
ويل عهد أبوظبي نائب القائد األعلى للقوات 

املسلحة.
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التدخين السلبي وأضراره وإمكانية تالفيه

السلبي  التدخين  عن  ماذا  ولكن  خطرة،  عادة  هو  التدخين  أن  في  شك  هناك  ليس 

وأضراره؟ هل هناك خطر حقيقي على صحتنا عند التعرض لدخان السجائر من مصدر 

خارجي، باإلضافة الى الرائحة الكريهة والشعور باالختناق؟ وهل يدرك اآلباء المدخنون 

داخل بيوتهم بأنهم يقدمون األذى والمرض ألطفالهم؟ 

بأنه  السلبي  التدخني 
استنشاق الدخان املنبعث 
من سيجارة مشتعلة، مع 
الدخان الذي يخرج من فم أو أنف الشخص 
املدخن. والتعرض للتدخني السلبي يحدث 
يف كل مكان يكون فيه أناسا يدخنون: يف 
العامة، أو  العمل، يف املنزل، يف األماكن 
يف السيارة اخلاصة. عادة، يحدث التدخني 
أيضا  ولكن  السجائر،  تدخني  جراء  السلبي 
ومنتجات  األرجيلة  السيجار،  الغليون،  من 

التبغ األخرى التي تطلق الدخان.
كمية التبغ

منتجات  من  تنبعث  التي  الدخان  كمية  إن 
فيها.  التي  التبغ  كمية  على  تعتمد  التبغ 
متوسط  سيجار  املثال  سبيل  فعلى 
واحد ميكنه أن يطلق كمية مماثله لكمية 
من  علبة  نصف  من  تنبعث  التي  الدخان 
الصعب  من  أنه  الرغم  وعلى  السجائر. 
املمكن  من  ولكن  التعرض،  مدى  حتديد 
من  غريها  أو  النيكوتني  مستوى  قياس 

السجائر  يف  املوجودة  الكيميائية  املواد 
قياس  أيضا  وميكن  الغرفة.  هواء  يف 
لتحلل  ثانوي  )ناجت  الكوتينني  مادة  مستوى 
لعاب  أو  دم  يف  جسمنا(  يف  النيكوتني 
املدخن السلبي وبذلك ميكن تقييم درجة 

التعرض.
أمراض متعددة

التدخني السلبي ميكن أن يؤدي لسرطان 
الرئة لدى البالغني الذين ال يدخنون. وتشري 
التقديرات إىل أن التدخني السلبي يزيد من 
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أظهرت الدراسات أن التدخني السلبي 
بنسبة  ميت  جنني  والدة  خطر  من  يزيد 
عيوب  مع  طفل  إجناب  وخطر   ٪  23

جسدية بنسبة 13 ٪ .

خماطر اإلصابة بسرطان الرئة بنسبة 20-
يشجع  قد  أيضا  السلبي  التدخني   .٪  30
السرطانات،  من  أخرى  أنواع  تطوير  على 
سرطانات  والبلعوم،  الفم  سرطان  مثل 
املثانة،  سرطان  الهضمي،  اجلهاز 
البنكرياس،  سرطان  الكلى،  سرطان 
الثدي  وسرطان  الرحم  عنق  سرطان 
الليمفاوية،  الغدد  سرطان  النساء،  لدى 
سرطان الدم، وأورام الدماغ لدى األطفال.

فللتدخني  األضرار،  من  املزيد  وهناك 
القلب  على  وضار  فوري  تأثري  السلبي 
يزيد  السلبي  التدخني  الدموية:  واألوعية 
من خماطر اإلصابة بأمراض القلب بنسبة 
السلبيني  املدخنني  فإن  كذلك   .٪  25
بالسكتة  لإلصابة  أكرب  خلطر  معرضون 
لتهيج  يؤدي  أنه  إىل  باإلضافة  الدماغية، 

فاملواد  التنفسي،  اجلهاز  قنوات  يف 
الصغرية  الشعريات  تدمر  املستنشقة 
التنفسي  اجلهاز  قنوات  يف  املوجودة 
والتي تساعد يف إزالة اجلزيئات والبكترييا، 
حدوث  نسبة  ولزيادة  لرتاكمها  يؤدي  مما 

