
العدد 173

 يـولـيـو 2017

 وزارة الـطـاقـــة تـطــلــق تـقــريـــر »حـالـــة الـطـاقــة لـدولــة اإلمــارات لـعـام 2017«

محمد بن راشد يطلق

»المسرعـات اإلنسانية«



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

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

جائــزة اإلمارات التقديرية للبيئـة

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

حتى 31 أغسطس 2017  في فئاتها الخمسة كاآلتى:

200,000 درهمجائزة الشخصية البيئية

200,000 درهمجائزة المؤسسة الصناعية

200,000 درهمجائزة المؤسسة التعليمية

200,000 درهمجائزة االبتكار أواالختراع أوالبحوث البيئية

200,000 درهمجائزة اإلعالم والتوعية البيئية
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االنساني والبيئي  والتنمية المستدامة

أ. د. محمد أحمد بن فهد
رئيس جملس اإلدارة

رئيس التحرير  

رئيس  نائب  مكتوم  آل  راشد  بن  حممد 
دبي،  حاكم  الوزراء  جملس  رئيس  الدولة 
األوىل  تعد  التي  اإلنسانية«  »املسرعات 
من نوعها يف العامل العربي، وقال سموه: 
الكفاءة  وترسيخ  اخلري  لتسريع  نسعى 
العمل  يف  وتقنية  نوعية  قفزات  وحتقيق 
واملسابقة  املسارعة  أن  مؤكدًا  اإلنساين، 
أرقى  هي  البشر  خدمة  يف  والتنافس 

درجات اإلنسانية.
التي اطلقها  االنسانية«  » املسرعات  إن 
بن  حممد  الشيخ  السمو  صاحب  سيدي 
تسخري  على  حتث  مؤخرًا  مكتوم،  آل  راشد 
ومقوماتها  وأصعدتها  احلياة  جوانب  كل 
وأساليب  ومعارفها  وعلومها  وتقنياتها 
تواكب  وبالتايل  االنسانية،  خلدمة  عيشها 
وتتكامل  وتوازيها  األخرى  املسرعات  كل 
سموه  مبادرات  مع  وتتماهى  كما  معها، 
البيئية وتسعى مبجموعها لتحقيق التنمية 
آمنة  حياة  وبناء  أبعادها  بكل  املستدامة 

وزاهرة ألجيال املستقبل.
ال  املستدامة«  »التنمية  مفهوم  إن   
فحسب،  االقتصادية  التنمية  على  يقتصر 
القضايا  من  واسعة  جمموعة  على  بل 
إلدارة االقتصاد والبيئة واجملتمع، فاالرتباط 
الوثيق بني البيئة والتنمية قد أدى إىل ظهور 
مفهوم للتنمية يسمى املستدامة، األمر 
بغية  البيئة  بحماية  االهتمام  يستلزم  الذي 
أشار  ولقد  املستدامة،  التنمية  حتقيق 

املبدأ الرابع الذي أقره مؤمتر ريو دي جانريو 
التنمية  تتحقق  »لكي  أنه:  إىل   1992 العام 
املستدامة ينبغي أن متّثل احلماية البيئية 
ميكن  وال  التنمية  عملية  من  يتجزأ  ال  جزًءا 

التفكري فيها مبعزل عنها ». 
إن حياة اإلنسان ورفاهيته ترتبطان بصحة 
بيئته، وال ميكن ألي جمتمع أن يستمر دون 
وأراض  نظيفة  ومياه  نظيف  وهواء  غابات 
املوارد  تزّود  بيئية  أموال  ورؤوس  خصبة 
اإلنسان،  ينتجها  التي  اخمللفات  ومتتص 
بتوجيهات من  االمارات  وعليه عملت دولة 
قيادتنا الرشيدة، على حتقيق كل ذلك، وقد 
أولت اهتماما خاصا بتنمية القطاع الزراعي 
مكافحة  يف  االمارات  جتربة  وأصبحت 
رائدة  جتربة  متثل  الغابات  وزراعة  التصحر 
مصادر  قلة  رغم  العاملي  الصعيد  على 
موسوعة  ودخلت  األمطار،  وشح  املياه 
بأعداد  العامل  يف  دولة  كأول  )غينيس( 
إقامة  على  الدولة  النخيل.وحرصت  شجر 
احملميات الطبيعية، ومتتلك االمارات حاليا 
العامل  يف  العربي  املها  جمموعات  أكرب 

وتشرف عليها هيئة البيئة يف أبوظبي.
إحدى  تشكل  املتجددة  الطاقة  أن  ومبا 
اقامت  فقد  البيئة،  حماية  وسائل  أهم 
الدولة مشاريع ضخمة للطاقة املتجددة 
مدينة  وانشأت  منها،  الشمسية  وخاصة 
ومعهد "مصدر" واستضافت مقر الوكالة 

الدولية للطاقة املتجددة "ايرينا".

احلاضر  قراءة  إىل  املاضي  تأصيل  من 
قيادتنا  واصلت  املستقبل..  واستشراف 
املؤسسني،   اآلباء  مسرية  الرشيدة 
رؤيتهم  حتقيق  قدمًا  وتتابع  وتابعت 
واهتماماتهم  وتطلعاتهم  الشمولية 
واالقتصادية،  واالجتماعية  االنسانية 
دولة  وضعت  التي  احلكيمة  وسياساتهم 
االمارات يف وقتنا الراهن يف مصاف الدول 
حتقيق  يف  سباقها  مقدمة  ويف  الكربى 

االجنازات على كل األصعدة.
الشيخ  السمو  صاحب  سيدي  أطلق  لقد 
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الزيودي يؤكد خالل املشاركة يف أعمال 

الكونغرس العاملي للعلوم طاقة أن االمارت يف 

نشر حلول الطاقة املتجددة.

جملس صاحب السمو الشيخ حممد بن زايد 

آل نهيان، يستضيف حماضرة بعنوان"عام على 

انطالق مشروع سوالر امبلس" ألقاها الطياران 

أندريه بورشبريغ وبريتراند بيكارد اللذان توليا 

مسؤولية قيادة طائرة املشروع التي جابت العامل 

انطالقا وانتهاء يف أبوظبي.

ألقت الدكتورة مشكان العور خطابني رئيسيني 

بندوة األمم املتحدة الثانية إلدارة املسؤولية يف 

هوجن كوجن .. ويف العدد التفاصيل.

دراسة جديدة تفك لغز العامل.. غابة األمازون" رئة 

العامل " لــم تكــن ســوى جــزء مــن حميــط مالــح 

ال ينفــث مــن األوكســيجني إال أقــل مــن القليــل.. 

ويف العدد التفاصيل.

يف العدد تقرير عن فنادق دبي ودورها يف عملية 

احلفاظ على البيئة وتنفيذ رؤى وتوجهات املبادرات 

البيئية داخل االمارة ويف دولة اإلمارات.

حذرت منظمة الصحة العاملية من أن التدخيـن 

يودي بحياة أكرث من سبعة ماليني شخص سنويًا 

عرب العامل، داعية إلــى منــع الرتويــج للتبــغ وزيــادة 

الرســوم املفروضــة علــى هــذه املنتجــات.

أعلنت هيئة البيئة واحملميات الطبيعية يف 

الشارقة وصول 228 حيوانا من 17 فصيلة مهددة 

باالنقراض من افريقا إىل مطار الشارقة.. ويف 

العدد التفاصيل.

االمارات رائدة 
في الطاقة المتجددة

محاضرة عن انطالق 
مشروع سوالر إمبلس

الدكتورة العور 
تشارك بندوة في 

هونج كونج

سقوط لغز 
رئة العالم

فنادق دبي 
تعزز السياحة الخضراء

7 ماليين ضحية 
للتدخين سنويًا

حيوانات مهددة 
باالنقراض  

تصل من افريقيا إلى 
الشارقة

ص 18

شاهد 
حي على 

حكمة 
القيادة وصواب

 القرار
واستشراف املستقبل

مسيرة االمارات
ص 58

ص 20

ص 26

ص 16

ص 34 ص 56
ص 36 
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جائزة زايد.. اسرتاتيجيات مبتكرة 
من أجل التنمية املستدامة

تتمتع مؤسسة زايد الدولية للبيئة بتاريخ طويل ومثمر 
األمم  منظمات  خمتلف  مع  والشراكة  التعاون  من 
بعد  عامًا  وقوة  عمقًا  الشراكات  هذه  وتزداد  املتحدة 

عام. 
سولهيم،  إيريك  معايل  مع  تفاهم  مذكرة  توقيع  إن 
التنفيذي للبيئة يف األمم املتحدة ،  يف نريوبي  املدير 
التعاون  هذا  تعزيز  يجسد  األخرية  زيارتي  أثناء  كينيا، 

وحتقيق  األخضر   االقتصاد  إىل  التحول  ويدعم 
أهداف التنمية املستدامة.