االلتهابات يف اجلهاز التنفسي.
ضرره على األطفال

خماطر  السلبي  التدخني  يزيد  وكذلك 
ولتفاقم  األطفال  لدى  بالربو  االصابة 
التهاب  من  يعانون  قد  كذلك  املرض: 
الرئوي، وتلوثات  الشعب الهوائية، االلتهاب 
لدى  واألذنني.  التنفسي  اجلهاز  قنوات 
الرضع، قد يؤدي التدخني السلبي وأضراره 
أن  وجد  كما  املفاجئ.  املهد  ملوت  أيضا 
بعد  ما  اىل  تستمر  السلبي  التدخني  اثار 
النمو  بتوقف  وتنعكس  الطفولة  مرحلة 

واألضرار يف التحصيل الدراسي.
التدخني  أن  والبحوث  الدراسات  وأكدت 
السلبي يضر بأجنة النساء احلوامل الالتي 
احلوامل  النساء  حتى  للدخان:  يتعرضن 
لدخان  يتعرضن  ولكن  يدخن  ال  الالتي 
للخطر.  اجلنني  حياة  يعرضن  قد  السجائر 
التدخني  أن  الدراسات  أظهرت  وقد 
من  يزيد  احلمل  أثناء  وأضراره  السلبي 
خطر والدة جنني ميت بنسبة 23 ٪ وخطر 
إجناب طفل مع عيوب جسدية بنسبة 13 
خالل  بالفعل  يدخن  الالتي  النساء  مثل   ،٪
السلبي  التدخني  هل  ولكن  احلمل.  فرتة 

ميكن أن يكون امنا؟
ال يوجد مستوى امن للتدخني السلبي، يف 
حني أن املوقف السائد لدى العلماء هو أن 

درجة الضرر تتعلق باجلرعة.
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مرايا القارات

اليونان . . بلد الينابيع الساخنة والبيئة القلقة

ما بين أرسطو وأفالطون والعلم والفلسفة والمعارف اإلنسانية واإلبداعات البشرية، 

وما بين إرث من العراقة في الحضارة والديمقراطية، وعلى بساط من الجمال الطبيعي 

األخاذ الذي أسبل على تلك البالد ألوان أجواء ساحرة حتى غدت اليوم مقصدًا سياحيًا 

من  تقرب  التي  الساخنة  بينابيعها  واالستشفاء  والصحة  والجمال  الراحة  يطلب  لمن 

الثمانمائة نبع. 

ما  أوروبا  بجنوب  اليونان 
وتطل  وتركيا  ألبانيا  بني 
البحر  إيجة  بحر  على 
مساحتها  وتبلغ  املتوسط،  األبيض 
بحدود  وترتبط  مربعًا.  كيلومرتًا   131.940
 828 إىل  يصل  بطول  ألبانيا  مع  جغرافية 

كيلومرتًا، وبلغاريا 494 كيلومرتًا، وتركيا 2.6 
يوغسالفيا  جمهورية  وأخريًا  كيلومرتات، 
طول  يصل  كما  كيلومرتًا،   228 السابقة 

الشريط الساحلي إىل 12.676 كيلومرتًا. 
وتكون  البالد،  مناخ  على  االعتدال  يغلب 
حني  يف  معتدلة،  رطبة  الشتاء  فصول 

وحارة،  جافة  تكون  الصيف  فصول  أن 
البحر  داخل  اجلبلية  سالسلها  وتتطاول 
سالسل  أو  خالبة  جزر  أشباه  لتشكل 
فاتنا  أرخبياًل  يشكل  مبا  اجلزر،  من  متتالية 

من اجلزر يصل إىل 2000 جزيرة. 
اجلزر  تلك  وعلى  واجلبل  البحر  بني  وما 
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بعضها  ساخنا،  نبعا   752 اليونان  يف 
ينفث املاء ليصنع منها نافورة طبيعية، 
املعدين  املاء  منها  ينساب  وبعضها 

حممال بخرياتها الصحية املعدنية.

تستقطب  التي  الساحرة  البالد  تنبسط 
طبيعية  مكونات  من  تضمه  ملا  الكثريين 
قل أو ندر أن توجد يف غريها من البلدان. 
األساطري  كتب  نسمع  حني  نستغرب  وال 
البالد  تلك  يف  اجلمال  روعة  عن  تتحدث 
معدنية  ساخنة  ينابيع  من  تضمه  وما 
تلخص  تكاد  مقولة  قالوا  حتى  وعالجية 
بها  تنعم  التي  التضاريسية  الطبيعة 
اليونان وهي أن األرض تسخن يف اليونان 
إىل  إشارة  ذلك  ويف  إيطاليا،  يف  وتثور 
البالد وغزارتها على  تلك  الينابيع يف  كرثة 
كرثة  إىل  تلميحًا  فيها  أن  كما  ملحوظ،  نحو 
احلقيقة  ويف  إيطاليا،  يف  الثائرة  الرباكني 
مصداقية  من  تخلو  ال  املقولة  هذه  أن 