منذ ما يقرب العقدين من الزمن، واىل يومنا هذا، 
اسرتاتيجيات  تنفيذ  يف  زايد  مؤسسة  بدأت 
وتعزيز  شراكاتها  متابعة  أجل  من  مبتكرة 
والعاملي.  للجمهوراحمللي   البيئية  إجنازاتها 
املثال،  سبيل  على  املاضي،  الشهر  ففي 
مبتكرة  منصة  إطالق  املؤسسة  شهدت 
أدوات  مع  املبتكرة  املعرفة  لتعليم  جديدة 
»التحدي األخضر جلائزة زايد«  الرتفيه تسمى 
للهواتف  ذكي  تطبيق  املنصة  هذه  وتوفر 
تسجيلها  يتم  أن  املتوقع  ومن  احملمولة، 
السجل  يف  املتحدة  األمم  قبل  من  قريبًا 
البيئة  بيوم  احتفلت  التي  لإلجراءات  العاملي 

العاملي لعام 2017.
يف  ممثلة  زايد  مؤسسة  أيضًا  قامت  كما 
اسرتاتيجياتها  بتعزيز  الدولية  زايد  جائزة 
املبتكرة من خالل اتفاقيات الشراكة والتعاون 
مع كيانات األمم املتحدة األخرى،  مبا يف ذلك 
واليونسكو  اإلمنائي  املتحدة  األمم  برنامج 
ومكتب األمم املتحدة للتعاون فيما بني بلدان 

مؤسسة  استضافت  وقد  وغريها.  اجلنوب 
بلدان  بني  للتنمية  العاملي  املعرض  زايد  
عن  نيابة  دبي  يف  املاضي  العام  اجلنوب 

حكومة دولة اإلمارات العربية املتحدة.
التعليم  وتعزيز  دعم  على  التشديد  نهج  وأدى 
من أجل التنمية املستدامة إىل  ايجاد شراكات 
مبا  اجلامعات،  من  وعدد  زايد  مؤسسة  بني 
للعلوم، وذلك  الثالث  العامل  أكادميية  يف ذلك 
بشكل  للرد  الشابة  العقول  تغذية  بغرض 

إيجابي على التحديات البيئية امللحة.
الرؤية  وايصال  قدما  املضي  إطار  ويف 
املنصات  يف  الوطنيني  لقاداتها  املستدامة 
أيضا  زايد  مؤسسة  أبرمت  دولية،  واحملافل 
يف  الثاين  ألربت  األمري  مؤسسة  مع  شراكة 
موناكو لدعم األنشطة املستدامة التي تفيد 

البيئة بشكل مباشر.
ومن خالل إقامة شراكات عاملية مع اجلهات 
مؤسسة  تواصل  بالبيئة،  امللتزمة  املعنية 
نحو  التحول  حتقيق  إىل  الرامية  جهودها  زايد 
خطة  وضع  يف  املتمثل  املشرتك  الهدف 

للتنمية العاملية ملا بعد عام 2015.

 2017 5يـــولـــيـــو 

رئيس مجلس اإلدارة
رئيس التحرير  

أ. د. حممد أحمد بن فهد

نائب رئيس التحرير  
م. حمدان خليفة الشاعر

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

د. خالد أحمد عمر

مدير التحرير                                                
د. عبد العظيم مصطفى

سكرتير التحرير                                           
حممود حممد أبو حامد

التصميم واإلخراج الفني                                           
نادر قاسم

التحرير واإلنتاج الفني                                  
مؤسسة زايد الدولية للبيئة

ص. ب 28399 دبي. 
هاتف: 3326666 4 971+، فاكس: 3326777 4 971+
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Website: www.zayedprize.org.ae



أخبار وتقارير
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أعلن النتائج 
السنوية ألعمال 

مؤسسة »مبادرات 
محمد بن راشد آل 
مكتوم العالمية« 

لعام 2016

محمد بن راشد يطلق »المسرعـات اإلنسانية«

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

في  نوعها  من  األولى  تعد  التي  اإلنسانية«،  »المسرعات  دبي  حاكم  الوزراء  مجلس 

العالم العربي، التي تهدف إلى جمع أفضل العقول، وتطويع التكنولوجيا المتقدمة 

وحلول  جديدة  أدوات  استحداث  خالل  من  اإلنساني،  العمل  في  قفزات  لتحقيق 

الكفاءة  ورفع  والمعرفية،  والتنموية  اإلنسانية  التحديات  هذه  مع  للتعامل  مبتكرة 

المالية للمؤسسات التنموية واإلنسانية في تحقيق أهدافها بطرق أكثر فاعلية.

الشيخ  السمو  صاحب 
حممد بن راشد آل مكتوم، 
للمسرعات  إطالقه  خالل 
اإلنسانية يف أبراج اإلمارات، مساء أمس: 
الكفاءة،  وترسيخ  اخلري،  لتسريع  »نسعى 
العمل  يف  وتقنية  نوعية  قفزات  وحتقيق 

»املسارعة  أن  سموه  مضيفًا  اإلنساين«، 
البشر  خدمة  يف  والتنافس  واملسابقة 

هي أرقى درجات اإلنسانية«.
على  الدولة  مكانة  تعزيز  إىل  سموه  وأشار 
سموه:  مضيفًا  العاملي،  العطاء  خريطة 
خريًا  سنغرس  العامل  من  بقعة  كل  »يف 

باسم اإلمارات«.
املسرعات  من  »الهدف  أن  سموه  وبّين 
التكنولوجيا  من  االستفادة  هو  اإلنسانية 
كل  يف  الناس  حياة  لتحسني  احلديثة 
»التحديات  سموه  وقال  اجملاالت«. 
نفكر  أن  وعلينا  ومتعددة،  كثرية  اإلنسانية 
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حممد بن راشد: الهدف من املسرعات 
اإلنسانية هو االستفادة من التكنولوجيا 
كل  يف  الناس  حياة  لتحسني  احلديثة 

اجملاالت.

اخلري  عمل  لتسريع  خمتلفة  بطرق  دائمًا 
اخلري  »عمل  مؤكدًا:  نتائجه«،  وحتقيق 
ال  مسألة  فيه  واملسارعة  عاجلة،  مهمة 
تقبل االنتظار، وديننا حثنا يف القرآن الكرمي 
قوله  عرب  اخلريات،  يف  املسارعة  على 

تعاىل: )واستبقوا اخلريات(«.
مفهوم  إىل  اإلنسانية  املسرعات  وتستند 
يقوم على اجلمع بني أفضل العقول وآخر 
التحديات  أهم  ملواجهة  العلم  تقنيات 

اإلنسانية وإيجاد حلول لها.
»مبادرات  بني  بالتعاون  إطالقها  ويأتي 
العاملية«  مكتوم  آل  راشد  بن  حممد 
وتهدف  املستقبل«.  دبي  عات  و»مسرِّ
احلديثة  التكنولوجيا  تطويع  إىل  املسرعات 
خلدمة اإلنسانية، وحتقيق نقالت ملموسة 
يف العمل اإلنساين باستخدام حلول الذكاء 

لكل  املالية  الكفاءة  وزيادة  االصطناعي، 
اخلريي  بالعمل  املعنية  املؤسسات 
»مبادرات  حتت  واملنضوية  واإلنساين، 
العاملية«،  مكتوم  آل  راشد  بن  حممد 
ومضاعفة  الوقت،  اختصار  إىل  إضافة 
اإلجناز يف جمال العمل اإلنساين باستخدام 

أفكار جديدة ورائدة.
4 حتديات

وسرتكز مسرعات اخلري على أربعة حتديات 
رئيسة تواجهها املنطقة. ويتمثل التحدي 
التعليم  لتوفري  حلول  عن  البحث  يف  األول 
اإللكرتوين، وتسهيل أدواته وسبل احلصول 
آليات  تطوير  عرب  الالجئني  لألطفال  عليه 
تتيح  مبتكرة،  إلكرتونية  كمنصات  جديدة، 
االنخراط  التعليم  من  احملرومني  لألطفال 
تعليمية  بيئة  ضمن  دراسية  نظم  يف 

حتصيلهم  متابعة  من  متكنهم  حمفزة، 
بالنظم  وربطه  الحقًا  جسره  أو  العلمي 

السائدة يف األماكن املوجودين فيها.
توفري  دون  حتول  كثرية  معّوقات  وهناك 
»تعليم نظامي« لهؤالء األطفال، من بينها 
التعليمية  األنظمة  يف  دجمهم  صعوبة 
وجود  وعدم  اللجوء،  دول  يف  املعتمدة 
بها  معرتف  أو  بديلة  دراسية  مناهج 
الدراسة  متابعة  الالجئني  لألطفال  ميكن 
الستيعابهم،  مدارس  توافر  وعدم  بها، 
املتاحة  املدارس  إىل  الوصول  وصعوبة 
األدوات  شح  إىل  إضافة  ُوجدت،  حال  يف 
املعلمني  يف  والنقص  التعليمية 
من  ذلك  إىل  وما  املؤهلني،  والرتبويني 
ومعريف  ومعنوي  ومادي  لوجستي  فقر 
من  أجيال  مستقبل  ض  يقوِّ أن  شأنه  من 
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حلول  إيجاد  يتم  مل  إن  والشباب،  األطفال 
سريعة وجذرية.

عن  البحث  توفري  يف  الثاين  التحدي  ويتمثل 
نظيفة  مياه  لتوفري  متقدمة  تقنية  حلول 
استكمااًل  وذلك  الفقرية،  الدول  يف 
آل  راشد  بن  حممد  مبادرات  ملسرية 
املياه  توفري  استطاعت  التي  مكتوم، 
عرب   2016 يف  مستفيد  ماليني   10 من  ألكرث 
احللول التقليدية، علمًا بأن مشكلة املياه 
البشري  لالستهالك  والصاحلة  النظيفة 
مليون   780 نحو  إن  إذ  عامليًا،  حتديًا  تعد 
مصدر  على  احلصول  ميكنهم  ال  شخص 

نة. مياه حمسَّ
ومن األرقام يف هذا اجلانب التي تستدعي 
ألف   800 من  أكرث  أن  عاجاًل،  عامليًا  حتركًا 
طفل حتت سن اخلامسة يقضون نحبهم 
مياه  توافر  لعدم  اإلسهال،  بسبب  سنويًا 
البلدان  يف  معظمهم  نظيفة،  شرب 
اإلنسانية  املسرعات  وستسعى  النامية. 
كلفة  ذات  تقنية  البتكار  حلول  عن  للبحث 
يف املتناول، بحيث تتم تنقية املياه بكفاءة 
توفريها  ليتم  كبرية،  وبكميات  وسرعة 

للمجتمعات األكرث تضررًا.
متكني  يف  فيتمثل  الثالث  التحدي  أما 
العمل  سوق  يف  وإدراجهم  الالجئني 
تشري  إذ  املعيشي،  واقعهم  لتحسني 
األرقام املسجلة لدى املفوضية السامية 
أن  إىل  الالجئني  لشؤون  املتحدة  لألمم 
خط  حتت  يعيشون  الذين  الالجئني  نسبة 
من  ارتفعت  املضيفة  الدول  يف  الفقر 
 .2017 عام  يف   %70 إىل   2015 عام  يف   %50
إىل  اإلنسانية  املسرعات  تطمح  وعليه، 
فكرة  لتطوير  إلكرتونية  حلول  عن  البحث 
سوق عمل إلكرتوين لالجئني يف العامل، من 
خالل بناء منصة لالستفادة من مهاراتهم 
ومنتجاتهم،  وخدماتهم  وطاقاتهم 
وتسويقها يف الفضاء اإللكرتوين، مبا يوفر 

لهم فرصًا اقتصادية حقيقية.
احملتوى  تطوير  الرابع  التحدي  ويشمل 
نطاق  وتوسيع  العربية،  باللغة  القرائي 
العربي  احملتوى  ضعف  ظل  يف  نشره، 
املسرعات  وستسعى  اإلنرتنت،  على 
إلكرتونية  حلول  ابتكار  إىل  اإلنسانية 
اإلنرتنت،  على  العربي  احملتوى  ملضاعفة 

وزيادة جودته.
فرصة فريدة

من  جزءًا  اإلنسانية  املسرعات  وستكون 
تقدم  التي  املستقبل«،  دبي  »مسرعات 
فرصة فريدة للشركات التكنولوجية للعمل 
املؤسسات  من  رائدة  جمموعة  مع 
والتواصل  دبي،  يف  احلكومية  والهيئات 
من  واالستفادة  املهنية،  كوادرهم  مع 
ويهدف  التخصصية.  وخرباتهم  مواردهم 
الربنامج بشكل رئيس إىل توفري بيئة حيوية 
املشاركني  أمام  اجملال  تفتح  ومتكاملة، 
واملؤسسات اإلنسانية الستكشاف فرص 
االبتكارية،  احللول  لتقدمي  جديدة  وجماالت 
والقادرة  املتميزة  واخلدمات  والتقنيات 
توقيع  يف  يسهم  مبا  العامل،  تغيري  على 
املشاركني مذكرات تفاهم أو أي اتفاقيات 
املشروعات  تنفيذ  لتمويل  مشرتكة 

التجريبية بعد انتهاء فرتة الربنامج.
خلدمة  أنفسنا  نذرنا  راشد:  بن  حممد 

البشرية
كما أعلن صاحب السمو الشيخ حممد بن 
راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس 
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جملس الوزراء حاكم دبي، النتائج السنوية 
بن  حممد  »مبادرات  مؤسسة  ألعمال 
 ،2016 لعام  العاملية«  مكتوم  آل  راشد 
وذلك يف اجتماع جملس أمناء املؤسسة 
الشيخ  ترأسه سموه، بحضور سمو  الذي 
مكتوم،  آل  راشد  بن  حممد  بن  حمدان 
أمناء  جملس  رئيس  نائب  دبي  عهد  ويل 
مكتوم  آل  راشد  بن  حممد  مبادرات 
حممد  بن  أحمد  الشيخ  وسمو  العاملية، 
مؤسسة  رئيس  مكتوم،  آل  راشد  بن 
للمعرفة،  مكتوم  آل  راشد  بن  حممد 
وسمو الشيخة ميثاء بنت حممد بن راشد 

آل مكتوم.
اإلنفاق  حجم  عن  االجتماع  يف  اإلعالن  ومت 
بلغ  الذي   ،2016 عام  يف  للمؤسسة  الكلي 
املبادرات  خمتلف  على  درهم  مليار   1.5
واملشروعات والربامج اإلنسانية والتنموية 
واجملتمعية، التي استفاد منها 42 مليون 
بلغ  إذ  العامل،  حول  دولة   62 يف  شخص 
التعليم  نشر  مبادرات  على  اإلنفاق  حجم 
واملعرفة 590 مليون درهم، استفاد منها 
املساعدات  وبلغت  شخص،  ماليني   9.3

مليون   252 املباشرة  واإلغاثية  اإلنسانية 
درهم يف 2016، استفاد منها 22.6 مليون 
مبادرات  على  اإلنفاق  حجم  وبلغ  شخص، 
 224 املرض  ومكافحة  الصحية  الرعاية 
 10 منها  استفاد   ،2016 يف  درهم  مليون 
ماليني شخص، كما بلغ حجم اإلنفاق على 
 377 والريادة  املستقبل  ابتكار  مبادرات 
االستثمار  شاماًل   ،2016 يف  درهم  مليون 

يف إنشاء صروح ضخمة دائمة.
بن  حممد  الشيخ  السمو  صاحب  ونوه 
التي  النوعية  باجلهود  مكتوم،  آل  راشد 
آل  راشد  بن  حممد  »مبادرات  تبذلها 
اإلنسانية  املؤسسة  العاملية«،  مكتوم 
مضيفًا  املنطقة،  يف  نوعها  من  األكرب 
يف  املتالحقة  »التطورات  أن  سموه 
احلاجة  على  تؤكد  اإلنساين  العمل  جمال 
ضخم،  مؤسسي  عمل  لوجود  املاسة 
املوارد  فيه  وُتحشد  اجلهود،  فيه  تتكامل 
واخلريي  اإلنساين  بالعمل  االرتقاء  أجل  من 
والتنموي، مبا يتناسب وحجم التحديات التي 

نواجهها«.
من  عهدًا  قطعنا  »لقد  سموه:  وقال 

احملتاجني  جانب  إىل  نقف  بأن  البداية 
ونذرنا  وجدوا،  أينما  واملنكوبني  واملرضى 
أنفسنا خلدمة البشرية، دون أن نبتغي يف 
تعاىل«.  اهلل  مرضاة  سوى  للناس  نقدم  ما 
احلقيقية  قيمتنا  بأن  نؤمن  »إننا  وتابع: 
إمنا تتعزز من خالل قدرتنا على تغيري حياة 
أو  عرق  بني  متييز  دون  األفضل،  إىل  الناس 

لون أو جنس أو دين أو طائفة«.
التي  للجهود  تقديره  عن  سموه  وأعرب 
آل  راشد  بن  حممد  »مبادرات  قدمتها 
»اليوم  سموه:  متابعًا  العاملية«،  مكتوم 
للفرق  والفخر  بالسعادة  شعوٌر  يتملكنا 
الذي أحدثته مؤسساتنا اإلنسانية واخلريية 
الناس  ماليني  حياة  يف  كافة  واجملتمعية 

من خمتلف أنحاء املعمورة«.
املعنية  املؤسسات  جميع  سموه  ودعا 
اخلري  نغرس  كي  العطاء  مواصلة  إىل 
يف  بقعة  كل  يف  اإلمارات  باسم  واألمل 
سّباقني  نكون  أن  »علينا  مضيفًا:  العامل، 
من  والعمل  اإليجابي،  التغيري  إحداث  إىل 
أينما  لإلنسان  أفضل  مستقبل  بناء  أجل 

كان«.
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التغير المناخي 

والبيئة تعقد

أول اجتماعات »المجلس البيئي االقتصادي« 

عقدت وزارة التغير المناخي والبيئة أول اجتماعات »المجلس البيئي االقتصادي« لعام 

2017 وذلك بمعهد ماجد الفطيم إلعداد القادة في دبي بحضور مجموعة من رجال 

األعمال وممثلين عن 60 من الشركات الرائدة في دولة اإلمارات.

بن  ثاين  الدكتور  معايل 
التغري  وزير  الزيودي  أحمد 
خالل  والبيئة  املناخي 
تعزيز  أهمية  للمجلس  االفتتاحية  كلمته 
واخلاص  العام  القطاعني  بني  الشراكة 
املرجوة  االسرتاتيجية  النتائج  لتحقيق 
املناخي  للتغري  الوطنية  اخلطة  من 
اخلضراء  التنمية  وأجندة   ،2050-2017
وتقدمي  األولويات  وحتديد   2030-2015
مواءمة  سبل  لتحسني  املقرتحات 

الوطنية يف املستقبل. اجلهود 
بالدور  الزيودي  ثاين  الدكتور  معايل  وأشاد 
دعم  يف  الوطنية  للشركات  احليوي 
القطاعات  جميع  عرب  االقتصادي  النمو 
شركات  أن  إىل  منوها  اإلمارات  دولة  يف 
يف  الريادة  مركز  تتبوأ  اخلاص  القطاع 
التقنيات املتطورة وتوظيف املوارد  نشر 
مبتكرة  حلول  عن  والبحث  املستدامة 

للحد من تداعيات التغري املناخي.
تعزيز  أهمية  على  تأكيده  معرض  ويف 

الزيودي  الدكتور  معايل  قال  الشراكات 
عندما  تتولد  املبتكرة  احللول  أفضل  إن 
وقطاع  احلكومية  الهيئات  جهود  تتضافر 
ما  هو  وهذا  املدين  واجملتمع  األعمال 

يهدف اجمللس إىل حتقيقه.
توفري  إىل  نسعى  حكومية  كهيئة  فنحن 
املالئمة  والقانونية  التنظيمية  األطر 
تقدمي  على  اخلاص  القطاع  وتشجيع 
وتشكل  واحللول.  املمارسات  أفضل 
السبيل  التعاون  الشراكات وجماالت  هذه 
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سلط االجتماع الضوء على دعم القطاع 
وخفض  البيئية  للمشاريع  اخلاص 
انبعاثات غاز الكربون وتعزيز التحول نحو 

اقتصاد أخضر.