جغرافية واقعية. 
ينابيع من اجلنة 

بجزرها  تتمتع  اليونان  أن  عن  ففضاًل 
السياحية  ومنتجعاتها  العديدة 
اجلميلة،  اجلزر  هذه  على  واملنتشرة 
املناظر  هبة  فوق  الطبيعة  وهبتها  فقد 
ففي  الساخنة،  الينابيع  تلك  اجلميلة 
ساخنا،  نبعا   752 إىل  يصل  ما  اليونان 
الطبقات  إىل  ساخنا  املاء  ينفث  بعضها 
طبيعية،  نافورة  منها  ليصنع  العليا 
املعدين  املاء  منها  ينساب  وبعضها 
حممال من باطن األرض بخرياتها الصحية 
بدون  جزيرة  أو  مدينة  توجد  وال  املعدنية. 

هذه املنحة الطبيعية. 
أن  البالد  تلك  من  األساطري  نقلت  ولقد 
الينابيع  هذه  استخدم  من  أول  اإلغريق 
معروفة  كانت  وأنها  الصحي،  لالستجمام 
لديهم منذ خمسة آالف عام مضت، وأنها 

العالج  بأن  لتذكرهم  آلهتهم  من  منحة 
أكرمتهم  آلهتهم  وأن  بيوتهم،  يف  ليس 
اجلنة  من  ينابيع  لهم  اقتطعت  بأن 
وأنزلتها إىل األرض، ووضعتها لهم وسيلة 
توجد  حيث  عنها  البحث  وعليهم  للعالج، 
جعلتها  والتي  الساخنة،  الينابيع  هذه 

تختلف عن الينابيع األرضية الباردة. 
لكبار  مزارا  الينابيع  هذه  وأصبحت   
الغازية  جيوشهم  وقادة  فالسفتهم 
فقد  بذكرهم،  التاريخ  كتب  متتلئ  التي 
امللهمات  أحد  الينابيع  هذه  كانت 
وأفالطون،  أرسطو،  للفيلسوف  األرضية 
يقضي  كان  فقد  )سوال(  قائدهم  وأما 
به،  خاص  منتجع  يف  أسبوع  كل  نهاية 
وفندق  منتجع  وشيد  حاليا،  اسمه  يحمل 

ومصحة حتمل نفس االسم. 
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الكثري  أنشئت  وحولها  الينابيع  تلك  وعلى 
أنواعًا  تقدم  التي  الطبية  املصحات  من 
يعالج  الرتفيهي، والذي  العالج  عديدة من 
اجلسم  معاجلة  قبل  القلقة  النفس 
هذه  داخل  اإلنسان  بقاء  فإن  املنهك، 
هموم  عن  بعيدا  طويلة  فرتة  احلمامات 
فري  نوا  ومبداعبات  ومشاكلها،  احلياة 
جسمه،  من  جزء  لكل  الساخنة  املياه 
اجلمال  عليه  يغلب  جو  يف  هذا  له  يحدث 
والراحة واألكل اللذيذ واجلديد على لسانه، 
األوساخ  ويزيل  الهموم  يغسل  هذا  فإن 
من العقل املشوش، ويعيد الصفاء إليه. 

الفاتنة سانتوريني 
وال  وفريدة  خمتلفة  الفاتنة  سانتوريني 
أخرى  يونانية  جزيرة  بأي  مقارنتها  يجوز 
آخر  مكان  بأي  مقارنتها  حتى  ميكن  وال 
املاء.  سطح  على  حتى  أو  األرض،  على 
التحكم  يف  األكرب  الفضل  له  بركاين  انفجار 
جزيرة،  إنها  الرائعة،  احلالية  بجغرافيتها 
العامل  جزر  كباقي  ترتكز  ال  شهرتها  لكن 
ألنها  بل  فحسب،  اخلالبة  الشواطئ  على 
إىل  حاجة  يف  وليست  نوعها  من  فريدة 

جذب السياح والزوار من اليونان وخارجها 
تقدم  ألنها  رملية  شواطئ  على  للتمدد 
وجلسات  رمال  جمرد  من  بكثري  أكرث 
باختصار  إنها  الشاطئ.  مبحاذاة 
سانتوريني اجلنة البيضاء املعلقة كحبوب 
األسود  اجلرف  سفوح  على  اللؤلؤ  من 
وأجمل  اليونان  جزر  أجمل  وهي  الربكاين، 
العامل لعام 2015 بحسب اختيار  جزيرة يف 

السياح.
سؤال  أول  هذا  Oia؟  إيا  أو   Thira فريا 
تقرر  عندما  نفسك  على  ستطرحه 
الذهاب إىل سانتوريني الواقعة يف الوسط 
يف  جنوب  يف  حركة  واألكرث  احلي  الربكاين 
هو  السؤال  هذا  وراء  والسبب  إيجه.  بحر 
أن جزيرة سانتوريني تضم مدينتني فيهما 
أن  بعد  لكك  اخليار  ويبقى  الفنادق  أجمل 
عدة  وآراء  اجلزيرة،  عن  عدة  تقارير  تقرأ 
مواقع  على  اجلزيرة  بزيارة  قاموا  لسياح 

سياحية موثوقة.
معروف  غري  ولسبب   Oia »أويا«  تكتب 
األلف،  كسر  مع  »إيا«  اليونانيون  يلفظها 

»Thira«  يف حني “فريا” تكتب وتلفظ

سانتوريني،  مطار  إىل  األقرب  هي  “فريا” 
ولو  اجلزيرة،  يف  الشعبوي  القسم  وهي 
وجتذب  وراقية  أنيقة  كلها  اجلزيرة  أن 
الطبقات املتوسطة والعالية من السياح، 
حيث  من  »إيا«  عن  تختلف  »فريا«  أن  إال 
سياحية  فهي  بها،  يعرض  وما  البوتيكات 
فيها  تنتشر  التي  »إيا«  عكس  على  أكرث، 
العاملية  املاركات  تبيع  التي  البوتيكات 
التحف  تبيع  التي  الصغرية  واحملال 
إىل  إضافة  الفنية،  واملعروضات  واألثريات 
التي  تبيع امللبوسات  التي  انتشار احملال 

حتمل توقيع مصممي أزياء يونانيني.
النظرة األوىل

وحلسن  لندن،  من  رحلتك  تبدأ  أن  ميكن 
طريان  شركة  من  أكرث  فهناك  احلظ 
من  مباشرة  رحالت  تسّير  حملية 
لكن  سانتوريني،  إىل  الربيطانية  العاصمة 
مدينة  من  انطالقك  نقطة  كانت  حال  يف 
إىل  ومنها  أثينا  إىل  السفر  فيمكنك  أخرى 
طريان  شركات  طريق  عن  سانتوريني 
اقتصادية، وال تزيد الرحلة على 45 ساعة 

جوا، وما بني 5 و8 ساعات بحرا.
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الطريان  من  ساعات  أربع  من  أقل  بعد 
فأثناء  سانتوريني؛  إىل  الطائرة  تصل 
وشك  على  الطائرة  وكأن  تشعر  الهبوط 
الصخرية  واجلبال  القريب  اجلرف  ملس 
وإجراءات  جدا،  صغري  مطار  الصغرية... 
الدول  طريقة  على  معدومة  شبه  أمنية 

املتوسطية.
الصورة والواقع

التي  الصور  يف  نراها  التي  سانتوريني 
سفح  على  البيضاء  البيوت  بتلك  تختصر 
اجلبال السوداء وزرقة البحر لن تراها عند 
وصولك وال حتى يف طريقك إىل »إيا«؛ ألن 
طبيعة اجلزيرة جافة ويطغى عليها اللون 
على  اقتصاديا  وتعتمد  الربكاين  الداكن 

السياحة وزراعة الطماطم والعنب.
فنادق يف اجلبال

إقامتك  مكان  اخرتت  قد  تكون  أن  بعد 
الهائل  الكم  أمام  عاجزا  تقف  سوف 
والتي  اجلبال،  يف  احملفورة  للفنادق 
تشبه بعضها بعضا، لكن األسعار تختلف، 
الغرفة  حجم  هو  واحدا  شيئا  يعني  وهذا 
كانت  مهما  الفنادق  جميع  ألن  اجلناح؛  أو 

الساحر  املشهد  على  تطل  ميزانيتها 
نفسه، وعلى روعة اجلزيرة، لكن االختالف 
بركة  أو  السباحة  بركة  حجم  يف  يكون 