التي  الطموحة  األهداف  لتحقيق  األمثل 
رؤية  ضمن  الرشيدة  قيادتنا  وضعتها 

.« 2021
ومبادرات  إعالنات  اجمللس  واستعرض 
أبرزها  كان  شركات  عدة  من  طموحة 
بتحقيق  الفطيم  ماجد  جمموعة  التزام 

»احملصلة اإليجابية« بحلول عام 2040.
ماجد  اسرتاتيجية  عن  اإلعالن  وخالل 
لالستدامة  اإليجابية  للمحصلة  الفطيم 
التنفيذي لشركة  الرئيس  بيجاين،  آالن  قال 
إىل  »ننظر   »: القابضة  الفطيم  ماجد 
أخالقيا  واجبا  باعتبارها  املبادرة  هذه 
عمالئنا  جتاه  أساسية  ومسؤولية 
يف  املعنية  اجلهات  وكافة  وشركائنا 
وضع  بهدف  فقط  ليس  جمتمعاتنا، 
املنطقة،  يف  املستدامة  للتنمية  معيار 

بل والسعي باستمرار لنصبح واحدة من 
العامل  يف  للبيئة  مراعاة  الشركات  أكرث 
يف  أحرزناه  الذي  بالتقدم  سعداء  ونحن 
عملنا  أن  نعلم  لكننا  بالفعل،  اجملال  هذا 
التي  املرحلة  إىل  نصل  حتى  ينتهي  لن 
نتمكن من خاللها من املساهمة بشكل 
أكرب يف احلفاظ على البيئة ولهذا السبب 
يف  يتمثل  طموحا  هدفا  ألنفسنا  حددنا 
اإليجابية  احملصلة  حتقيق  من  التمكن 
املياه  واستهالك  الكربون  انبعاثات  يف 
25 عاما ونحن فخورون جدا  أقل من  يف 
بأن نكون أول شركة يف الشرق األوسط 
عملنا  يلهم  أن  ونأمل  الهدف  بهذا  تلتزم 

شركات أخرى يف املنطقة«.
 .. االجتماع  خالل  مفتوح  حوار  ويف 
املبادرات  أحدث  املشاركون  استعرض 

وآخر املستجدات حيث مت تسليط الضوء 
القطاع  به  يقوم  الذي  الهام  الدور  على 
اخلاص يف دعم املشاريع البيئية وخفض 
نحو  التحول  وتعزيز  الكربون  غاز  انبعاثات 
دولة  مساهمة  ودعم  أخضر  اقتصاد 
الرامية  العاملية  اجلهود  ضمن  اإلمارات 

إىل احلد من تداعيات التغري املناخي.
التغري  وزير  معايل  أجرى  اللقاء  ختام  ويف 
ممثلي  مع  متبادال  حوارا  املناخي 
أبرز  مناقشة  خالله  مت  اخلاصة  الشركات 
التحديات التي تواجه قطاع رجال األعمال 
املتبادلة  للعالقة  الراهنة  واألوضاع 
من  العديد  واستعراض  الوزارة  مع 
آلية  لتحسني  الرامية  واألفكار  املقرتحات 
والقطاع  الوزارة  بني  املستقبلي  التعاون 

اخلاص.
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وزارة الطاقة 
تطلق النسخة 

الثالثة من

تقرير »حالة الطاقة لدولة اإلمارات لعام 2017«

أطلقت وزارة الطاقة النسخة الثالثة من تقرير » حالة الطاقة لدولة اإلمارات لعام 2017 

» وذلك خالل فعاليات حفل اإلفطار السنوي للوزارة وسط جمع إعالمي غفير وبحضور 

الشركاء االستراتيجيين والرعاة.

مرجع  مبثابة  التقرير 
يف  النجاحات  إلبراز  وطني 
دولة  يف  الطاقة  جمال 
الدولة  اسرتاتيجية  تخدم  والتي  اإلمارات 
عنها  اإلعالن  مت  والتي  املستقبل  لطاقة 

بداية هذا العام.
يستعرض  التقرير  إن  الوزارة   وذكرت 
الطاقة  مصادر  تنويع  يف  الدولة  جهود 
كفاءة  وحلول  النظيفة  الطاقة  وادراج 
املاء  روابط  بني  التوازن  بجانب  الطاقة، 
ابتكاري  قالب  يف  والغذاء  والطاقة 

املتعلقة   2021 اإلمارات  رؤية  لتحقيق 
الكربون  انبعاثات  وخفض  بالطاقة 
جمال  يف  العاملية  الثورة  مع  ومتاشيا 
وهي  عدة  أبواب  التقرير  ويضم   ، الطاقة 
الطاقة«  و«مستقبل   « الطاقة  »حالة   :
اخلضراء  و«املدن  واالبتكار«  و«الطاقة 
والتغري  و«الطاقة  الطاقة«  وإنتاج 
و«الطاقة  والنقل«  و«الطاقة  املناخي« 
و«الفصل  والبديلة«  والنظيفة  املتجددة 
التقرير  يحتوي  ..كما  واملياه«  الطاقة  بني 
نخبة  كتابتها  يف  شارك  مقالة   57 على 

جمال  يف  واخلرباء  القرار  صناع  من 
الطاقة يف دولة اإلمارات.

وأكد معايل سهيل بن حممد فرج فارس 
الكلمة  يف   - الطاقة  وزير  املزروعي 
يعد  التقرير  ان   - للتقرير  االفتتاحية 
على  الدولة  تلعبه  الذي  للدور  امتدادا 
املساعي  إطار  يف  العاملي  الصعيد 
وابراز  الكربون  انبعاثات  من  للحد  الدولية 
أهدافها  بتحقيق  اإلمارات  دولة  التزام 
قامت  وما  النظيفة  الطاقة  جمال  يف 
االسرتاتيجيني  الشركاء  مع  وبالتعاون  به 

)173( العدد 



نـــــــبــــــــتــــــــكـــــــــر مــــــــجـــــــــتــــــــــمــــــــــعـــــــــات خـــــــضـــــــــــــــراء لـــــغـــــد أفـــــضــــــل

تلعبه  الذي  للدور  امتدادا  التقرير  يعد 
الكربون  انبعاثات  من  احلد  يف  الدولة 
بتحقيق  اإلمارات  دولة  التزام  وابراز 

أهدافها يف جمال الطاقة النظيفة.

عند  الطاقة  قطاع  يف  املعنية  واجلهات 
وضع االسرتاتيجية الوطنية للطاقة 2050 
سعات  مساهمة  زيادة  إىل  تهدف  حيث   ،
سعات  مزيج  إجمايل  يف  النظيفة  الطاقة 
باملائة مما سيتيح حتقيق   50 اىل  الطاقة 
بحاول  درهم  مليار   700 بقيمة  وفورات 

. 2050
املتحدة  األمم  برنامج  معاليه  وشكر 
لضبط  املتميز  دبي  ومركز  اإلمنائي 
سنوات   3 خالل  جهودهم  على  الكربون 
اإلعداد  يف  الكامل  التقرير  عمر  من 
اجلهات  معاليه  شكر  كما   .. واملراجعة 
دعم  على  حلرصهم  للتقرير  الراعية 
الدولة  حمققته  إلظهار  الوزارة  جهود 
تسعى  وما  الطاقة  جمال  يف  ريادة  من 

. لتحقيقه

الدكتور مطر حامد  أكد سعادة  من جانبه 
دولة  أن  الطاقة  وزارة  وكيل  النيادي 
االقليمية  ريادتها  على  برهنت  االمارات 
خالل  من  املستدامة  الطاقة  جمال  يف 
مبادراتها اخلضراء وسياساتها البيئية يف 
التقرير يعد مبثابة  جمال الطاقة وقال إن 
واخملتصني  القرار  صناع  أيدي  بني  أداة 
املعيارية  املقارنات  إلجراء  العامل  يف 
لتحقيق  ممارسات  اعتماد  من  لتمكينهم 
مواجهة  يف  واملساهمة  الطاقة  أمن 

حتديات تغري املناخ.
فاطمة  املهندسة  سعادة  وأكدت 
املساعد  الوكيل  الشامسي  الفورة 
على  املستقبل  وطاقة  للكهرباء 
االمارات  لدولة  الطاقة  حالة  تقرير  أهمية 
بأنواعها  الطاقة  بيانات  عرض  يف   2017

حتقيق  يف  واجلارية  احملققة  واإلجنازات 
رسم  يف  يساعد  مما   2021 اإلمارات  رؤية 
وتعديل السياسات والتوجهات يف جمال 
لتطوير  املناسبة  الفرص  وحتديد  الطاقة 
يف  االستدامة  وحتقيق  الطاقة  قطاع 

جماالته كافة.
حالة  تقرير  إطالق  حفل  هامش  وعلى 
الطاقة  وزير  معايل  كرم   2017 الطاقة 
بحضور سعادة الدكتور مطر النيادي وكيل 
الفورة  فاطمة  م.  وسعادة  الطاقة  وزارة 
للكهرباء  املساعد  الوكيل  الشامسي 
تقديرا  وذلك  الرعاة  املستقبل  وطاقة 
قطاع  جناح  قصص  نشر  يف  جلهودهم 
الطاقة يف دولة اإلمارات العربية املتحدة 
طاقة  نحو  التطور  يف  ثورة  يشهد  الذي 

مستدامة. 
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جمعية أصدقاء 
البيئة

تحتفل بـ »يوم زايد للعمل اإلنساني«

األحمر  الهالل  وهيئة  اإلمارات  تراث  نادي  مع  بالتعاون  البيئة  أصدقاء  جمعية  نظمت 

اإلماراتي فعالية » ملهموا العطاء » بمناسبة يوم زايد للعمل اإلنساني واليوبيل الفضي 

للجمعية ومرور 25 عاما من العطاء والتطوع في مجال البيئة وذلك برعاية وحضور 

الشيخ الدكتورعبدالعزيز بن علي النعيمي .

حممد  الشيخ  احلفل 
مكتوم  آل  سهيل  بن 
إبراهيم  الدكتور  وسعادة 
جمعية  إدارة  جملس  رئيس  حممد  على 
من  احلبش  وسليمان  البيئة  أصدقاء 
اإلسالمية  للشؤون  العامة  الهيئة 
املسؤولني  من  وعدد  واألوقاف 
املتميزة  جتاربهم  لعرض  واملتطوعني 

يف جمال العمل التطوعي.

يف  حممد  علي  إبراهيم  الدكتور  وقال 
مبادرات  إن   « املناسبة  بهذه  له  كلمة 
زايد  الشيخ  الوالد  له  املغفور  عطاء 
ثراه  اهلل  طيب   « نهيان  آل  سلطان  بن 
على  يواصل  حيث  مستمرة  زالت  ما   «
بن  خليفة  الشيخ  السمو  صاحب  نهجه 
»حفظه  الدولة  رئيس  نهيان  آل  زايد 
بن  حممد  الشيخ  السمو  اهلل«وصاحب 
راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس 

اهلل«  »رعاه  دبي  حاكم  الوزراء  جملس 
وصاحب السمو الشيخ حممد بن زايد آل 
نهيان ويل عهد أبوظبي نائب القائد األعلى 
أصحاب  وإخوانهم  املسلحة  للقوات 
حكام  األعلى  اجمللس  أعضاء  السمو 
اخلري  لعمل  اإلمارات  شعب  وكل  اإلمارات 

وخدمة اإلنسانية.
والعمل  العطاء  بات  لقد   « وأضاف 
املؤسسي  للعمل  منهجا  التطوعي 
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منهجا  التطوعي  والعمل  العطاء  بات 
جمتمعية  وثقافة  املؤسسي  للعمل 

رائدة تعرب عن روح اجملتمع اإلماراتي.