اجلاكوزي.
لعنة الربكان

عندما تصل إىل سانتوريني ستشعر وكأن 
األرض،  من  البقعة  بهذه  توقف  الزمن 
اجلزيرة  ألن  لذلك؛  وجيه  سبب  وهناك 
حالها  إىل  أدى  بركاين  النفجار  تعرضت 
انفصالها  إىل  أدى  مما  اليوم؛  اجلغرايف 
بالـ»كالديرا«  يعرف  ما  اليوم  ليتكون 
الربكان  لعنة  من  اجلزيرة  أهايل  واستفاد 
يقصده  سياحي  جاذب  إىل  حتولت  التي 
أهم  ومن  العامل.  بقاع  كل  من  الزوار 
هو  سانتوريني  يف  تفعله  أن  ميكن  ما 
التي  البحرية  الرحالت  بإحدى  االلتحاق 
تكون  أن  ويفضل   عدة،  شركات  تنظمها 
ميكن  ما  أجمل  ألن  الغروب  عند  الرحلة 
منظر  هو  سانتوريني  يف  تشاهده  أن 
وهناك  اجلزيرة،  تودع  وهي  الشمس 
ثالث حمطات من بينها السباحة عند قدم 
وهذا  البحر،  وسط  يف  والغطس  الربكان 

فبواسطة  تفعله،  أن  ميكن  ما  أجمل 
رؤية  ميكن  املالحون  يقدمه  الذي  القناع 
مريب  املنظر  وهذا  حتتك،  الربكان  أرضية 
هذا  أن  يف  تفكر  عندما  وبخاصة  جدا، 
الربكان حي، وقد يتحرك يف أي حلظة من 
الربكان  فيها  انفجر  مرة  فآخر  اللحظات، 
مما  1965؛  عام  يف  كان  سانتوريني  يف 
جعل منطقتي »فريا« و»إيا« على نفس 

املستوى.
عند  املشي  اجلميلة،  النشاطات  ومن 
املعروف  اجلرف  عند  الشمس  غروب 
 9 طول  على  واملمتد  »كالديرا«  باسم 
 Perissa برييسا  من  تنطلق  كيلومرتات 
املشهد   ،Kamari كاماري  يف  وتنتهي 

رائع ال تفوته.
»فريا«؛  منطقة  إىل  اذهب  املساء  يف 
من  الكثري  وفيها  باحلياة،  نابضة  فهي 
سعرا  األرخص  احمللية  التجارية  احملال 
فجميعها  »إيا«؛  حمال  مع  باملقارنة 
عن  وتختلف  الليل،  منتصف  حتى  يفتح 
لكن  السياحي،  طابعها  حيث  من  »إيا« 
ميكن  ما  أهم  هو  املريح  احلذاء  بأن  تذكر 
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أن تصطحبه معك يف هذه الرحلة حتديدا 
أرضية ممراتها  لـ»فريا« ألن  زيارتك  خالل 
والشكل،  احلجم  متساوي  غري  احلجر  من 
ليست  عام  بشكل  سانتوريني  أن  كما 
املشي  ألن  جسديا؛  للمعوقني  مناسبة 
تسلق  الزائر  على  ويتعني  ضروري  فيها 

السالمل أينما كان حتى يف الفندق.
يف  املشي  اجلميلة،  املشاوير  ومن 
وعرب  فيها،  نقطة  آخر  إىل  »إيا«  منطقة 
خمصصة  رائعة  نقطة  إىل  تصل  السالمل 
البياض،  يكللها  فاجلبال  الصور،  اللتقاط 
البيوت  لون  وإمنا  الثلج  بياض  ليس 
اجلميلة احملفورة فيها وعلى سفوحها، 
ميكن  ال  وفعال  باألعجوبة،  أشبه  املشهد 
يف  آخر  مكان  بأي  سانتوريني  مقارنة 
العامل، وهذا ما جعلها وجهة الرومانسية 
شهر  لقضاء  املفضلة  والوجهة  األوىل 

العسل وإقامة األعراس.
متحف  زيارة  ميكنهم  املتاحف،  وحملبي 
من  جداريات  يعرض  الذي  »فريا« 
خمصص  املتحف  وهذا  املينوي،  العصر 
بعدما  إنقاذها  مت  التي  للمعروضات 

تعرضت اجلزيرة لثورة الربكان.
أكذب  لن  الشواطئ،  حمبي  من  كنت  وإذا 
شواطئ  ستجد  بأنك  وأوهمك  عليك 
بانتظارك،  واملالديف  الباهاماس 
بركانية،  أرض  على  بأنك  تتذكر  أن  فيجب 
عن  الباحثني  وجهة  ليست  وسانتوريني 
الشواطئ، ولو أن بحرها املتوسطي رائع 
للسباحة ونظيف ودافئ، إال أن الشواطئ 
ليست جذابة، لكن توجد بعض الشواطئ 
احلمراء  أو  السوداء  الرمال  تكسوها  التي 
وفليهادا  برييفوالس  بينها:  من  الربكانية، 
برمال  )شواطئ  وكاماري  وبرييسا 
أكاتوري  من  بالقرب  وشاطئ  سوداء( 