روح  عن  تعرب  رائدة  جمتمعية  وثقافة 
لتحقيق  تسعى  التي  اإلماراتي  اجملتمع 

اخلري والسعادة للجميع.
احلضور  من  كبريا  تفعاال  احلفل  وشهد 
خاصة أثناء عرض جتارب العمل التطوعي 
فيما حتدث سليمان احلبش ممثل الهيئة 
عن  واألوقاف  اإلسالمية  للشؤون  العامة 
البيئة  على  احلفاظ  يف  اإلسالم  منظور 
إىل  أيضا  وتطرق  التطوعي  العمل  وأهمية 
»يف  ثراه  اهلل  »طيب  زيد  الشيخ  مناقب 

العمل اإلنساين يف كافة بقاع األرض.
الدكتورعبدالعزيز  الشيخ  قدم  جانبه  من 
عن  تقدميا  عرضا  النعيمي  علي  بن 
إىل  فيه  تطرق  العطاء«  ملهمو   « مبادرة 
أهمية العمل اإلنساين وضرورة أن يتحلي 
اإلنسان بالصرب ألنه أساس جناح أي عمل 

تطوعي .
بن  زايد  الشيخ  إن   « كلمته  يف  وقال 
» كان  » طيب اهلل ثراه  سلطان آل نهيان 
الذي  امللهم  للقائد  وأصيال  فريدا  منوذجا 
جميعا  الناس  ليشمل  الطيب  أثره  امتد 
شعبه  أبناء  فقط  وليس  عصره  يف 

وأمته«.
مبواقفه  جسد  زايد  الشيخ  إن   « وأضاف 
مفهوما وصورة حية للقدوة الصاحلة، إذ 
فيه  اجتمعت  الوالد،  للقائد  أعلى  مثال  كان 
وعناصر  مفردات  تشكل  التي  القيم  كل 
واإليثار،  البساطة،  مثل  امللهمة  القيادة 
ونبذ  التسامح،  وإعالء  اإليجابي،  والتأثري 
اخلري  لفعل  الهمم  واستنهاض  التعصب 
أو  فواصل  دومنا  اجلميع،  على  وإشاعته 
حدود و دون تفرقة بني أجناس أو ثقافات 

معا  نكون  أن  على  حفزنا  أنه  كما  غريه،  أو 
على  للمحافظة  املسؤولية  قدر  على 
نزاهة أنفسنا وتعزيز سالمنا مع اآلخرين«.

علي  بن  الدكتورعبدالعزيز  الشيخ  وقال 
النعيمي إن الشيخ زايد غرس يف شعبه 
ومستدامة  أصيلة  قيادية  قيما  وأمته 
اإلمارات  لدولة  أصبح  قيادته  ظل  ويف 
العمل  يف  املتفردة  وبصمتها  حضورها 
الدعم  تقدمي  يشمل  والذي  اإلنساين، 
واملشاريع  الربامج  وتنفيذ  واملساعدات 
إضافة  الدول،  من  كثري  يف  اإلنسانية 
اجلمعيات  من  الكبري  التفاعلي  الدور  إىل 
اجملتمع  داخل  اخلريية  واملؤسسات 
رفيع  إنسانيا  دورا  لتؤدي  اإلماراتي 
كانوا  سواء  احملتاجة  للفئات  املستوى 

مواطنني أو مقيمني.
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خالل ندوة 
األمم المتحدة 

الثانية للتنمية 
المستدامة

الدكتورة العور تسلط الضوء على دور االستدامة 
في التعليم العالي 

شرطة  أكاديمية  في  والدراسات  البحوث  مركز  مدير  العور،  مشكان  الدكتورة  ألقت 

دبي، األمين العام لجائزة زايد الدولية للبيئة، خطابين رئيسيين في ندوة األمم المتحدة 

الثانية إلدارة المسؤولية )UN PRME( خالل المؤتمر الذي نظمه في هونج كونج مركز 

استدامة الشركات واالبتكارات )CCSI( وكلية هانغ سنغ لإلدارة، بالشراكة مع مكتب 

اليونسكو اإلقليمي للتعليم في منطقة آسيا والمحيط الهادئ.

التي  الرئيسية  كلمتها 
“التنمية  عنوان:  حملت 
املمارسات  املستدامة، 
العربية  واإلمارات  دبي  يف  اإليجابية 
العور  الدكتورة مشكان  املتحدة”، عرضت 
املبادرات الناجحة القائمة على األدلة التي 
العربية املتحدة  واإلمارات  بها دبي  قامت 

للتصدي للتحديات اإلمنائية. 

اإلمارات  دولة  أن  العور  الدكتورة  وأوضحت 
التمكني  عوامل  كأحد  التعليم  على  تعتمد 
وقد   .2021 لعام  رؤيتها  لتحقيق  الرئيسية 
األهمية  واحلكيمة  الرشيدة  قيادتها  أولت 
املال  رأس  إمكانيات  لتسخري  القصوى 
املعرفة  على  قائم  جمتمع  وبناء  البشري 
املستوى  على  بفعالية  التنافس  أجل  من 

العاملي.

أحد  هو  العايل  التعليم  أن  إىل  وأشارت 
من  ستمكننا  التي  الرئيسية  القطاعات 
وضمان  املعرفة  على  قائم  جمتمع  بناء 
التنمية  خلطة  الكبرية  الطموحات  حتقيق 
أهداف  بني  ومن   .2030 لعام  املستدامة 
اعتمدتها  التي   17 الـ  املستدامة  التنمية 
الهدف  فإن   ،2015 عام  يف  املتحدة  األمم 
التعليم  توفري  ضمان  إىل  يدعو  الذي  الرابع 
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أهمية  الرشيدة  قيادتنا  أولت  العور: 
املال  رأس  إمكانيات  لتسخري  قصوى 
العلم  على  قائم  جمتمع  وبناء  البشري 

واملعرفة.

التعلم  وتعزيز  للجميع  واجليد  الشامل 
مدى احلياة، أمر بالغ األهمية فهو املفتاح 
تفسح  التي  البشرية  القدرات  لبناء 
اجملال لتحقيق العديد من أهداف التنمية 

املستدامة األخرى.
العايل  التعليم  أن  العور  الدكتورة  وأضافت 
وكذلك  واجملتمع  العلم  تطور  على  يؤثر 
املواضيع التي مت إطالقها حديثا تساهم 
لتنفيذ  والباحثني  الطالب  إعداد  يف 
خالل  من  تدريسها  يتم  التي  النظرية 
جماالت  يف  والربامج  واخلطط  اإلجراءات 
التنمية  أهداف  حتقيق  خالل  من  عملهم 

املستدامة. 
للتنمية  الدويل  املؤمتر  أن  وأوضحت 
عبارة  هو  العايل  التعليم  يف  املستدامة 
على  مباشر  كرد  تعمل  قوية  منصة  عن 

االحتياجات املعرب عنها للجهات املعنية 
لزيادة  خمتلفة  نظر  وجهات  من  وذلك 
وأفضل  املثبتة  التنمية  حلول  توسيع 
التنمية  يف  تساهم  التي  املمارسات 

املستدامة.
وأضافت إنني متأكدة أن املؤمتر سيمهد 
والتفاعل  احلوار  من  ملزيد  الطريق 
املمارسات  وتعميم  توسيع  يف  والتعاون 
التعلم  جمال  يف  واالبتكارية  اجلديدة 

وتنمية املعرفة.
كلمة  العور  مشكان  الدكتورة  ألقت  كما 
»اجلودة  موضوع  حول  ثانية  رئيسية 
حيث  العايل«  التعليم  يف  املستدامة 
على  الرتكيز  يف  رؤيتها  اجلمهور  شاركت 
مدى  التعلم  لتعليم  اجلديد  املفهوم 
جلودة  أعطيت  التي  واألهمية  احلياة 

زايد  مؤسسة  دفع  والذي  العايل  التعليم 
من  جديدة  فئة  إطالق  إىل  للبيئة  الدولية 
لالستدامة  الشباب  العلماء  »جائزة  جائزة 
هما  والعلوم  التعليم  أن  مؤكدة  البيئية«، 
أكرب العوامل احلاسمة لتشكيل مستقبل 
الفئة  وتهدف  ومزدهر،  ومستدام  صحي 
إىل  للبيئة  الدولية  زايد  جائزة  من  اجلديدة 
من  الرائدة  املساهمات  وتعزيز  مكافأة 
جميع  من  املوهوبني  الشباب  العلماء 
والعلوم  البحوث  جمال  يف  العامل  أنحاء 
البيئية والتكنولوجيا اخلضراء التي ساهمت 
والتنمية  البيئة  سالمة  يف  كبري  بشكل 

املستدامة. 
وأكدت أن التعليم العايل ال يعزز فقط رأس 
عنصر  أيضا  هو  بل  للفرد  البشري  املال 

أساسي يف إيجاد احللول للمشكالت.

 2017 17يـــولـــيـــو 



نافذة على العالم

في نشر حلول الطاقة المتجددة
الطاقة  أن  والبيئة  المناخي  التغير  وزير  الزيودي  أحمد  بن  ثاني  الدكتور  معالي  أّكد 

الطاقة  مصادر  استخدام  نحو  التحّول  استراتيجية  صميم  في  هي  المتجددة 

نموّا  يشهد  المتجددة  الطاقة  قطاع  أن  إلى  منّوهًا  اإلمارات،  دولة  في  المستدامة 

لما يقدمه من حلول مبتكرة وذات جدوى اقتصادية يمكنها  وأداًء ملحوظًا، وذلك 

تلبية الطلب المتنامي، وخاصة في المناطق النائية.

التي  الدولة  ذلك يف كلمة 
ثاين  الدكتور  معايل  ألقاها 
املشاركة  خالل  الزيودي 
للعلوم  العاملي  الكونغرس  أعمال  يف 
»طاقة  شعار  حتت  أقيم  الذي  والهندسة 
وطرق  املبتكرة  احللول  املستقبل: 
إكسبو  معرض  هامش  على  تطبيقها” 
كازاخستان،  جمهورية  يف   2017 أستانا 
اإلمارات  دولة  أن  على  فيها  أّكد  والتي 

جلمهورية  الرئيسيني  الشركاء  إحدى  هي 
كازاخستان يف معرض إكسبو أستانا 2017 
أضخم  بأحد  مشاركتها  خالل  من  وذلك 

األجنحة يف املعرض.
اإلمارات  أن  إىل  الزيودي  ثاين  الدكتور  وقال 
الدول  ضمن  من  هي  املتحدة  العربية 
املتجددة  الطاقة  حلول  نشر  يف  الرائدة 
أن  إىل  مشريًا  العاملي،  املستوى  على 
بتنفيذ  املاضي  العقد  خالل  قامت  الدولة 

الطاقة  لنشر  النطاق  واسعة  مشاريع 
احمللي  الصعيدين  على  املتجددة 
أبوظبي  الدولة  عاصمة  وأن  والعاملي، 
الدولية  للوكالة  الدائم  املقر  تستضيف 
إىل  باإلضافة  )آيرينا(،  املتجددة  للطاقة 
الدولية  والفعاليات  املؤمترات  استضافة 
لطاقة  العاملية  القمة  مثل  العالقة،  ذات 

املستقبل.
شهر  يف  بدأت  الدولة  أن  معاليه  وأوضح 
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الزيودي: اإلمارات 
من الدول الرائدة 

عالميًا
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دبي   إكسبو  معرض  موقع  الزيودي: 
سوف يستمد 50% من مصادر الطاقة 
الطاقة  أبرزها  من  والتي  املتجددة، 

الشمسية.

»نور  مشروع  إنشاء  يف  املاضي  مايو 
أبوظبي”، أضخم حمطة مستقلة للطاقة 
الشمسية يف العامل، بطاقة إنتاجية تصل 
املشروع،  أن  إىل  منّوهًا  ميغاوات،   1177 إىل 
غري  قياسيًا  رقمًا  تسجيله  على  عالوة 
سيعمل  احلجم،  ضخامة  يف  مسبوقًا 
أيضًا على خفض كلفة إنتاج الطاقة بصورة 
جديد  عاملي  رقم  خالل  من  وذلك  كبرية، 
وهو  للكيلوواط/ساعة،  سنت   2.42 عند 
تقنيات  انتشار  فرص  سيعزز  مهم  إجناز 

الطاقة املتجددة على الصعيد العاملي.
االهتمام  أن  على  الزيودي  الدكتور  وشّدد 
الطاقة  قطاع  به  يحظى  الذي  الكبري 
دولة  التزام  مدى  يعكس  املتجددة 
الطاقة  تنويع مصادر  بالتوجه نحو  اإلمارات 
مقدرة  على  واقعي  ودليل  املستدامة، 

على  الرشيدة  للقيادة  الطموحة  اإلرادة 
السوق  يف  املالئمة  الظروف  توفري 
وتشجيعهم  اخلاص  القطاع  الستقطاب 
الطاقة  قطاع  تنمية  يف  االستثمار  على 

املتجدة وتعزيز النمو االقتصادي.
اإلمارات  التي تقوم دولة  السياسات  وحول 
لتحفيز  عديدة  سنوات  منذ  يتطبيقها 
أن  معاليه  قال  املتجددة،  الطاقة  نشر 
 ،»2050 للطاقة  اإلمارات  »اسرتاتيجية 
تستهدف الوصول بنسبة الطاقة النظيفة 
من مزيج الطاقة الوطني اىل 50% بحلول عام 
املتجددة  الطاقة  ستستحوذ  حيث   ،2050
على نسبة 44%. وأضاف معاليه أن اخلطة 
أعلن  التي   ،2050 املناخي  للتغري  الوطنية 
مصادر  نشر  تعزيز  تضع  مؤخرًا،  عنها 
استهالك  كفاءة  ورفع  النظيفة  الطاقة 

الطاقة من ضمن أولوياتها الرئيسية.
معايل  جّدد  الدولة،  كلمة  ختام  ويف 
التغري  وزير  الزيودي  أحمد  بن  ثاين  الدكتور 
باحلفاظ  اإلمارات  التزام  والبيئة  املناخي 
مصادر  نشر  يف  الريادية  مكانتها  على 
الدولة  أن  إىل  منّوهًا  املتجددة،  الطاقة 
يف   2020 إكسبو  معرض  ستستضيف 
وصنع  العقول  »تواصل  شعار  حتت  دبي 
ثالثة  حول  يتمحور  والذي  املستقبل«، 
واالستدامة  )الفرص  رئيسية  موضوعات 
والتنقل(. وتأكيدًا على موضوع االستدامة، 
إكسبو  معرض  موقع  أن  إىل  معاليه  أشار 
من  طاقته  من   %50 يستمد  سوف  دبي 
من  والتي  املتجددة،  للطاقة  مصادر 
مكتوم  آل  راشد  بن  حممد  جممع  أبرزها 

للطاقة الشمسية.
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 »عام على انطالق مشروع سوالر إمبلس«
استضاف مجلس صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب 

انطالق  على  عام   « بعنوان  محاضرة  ــ  البطين  في  ــ  المسلحة  للقوات  األعلى  القائد 

مشروع سوالر امبلس » والتي ألقاها الطياران أندريه بورشبيرغ وبيرتراند بيكارد اللذان 

توليا مسؤولية قيادة طائرة المشروع التي جابت العالم انطالقا وانتهاء في أبوظبي.

الشيخ  سمو  احملاضرة 
نهيان  آل  زايد  بن  سعيد 
أبوظبي  حاكم  ممثل 
آل  زايد  بن  حامد  الشيخ  وسمو 
أبوظبي  عهد  ويل  ديوان  رئيس  نهيان 
وكبار  والوزراء  الشيوخ  من  وعدد 
سفراء  من  عدد  بجانب  املسؤولني 

الصديقة. الدول 

الطاقة املتجددة
مهمة  توليا  اللذان  الطياران،  وشرح 
تعمل  التي  املشروع  طائرة  قيادة 
بالطاقة الشمسية يف رحلة حول العامل، 
جناح  يف  أبوظبي  لعبته  الذي  البارز  الدور 
املشروع مما يجسد إصرار دولة اإلمارات 
املتجددة  الطاقة  الستخدام  الرتويج  على 
استحالة  واخلرباء  العلماء  تأكيدات  رغم 

حول  الطواف  مهمة  يف  الطائرة  جناح 
العامل دون استخدام الوقود.

النظيفة  الطاقة  مستقبل  أن  بيكارد  وأكد 
القطاع  مستقبل  وأن  أبوظبي  يف  يرسم 
للبشرية  إنسانيا  بعدا  يحمل  الذي  ــ 
اإلمارات  دولة  بعاصمة  مرتبط  ــ  كلها 
حتليق  أن  إىل  مشريا   .. الكبرية  وجهودها 
أربع قارات وثالثة بحار  سوالر امبلس فوق 
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مشروع  بعبقرية  أشاد  موناكو  أمري 
يف  أسهم  الذي   »2 إمبلس  »سوالر 
النظيفة  الطاقة  بإمكانات  الوعي  نشر 

والدور املهم الذي لعبته أبوظبي.

التي تضمنت 17  ــ  وحميطني خالل رحلتها 
مرحلة ــ كان كافيا لتأكيد حجم اإلصرار الذي 
الطاقة  بخيارات  للنهوض  أبوظبي  متتلكه 

البديلة والنظيفة.
اسرتاتيجيات واضحة

العظيمة  البشرية  اإلجنازات  إن  وقال 
اسرتاتيجيات  دون  تتحقق  أن  ميكن  ال 
الوصول  على  اإلصرار  من  والكثري  واضحة 
إىل النتائج .. مضيفا أن جتربة دولة اإلمارات 
واإلصرار  العالية  الهمم  أن  للجميع  أثبتت 
يعتربه  ما  يحقق  أن  ميكن  املتواصل 

البعض مستحيال.
الشيخ  له  املغفور  إصرار  أن  وأضاف 
اهلل  طيب   « نهيان  آل  سلطان  بن  زايد 
والتطوير  البناء  على  واضحا  كان   « ثراه 
على  التحديات  حتتمها  التي  الرتابة  رغم 

عمليات البناء الطويلة األمد .. مؤكدا أن ما 
واضح  دليل  اليوم  اإلمارات  دولة  تشهده 
السليم  التخطيط  يوفره  أن  ما ميكن  على 
واإلصرار على مواصلة البناء والتطوير على 
خمتلف مناحي احلياة وها هي جهود دولة 
اإلمارات تتصدر اجلهود العاملية يف جمال 
الطاقة  ملوارد  احلقيقية  البدائل  إيجاد 
والتي تتصدر حتديات البشرية بحكم التأثري 
الكبري لتغريات املناخ الناجمة عن اإلسراف 

يف استخدام موارد األرض بشكل خاطئ.
وأكد أن تبني صاحب السمو الشيخ حممد 
نائب  أبوظبي  عهد  ويل  نهيان  آل  زايد  بن 
فكرة  املسلحة  للقوات  األعلى  القائد 
كان  ما  حقيقية  انطالقة  شكل  املشروع 

باإلمكان حتقيقها من دونه.
 « امبلس  سوالر   « طائرة  حجم  أن  ورغم 

سيارة  وزن  يتجاوز  مل  وزنها  أن  إال  ضخم 
أجنحة  حجم  تساوي  أجنحتها  فيما  عادية 
 «  747 بوينغ   « طراز  من  تقليدية  طائرة 
لتخزين  شمسية  خلية  ألف   17 بـ  وزودت   ..