)رماله حمراء(.
ما  ميتد  سانتوريني  لزيارة  وقت  أفضل 
الصيف  نهاية  حتى  الربيع  نهاية  بني 
مايو  بني  ما  يكون  للزيارة  وقت  وأفضل 
تنخفض  املوسم  نهاية  ففي  وأكتوبر 
أسعار الفنادق، لكن يجب التنبه إىل أنه بعد 
تقفل  )أيلول(  سبتمرب  من  أسبوع  ثالث 
تبقى  لكن  املائية،  النشاطات  من  الكثري 
عن  للباحثني  ومناسبة  جميلة  سانتوريني 

الروعة والهدوء والرقي.
ستشعر  سانتوريني  مغادرتك  عند 
وال  حرفيا،  ساحرة  اجلزيرة  فهذه  باحلزن؛ 
الكرام،  مرور  السائح  بها  مير  أن  ميكن 
ألنها  بالذاكرة؛  حمفورة  تبقى  فهي 
يف  يكمن  فسحرها  سواها،  تشبه  ال 

هدوئها الذي ينتظر ثورة الربكان.
فنون العالج الطبيعي 

هذه  تقدمها  التي  احليل  وإحدى 
تقدمه  ما  النفسي  لالنتعاش  املصحات 
ال  فهي  غريبة،  نوعية  ذات  عالجات  من 
الساخنة  املياه  هذه  تقدمه  مبا  تكتفي 
للجسم،  انتعاش  أو  لألعصاب،  ارتخاء  من 
املطول  العالج  يستخدم  بعضها  إن  بل 
للعالج،  كوسيلة  بالطني  يبتدىء  والذي 
وهو  بالطني،  اجلسم  تغطية  يتم  حيث 
من  للمصحات  يحضر  عادة  خاص  طني 
مشع  طني  لوجود  األردن،  من  أو  املغرب 
هذا  ويرتك  العالج،  وصفة  تتطلب  كما، 
الطني على اجلسم ملدة تزيد عن ساعة، 
ليكون  الطني بحمام منعش.  يزال عنه  ثم 

مستعدا للمرحلة الثانية من العالج. 
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بعد أن يكون هذا النزيل قد ترطب جسمه 
فإنه  الطني،  خلطة  بعد  مسامه  وتفتحت 
العالج،  من  التالية  املرحلة  إىل  ينتقل 
الفواكه،  مبعجون  اجلسم  هذا  فيغطي 
هامة  وأمالحا  معادن  هناك  أن  بادعاء 
ميكن أن ميتصها اجلسم من هذا اخلليط 
معجون  فهناك  اللذيذة،  الفواكه  من 
العنب واملشمش، وهناك معجون اخليار 
فإن  الزيتون  وزيت  احلليب  وأما  واللنب، 
اجللد  لتغذية  جيدة  مادة  يعترب  خليطهما 

من اخلارج وليس من داخل اجلسم. 
ساعة  اجلسم  على  اخلليط  هذا  ويرتك   
بأنه  يشعر  وهو  النزيل  لينهض  أخرى، 
وليس  انتعاشا.  وأكرث  صحة  أكرث  أصبح 
هذا فقط، بل إن التغيري يف وسيلة العالج 
فهي  املصحات،  هذه  أهداف  أحد  هي 
بقي  فلو  دائمة،  واحدة  وصفة  تقدم  ال 
املصحات،  هذه  يف  أسبوع  مدة  النزيل 
أخرى،  إىل  عالجية  فكرة  من  سيتنقل  فإنه 

وكأنه يتذوق أنواعا من األطعمة. 
العالجات  أنواع  إحدى  الزيتية  األسرة 
ينام  حيث  املصحات،  هذه  يف  املقدمة 

أحلفته  ولكن  مائي  سرير  على  النزيل 
حلاف  فهناك  بأنواعها  بالزيوت  متشربة 
أنواع  من  بتشكيلة  وحلاف  الزيتون  زيت 
األحلفة  وهناك  اجللدية،  الكرميات 