الطاقة.
التكنولوجيا النظيفة

وحول رحلة سوالر امبلس امتدت املرحلة 
حلوايل  الطائرة  قطعتها  التي  األطول 
مدينة  من  مرتا  كيلو  و924  آالف  ثمانية 
التابعة  هاواي  جزر  إىل  اليابان  يف  ناجويا 
 118 استغرقت  والتي  املتحدة  للواليات 

ساعة طريان متواصل.
شبه  مهمتها  أجنزت  الطائرة  وكانت 
بعد  اآلن  من  عام  نحو  قبل  املستحيلة 
أكرث من 15 عاما من العمل بعد أن انبثقت 
فكرته من الرحلة التي قام بها برتراند ألول 
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مرة حول العامل يف منطاد مملوء بالهواء 
يف  للهبوط  حينها  واضطر   1999 سنة 
مصر بعد نفاذ الوقود .. فصمم حينها على 
يتقيد  أن  العامل دون  ان يطري جمددا حول 

بتوافر الوقود.
برهن  املشروع  جناح  أن  الطياران  وأكد 
التكنولوجيا  تقدمه  أن  ميكن  ما  للعامل 
االنتاج  طرق  تغيري  إطار  يف  النظيفة 
إىل  سيؤدي  ما  وهو  لدينا  واالستهالك 
ويؤمن  البيئة  على  السلبي  تأثرينا  تقليل 
على  وقادرة  ومبتكرة  جديدة  عمل  فرص 

حتقيق األرباح يف الوقت ذاته.
واجهها  التي  التحديات  أبرز  وحول 
مسارعة  أن   .. الطياران  أكد  املشروع 
كان  الفكرة  جناح  باستبعاد  اخلرباء 
املشروع  واجهت  التي  التحديات  أبرز 
املهمة  جناح  حينها  اخلرباء  اعترب  حيث 
الطاقة  مقدار  إىل  بالنظر  مستحيال 
وكمية  تخزينها  ميكن  التي  الشمسية 
الطاقة الالزمة لرفع أي طائرة عن األرض 
أن  إال  حقيقيا  حتديا  شكل  ذلك  إن  وقاال 
على  القائمون  به  حتلى  الذي  اإلصرار 

املشروع جعلنا نلتقي اليوم بعد عام على 
جناح املشروع.

ثالث قيم
سوالر   « مشروع  جناح  أن  أندريه  وأوضح 
اإلميان  لوال  سهال  يكن  مل   « إمبلس 
الفضول  وهي  عليها  والعمل  قيم  بثالث 
األمر  بداية  جعلهم  الذي  االستطالع  وحب 
باقي  عن  متاما  خمتلفة  طائرة  يصممون 
الطائرات واملثابرة واالصرار التي جعلتهم 
واملعوقات  التحديات  من  عددا  يجتازون 
الذي  االحرتام  ثم  أمامهم  تقف  كانت  التي 

كان يسود بني أعضاء الفريق.
مؤكدا  اإلعالم  على  تركيزه  أندريه  ووجه 
وسائل  لعبته  الذي  البارز  بالدور  إميانه 
يف  املشروع  رسالة  نقل  يف  اإلعالم 
بيئية  ثقافة  ونشر  البيئة  على  احلفاظ 
وسائل  تسليط  أن  إىل  مشريا  مستدامة 
الناس  جعل  باملوضوع  اهتمامه  االعالم 
بأننا حققنا جناحا ورقما  يرتقبون ويؤمنون 

قياسيا مهما.
والالفت أن املشروع جمع بني شخصني 
االختالف  كل  خمتلفني  عاملني  من 

نفسي  طبيب   « بيكارد  برتراند  ف« 
املهندس   « أندريه  و«  ومستكشف 
اخللفيات  من  الرغم  وعلى  األعمال  ورجل 
كمال  أنهما  إال  جدا  اخملتلفة  وجتارب 
مشرتكة  رؤية  ووحدا  البعض  بعضهما 
يكن  مل  حلول  ايجاد  من  من  مكنتهما 

ليجدها كل منهما مبفرده.
الشخصية التحديات 

التي  الشخصية  التحديات  وبشأن 
حتدث  املشروع  تنفيذ  خالل  واجهتهما 
شركاء  وتأمني  إيجاد  حتدي  عن  برتراند 
زيادة  وعلى  نفسه  التفكري  يشاطرونه 
املشروع  قوة  على  للحفاظ  املال  رأس 
رؤيته  حتويل  عربها  ميكن  التي  والكيفية 
التقنيات  الستخدام  تروج  قوية  رسالة  إىل 
على  أيضا  مصمما  كان  النظيفة..لكنه 
والتي  الواحد  املقعد  ذات  الطائرة  قيادة 
نهاية  يف  حلمه  حتقق  أن  شأنها  من 
حتديات  واجه  فقد  أندريه  املطاف..أما 
من  طائرة  صناعة  أقلها  وليس  خمتلفة 
اخلرباء  عنها  قال  طائرة  الصفر..  نقطة 
ورغم  الطريان  على  قادرة  تكون  لن  إنها 
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هذه  أن  إال  حمرتف  طيار  مهندس  أنه 
ولفريقه  له  بالنسبة  جديدة  كانت  التجربة 
كل  يف  النظر  يعيدوا  أن  عليهم  كان  فقد 
بناء  يعني  وهذا  الطريان  عن  يعرفونه  ما 
جدا  خمتلفة  وخلفيات  مبهارات  فريق 
ألن  التفكري  يف  منطية  غري  طرق  مع 
التقاء تلك األفكار هو ما سيساعدهم يف 

التقدم إىل األمام.
يف  وفريقهما  وأندريه  برتراند  جنح  كما 
جميع  يف  رسالتهم  ونشر  مهمتهم 
الطيارين  كال  يسعى  واليوم   .. العامل  أنحاء 
ذلك  من  أبعد  إىل  الرسالة  هذه  إيصال  إىل 
تأسيس  على  حاليا  برتراند  يعمل  حيث 
ضمن  الفعالة  للحلول  العاملي  التحالف 
هذا  ويتطلع  إمبلس  سولر  مؤسسة 
وفعال  نظيف  حل  ألف  إيجاد  إىل  التحالف 
الوفاء  على  احلكومات  ملساعدة  ومريح 

بالتزاماتها حيال اتفاقية باريس للمناخ.
تاريخية  رحلة 

إمبلس  »سوالر  طائرة  أن  اإلشارة  وجتدر 
2«، اختتمت بهبوطها الناجح يف أبوظبي، 
الطاقة  باستخدام  التاريخية  رحلتها 

العامل  أنظار  بذلك  الشمسية مستقطبة 
جديد  إجناز  حتقيق  استطاعت  حيث  أجمع 
تبني ونشر  تعزيز  نحو  يف إطار مساعيها 

النظيفة. تقنيات الطاقة 
السمو  صاحب  املستقبلني  أول  وكان 
دوريس  ومعايل  موناكو  أمري  الثاين  ألبري 
ومعايل  السويسري  الرئيس  نائبة  ليوتار 
دولة  وزير  اجلابر  أحمد  سلطان  الدكتور 
أبوظبي  شركة  إدارة  جملس  ورئيس 
الشريك  »مصدر«  املستقبل  لطاقة 
»سوالر  لطائرة  املستضيف  الرسمي 
أحمد  بن  ثاين  الدكتور  ومعايل   »2 إمبلس 
والبيئة وعدد  التغري املناخي  وزير  الزيودي 
عمل  فريق  إىل  إضافة  املسؤولني  من 

الطائرة وحشد من اإلعالميني.
إىل   »2 إمبلس  »سوالر  طائرة  وأقلعت 
الساعة  يف  القاهرة  من  األخرية  رحلتها 
األحد  يوم  أبوظبي  بتوقيت  صباحًا   3:28
السويسري  الطيار  بقيادة  املاضي، 
بريتراند بيكارد، رئيس جملس إدارة سوالر 

إمبلس ومؤسس املشروع.
مرة  ألول  رحلتها  يف  انطلقت  أن  ومنذ 

العام  من  مارس  شهر  يف  أبوظبي  من 
بورشبريج،  أندريه  بقيادة  املاضي، 
الشريك  واملؤسس  التنفيذي  الرئيس 
تعمل  التي  الطائرة  توقفت  للمشروع، 
الشمسية  الطاقة  على  كليًا  باالعتماد 
قارات،  وأربع  دول  بثماين  مدينة   16 يف 
بالطائرة،  التحليق  خاللها  الطياران  تناوب 
الدعم  حشد  إىل  الرامية  حملتها  ضمن 
الطاقة  استخدام  وترية  لتسريع  الدويل 

النظيفة. والتقنيات  الشمسية 
والراعية  املشاركة  اجلهات  وعقدت 
كبار  مبشاركة  صحفيًا  مؤمترًا  للمشروع 
حضرت  التي  والشخصيات،  املسؤولني 
االحتفال بوصول الطائرة، وتناول املؤمتر، 
من  املستفادة  والدروس  املنجزات  أبرز 
الطائرة  وأثر  العامل،  حول  الطائرة  رحلة 
إىل  عودتها  بعد  سترتكه  الذي  واإلرث 
التي  االبتكارات  ذلك  يف  مبا  أبوظبي، 
بأن   ،»2 إمبلس  »سوالر  لطائرة  سمحت 
حتقق هذا اإلجناز التاريخي وكيف سرتسم 
الطاقة  قطاع  معامل  االبتكارات  تلك 

النظيفة يف املستقبل.
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تجربة دبي المميزة في تطوير قطاع الطاقة النظيفة
استعرض سعادة سعيد محمد الطاير العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء 

ومياه دبي خالل لقائه بمكتبه وفدا ألمانيا رفيعا تجربة دبي المميزة في تطوير قطاع 

بديلة  حلول  وإيجاد  الطبيعية  الموارد  استهالك  وترشيد  والبديلة  المتجددة  الطاقة 

عن الطاقة التقليدية لتحقيق التنمية المستدامة في اإلمارة.

قد  الهيئة  أن  سعادته 
من  جمموعة  أطلقت 
واملشاريع  الربامج 
سعيها  إطار  يف  الطموحة  واملبادرات 
لتحقيق رؤية صاحب السمو الشيخ حممد 
الدولة  رئيس  نائب  مكتوم  آل  راشد  بن 
الوزراء حاكم دبي رعاه اهلل  رئيس جملس 

ورؤية اإلمارات 2021 وخطة دبي 2021.