املتشبعة بأنواع املرطبات اجللدية.
مرور  ينتظر  الغرف  هذه  يف  النزيل  ويرتك 
وهي  أخرى،  بتسلية  املطلوب  الزمن 
تعرض  العالجات  أخرى من  أنوع  مشاهدة 
ليقتنع  تلفزيونية خاصة،  عليه على قنوات 

بها ولينتقل إليها راغبا ومشتاقا.
آخر  إىل  سرادق  من  النزيل  تنقل  يستمر 
الطيبة،  والرائحة  باجلمال  مفعم  بجو 
مرحلة  تنتهي  حتى  الفائقة،  والعناية 
والروح،  اجلسم  على  اخلارجية  العالجات 
متعة  إىل  هذا  بعدها  النزيل  وينتقل 
العالج،  مراحل  من  جزء  ولكنها  أخرى، 
هذه  تقدمه  الذي  الفاخر  الطعام  وهو 
النزيل  أن  تعلم  فهي  الفخمة،  املصحات 
الطعام  قائمة  فإن  لذا  الصحة،  عن  يبحث 
حتتوي على األطباق الشهية وغري الضارة 
التي  القصوى  املتعة  إنها  بل  بالصحة، 
عادة  له  يسمح  حيث  النزيل  بها  يشعر 

عليه  خوف  وال  كمية،  وبأي  يشاء  ما  بأكل 
الوزن، فكل األطعمة  زيادة  أو  التخمة  من 
أن  بدون  املعدة  ميأل  الذي  النوع  من 
عليه  يغلب  فالطعام  اجلسم،  إىل  يسيء 
بطريقة  املقدمة  واخلضروات  الفواكه 
مشبعة للمعدة والروح واللسان الذواق. 

السياحة  على  تقوم  املنتجعات  هذه 
السياح  شريحة  من  تزيد  ولكنها  عامة، 
استحسان  تنال  أخرى  خدمة  بتقدميها 
فهي  واملنتجع،  للمنطقة  الزائر  وقبول 
السياحية،  اخلدمات  تقدم  أنها  بجانب 
وهو  وفعاال  هاما  شعارا  لها  أيضا  تضع 
املنتجعات  وهذه  الصحية،  السياحة 
يف  يوجد  فعادة  تقوله،  مبا  فعال  تهتم 
استعدادات  السياحية  املصحات  هذه 
األطباء  من  كامل  فريق  كبرية،  صحية 
مثل  العالقة  ذات  التخصصات  أغلب  يف 
وأمراض  والروماتيزم  اجللد  أمراض 
التجميل  أطباء  وكذلك  البولية،  املسالك 
والصحة النفسية، لذا فإن السائح سيجد 
يف  الفائقة  الطبية  والعناية  به  االهتمام 

حالة احتياجه إليها.
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ملكافحة  اإلقليمية  املشاريع  اهم  من 
على  الصحراوي  الزحف  وايقاف  التصحر 
فهو  واحليواين،  الزراعي  اإلنتاج  مناطق 
النباتي  الغطاء  من  حاجز  انشاء  إىل  يهدف 
عرب  الرمال  زحف  تقدم  وقف  يف  يساعد 
خالل  من  وذلك  الصحراء،  جنوب  دول 
متعددة  خضراء  احزمة  وزراعة  تشجري 
االنواع متتد من موريتانيا ايل جيبوتي بطول 
املناطق  يف  كلم   15 وبعرض  كلم  آالف   7
فيها  األمطار  هطول  معدل  يبلغ  التي 
ضمن  والواقعة  السنة،  يف  ملم   400-  100
ويشمل  الساحلية.  الصحراوية  املنطقة 
الذي  السودان  رأسها  على  دولة   11 احلزام 
السياج  ملشروع  املؤسسني  من  يعترب 
االفريقي األخضر، حيث مير ثلث هذا احلزام 
بطول  السودانية  باألراضي  الكبري  االخضر 

1525 كلم.
ورغم أن مشروع السياج االخضر األفريقي 
“عام  والصحراء  »الساحل  قمة  اقرته  قد 
2005 م واعتمده االحتاد االفريقي عام 2007 
م كمشروع اسرتاتيجي ملساعدة البلدان 
الصحراوي  الزحف  مواجهة  يف  االفريقية 
على  الواقعة  الدول  جمموعة  يهدد  الذي 
يحبو  زال  ما  أنه  إال  والصحراء،  الساحل 
وعدم  السياسي  االستقرار  عدم  بسبب 
يف  األولوية  اعطائه  يف  احلكومات  جدية 
ضخم  مشروع  أنه  إىل  باإلضافة  التخطيط، 
وإقليمية  حملية  شراكات  بناء  يتطلب 

وتعاون دويل للتمويل والتنفيذ.
ولقد أجازت قمة نواكشوط األخرية إنشاء 
اخلرطوم،  ومقره  اإلفريقي  الكربون  بنك 
عن  األخضر  للسياج  متويل  مصدر  ليكون 
ولغرس  العاملية،  الكربون  جتارة  طريق 
الكربون  وامتصاص  األشجار  وزراعة 
والتغري  التصحر  تسبب  التي  وانبعاثاته 

 30 من  فنية  جلنة  له  وشكلت  املناخي. 
خبريا مقرها اخلرطوم.

زايد  مؤسسة  مبادرة  جاءت  هنا  ومن 
التعاون  مشروع  إلطالق  للبيئة  الدولية 
اإلقليمي ملواجهة حتديات التصحر والتغري 
املناخي من جمهورية السودان باعتبارها 
السياج  ملشروع  بالنسبة  املقر  دولة 
يف  باملساهمة  وذلك  األفريقي،  األخضر 
من  مستفيدة  الصحراوية  األشجار  زراعة 
التشجري،  جمال  يف  اإلمارات  دولة  جتربة 
ومن جتربة دبي يف مبادرة زراعة املليون 
أوفدت  وقد  ماليني.  صارت  التي  شجرة 
إىل  املستوى  رفيع  وفدًا  املؤسسة 
قام،  حيث   2017 أغسطس  يف  اخلرطوم 
بالتعاون مع وزارة البيئة واملوارد الطبيعية 
بتنظيم  السودانية،  العمراين  والتخطيط 
ملواجهة  اإلقليمي  »التعاون  حول  ندوة 
الوطني  باجمللس  البيئية«  التحديات 
كبري  لعدد  ممثلون  فيها  شارك  السوداين 
من املؤسسات االحتادية والوالئية املعنية 
وكان  اجلامعات  إىل  اضافًة  البيئة،  بشؤون 
لها صدًى اعالميًا كبريًا حقق أهم األهداف 
ورفع  القضية  على  الضوء  تسليط  وهو 
امُللّحة  البيئية  بالتحديات  الوعي  مستوى 

على مستوى املنطقة.
ضمن  شجرتني  بزراعة  الوفد  قام  وكذلك 
أمدرمان  غرب  مبنطقة  األخضر  السياج 
زايد  مؤسسة  ملشاركة  رمزية  كانطالقة 
يف  مكثفة  بصورة  األشجار  زراعة  يف 
على  الصحراوية  البلدان  وبقية  السودان 

مستوى العامل.
أكلها  تؤتي  أن  نأمل  فارقة  مبادرة  انها 
اجملتمعات  استقرار  يف  وتساهم  قريبًا 
الصحراوية  باملناطق  والرعوية  الزراعية 

حول العامل، وخاصًة أفريقيا.
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القرن  ستينيات  منذ  البيئة  خرباء  عكف 
التصحر  ظاهرة  دراسة  على  املاضي 
التي الحظوا زحفها على األراضي الزراعية 
باخلطر،  ينذر  مبعدل  الطبيعية  واملراعي 
الدراسات  واستمرت  أفريقيا.  يف  خاصة 
الزراعية  احملاصيل  فشل  تكرار  مع 
األمم  اعرتفت  أن  إىل  اجملاعات،  وحدوث 
املتحدة بخطورة املشكلة وتبّنت التصدي 
لها. ويف مؤمتر قمة الربازيل 1992 وضعت 
اللبنات األوىل التفاقية التصحر بالرتكيز على 
حموريًا  دورًا  السياسة  لعبت  حيث  أفريقيا 
النعدام  نتيجة  املشكلة  استفحال  يف 
قضايا  حلل  الضروريتني  واإلرادة  الرؤية 
عدم  لعب  فقد  التصحر،  مثل  اسرتاتيجية 
القبلية  والنزاعات  السياسي  االستقرار 
والضغط  الفقر  انتشار  يف  أساسيًا  دورًا 
على املوارد الطبيعية الشحيحة مما فاقم 
يزال  وال  عام.  بعد  عامًا  الصحراوي  الزحف 
واالقتصادية  البيئية  القضية  هم  التصحر 

واالجتماعية األوىل يف أفريقيا.
االفريقي  االخضر  السياج  مشروع  ويعد 



جائزة اإلمارات التقديرية للبيئة

معًا من أجل وطن أخضر

جائزة زايد الدولية للبيئة

معًا من أجل قرن أخضر