دبي  اسرتاتيجية  خالل  من  أنه  إىل  ولفت 
2050 تعمل الهيئة على  للطاقة النظيفة 
مساهمة  ورفع  الطاقة  مصادر  تنويع 
املائة  يف   7 إىل  لتصل  النظيفة  الطاقة 
 2030 بحلول  املائة  يف  و25   2020 بحلول 
و75 يف املائة بحلول عام 2050 ..مشريا 
إىل أن الهيئة من خالل هذه االسرتاتيجية 
وتعد  الطاقة  قطاع  مستقبل  تستشرف 

ملواكبة  واملشاريع  واملبادرات  اخلطط 
والتكنولوجية. العلمية  التطورات  أحدث 

حممد  جممع  تفاصيل  سعادته  وشرح 
الشمسية  للطاقة  مكتوم  آل  راشد  بن 
الطاقة  مشروعات  أكرب  يعد  والذي 
واحد  موقع  يف  العامل  يف  الشمسية 
وفق نظام املنتج املستقل باستثمارات 
إجمالية تصل إىل 50 مليار درهم وستصل 
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تعمل الهيئة على تنويع مصادر الطاقة 
ورفع مساهمة الطاقة النظيفة لتصل 
يف  و25   2020 بحلول  املائة  يف   7 إىل 

املائة بحلول 2030.

بحلول  ميجاوات   1000 إىل  اإلنتاجية  طاقته 
عام  بحلول  ميجاوات  و5000   2020 عام 
اجملمع  سيساهم  اكتماله  وعند   ..  2030
6.5 مليون طن من  يف تخفيض أكرث من 
الكربون سنويا مما يدعم حتقيق  انبعاثات 
التنمية  تعزيز  يف  دبي  إمارة  أهداف 

األخضر. واالقتصاد  املستدامة 
املسابقة  على  الضوء  سلط  كما 
األبنية  لتصميم  للجامعات  العاملية 
الشمسية  الطاقة  على  املعتمدة 
تنظيم  سيتم  التي  األوسط  الشرق  يف 
عام  األوسط  الشرق  يف  دوراتها  أوىل 
دبي  يف   2020 عام  الثانية  ودورتها   2018
دبي  إكسبو  معرض  انعقاد  مع  تزامنا 
الرئيسي  الهيئة  ومبنى   2020 الدويل 
اسم  ويحمل  إنشاؤه  اجلاري  اجلديد 

أطول  سيكون  والذي  الشراع  مبنى 
العامل  يف  حكومي  مبنى  وأذكى  وأكرب 
بعد  كربونية  انبعاثات  يف  صفر  يحقق 
باإلضافة  الكهروضوئية  األلواح  تركيب 
منطقة  يف  االسرتاتيجية  مشاريعها  إىل 
لتوليد  حمطة  إنشاء  تشمل  والتي  حتا 
يف  اخملزنة  املائية  بالطاقة  الكهرباء 
حتا  لسد  اجملاورة  اجلبلية  املنطقة 
إىل  ميجاوات   250 إىل  تصل  انتاجية  بقدرة 
جانب عدة مشاريع تنموية أخرى سيجري 

5 سنوات. االنتهاء منها خالل 
الدكتور  من  كل  األملاين  الوفد  ضم 
التعاون  إدارة  رئيس  شوبي  مارتن 
الوزارة  يف  الدولية  الطاقة  لسياسات 
االقتصادية  للشؤون  األملانية  االحتادية 
إدارة  من  مولر  بيلون  والدكتور  والطاقة 

الدولية  الطاقة  لسياسات  التعاون 
للشؤون  األملانية  االحتادية  الوزارة  يف 
وسيباستيان  والطاقة  االقتصادية 
يف  الطاقة  شؤون  مدير  بروكلمان 
وجونرت  أبوظبي  يف  األملانية  السفارة 
أملانيا  جلمهورية  العام  القنصل  راور 
أبو  داليا  والدكتورة  دبي  يف  االحتادية 
التنفيذي  الرئيس  نائب  روتيه  سمرة 
املشرتك  اإلماراتي  األملاين  للمجلس 

والتجارة. للصناعة 
الزيارة  ختام  يف  األملاين  الوفد  وشكر 
سعادة العضو املنتدب الرئيس التنفيذي 
واطالعه  االستقبال  حسن  على  للهيئة 
ومشاريعها  الهيئة  عمل  على  كثب  عن 
العاملية  التجارب  وأفضل  اآلراء  وتبادل 

يف كل ما يخدم قطاع الطاقة.
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أنــــــــواع

تنضم إلى متنزه البردي في الشارقة

أعلنت هيئة البيئة والمحميات الطبيعية في الشارقة وصول 288 حيوانا من 17 فصيلة 

مهددة باالنقراض إلى مطار الشارقة الدولي من قارة أفريقيا.

اضافة  يتم  أن  املقرر 
متنزه  إىل  احليوانات  هذه 
يف  الذيد  مبدينة  الربدي 
استريادها  يعكس  والتي  الشارقة  بإمارة 
احلفاظ  جمال  يف  البارزة  اإلمارة  سمعة 
وهو  باالنقراض  املهددة  احليوانات  على 
املوافقات  على  احلصول  يف  أسهم  ما 

الدولية الالزمة بسهولة ويسر.
السويدي رئيس  وقالت سعادة هنا سيف 
يف  الطبيعية  واحملميات  البيئة  هيئة 
مكانتها  الشارقة  إمارة  »أثبتت  الشارقة: 
الربية  احلياة  حماية  جمال  يف  الريادية 
وجهود احلفاظ على البيئة .. مؤكدة سعى 
الشيخ  السمو  صاحب  بتوجيهات  الهيئة 

القاسمي  حممد  بن  سلطان  الدكتور 
إىل  الشارقة  حاكم  األعلى  اجمللس  عضو 
حماية األنواع املهددة باالنقراض وموائلها 
التي  اجلهود  إطار  يف  وذلك  الطبيعية 
وأوضحت  البيولوجي  التنوع  حلفظ  تبذلها 
أن إضافة هذه احليوانات تسهم يف دعم 

جهودنا املتواصلة للحفاظ على البيئة«.
خالل  من  نسعى   «  : السويدي  وأضافت 
من  العديد  حفظ  إىل  املتواصلة  جهودنا 
أنواع احليوانات والطيور وإقامة مناطق تكاثر 
وتشريعات  ألنظمة  وفقا  احملميات  يف 
العربية  اإلمارات  ودولة  الشارقة  إمارة 
أهمية  على  الضوء  وتسليط  املتحدة 
الوعي  مستوى  ورفع  الربية  احلياة  حماية 

حماية  وضرورة  بها  اجملتمع  أفراد  لدى 
الطبيعة واألنواع املهددة باالنقراض«.

متت  التي  احليوانات  قائمة  وتشمل 
للهيئة 15  التابع  الربدي  إىل متنزه  اضافتها 
زرافة و5 رؤوس من وحيد القرن و16 رأسا 
من املها اجلنوب أفريقي و12 وعل ماء و12 
النو  » و8 رؤوس من  »العلند  أفريقيا  ظبيا 
األسود و24 رأسا من النو األزرق و36 رأسا 
من الظبي األفريقي » اإلمبالة« و10 رؤوس 
ظبي  من  رؤوس  و8  الليشوي  ظبي  من 
من  و42  الكودو  ظبي  من  رأسا  و26  النياال 
القصب  وعل  من  رؤوس  و8  القوقز  ظبي 
و12  األحمر  الهرتبيس  ثيتل  من  رؤوس  و8 
رأسا من غزال »بلسبك« ذي الوجه األبيض 
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جهودنا  خالل  من  نسعى   : السويدي 
أنواع  من  العديد  حفظ  إىل  املتواصلة 
تكاثر  مناطق  وإقامة  والطيور  احليوانات 

يف احملميات.

و6 رؤوس من وثاب الصخور و4 رؤوس من 
الظبي الرمادي.

وكان صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان 
بن حممد القاسمي عضو اجمللس األعلى 
حاكم الشارقة قد اعتمد مشروع توسعات 
أكرب  ميثل  أن  ميكن  الذي  الربدي،  متنزه 
خارج  العامل  يف  سفاري  حلديقة  مشروع 
الثانية  املرحلة  تساهم  وسوف  أفريقيا. 
احلديقة  مساحة  زيادة  يف  املشروع  من 
فدان(،  )نحو3,500  مربع  كم   14 إىل  لتصل 

وتستوعب 50 ألف حيوان.
كحديقة  الربدي،  متنزه  افتتاح  مت  قد  وكان 
للحفاظ على احلياة احليوانية والربية، مبدينة 
الذيد بالشارقة وذلك يف إطار اجلهود التي 
والتنوع  الطبيعية  حلماية  اإلمارة  بها  تقوم 
يف  اجلديد  املشروع  وسيساهم  البيئي. 

للسياحة  منتجع  خللق  املنطقة  تطوير 
يسمح  مبا  سفاري  وحديقة  املستدامة، 
يأتي  وهو  للمنطقة.  فعالة  إدارة  بتحقيق 
ضمن اسرتاتيجية شاملة لتحويل منطقة 

الذيد إىل وجهة سياحية.
من  الثانية  املرحلة  تساهم  وسوف 
حديقة  تطوير  يف  الربدي،  متنزه  مشروع 
تقدمها  التي  اخلدمات  وزيادة  سفاري، 
بنهاية  افتتاحها  سيتم  حيث  احلديقة 
عدد  توفري  اخلطة  وتتضمن   .2017 عام 
والنادرة،  األصيلة  احليوانية  السالالت  من 
احليوانات  من  متنوعة  جمموعة  جانب  إىل 
على  العمل  وسيتم  وأسيا.  أفريقيا  من 
الـ  خالل  احلديقة  مع  احليوانات  تتأقلم  أن 
زراعة  يتم  فيما  القادمة.  شهرا  عشر   18
األشجار وتشييد املرافق والتسهيالت التي 

ستوفرها احلديقة.
مركز  بافتتاح  مؤخرا  الشارقة  قامت  وقد 
ِحجر،  بجبال  اجلبلية  احلياة  لصون  احلفية 
ملدينة  الشرقي  الساحل  من  بالقرب 
إنشاء  مت  وقد  والزائرين.  للسائحني  كلباء، 
مربع  مرت  كيلو   12 مساحة  على  املركز 
)نحو 3 أالف فدان( بهدف حماية السالالت 
تتخذ  والتي  باإلنقراض،  املهددة  احليوانية 
من جبال املنطقة مقرا ملعيشتها. وقد 
النمر  ملعيشة  مقرا  اجلديد  املركز  أصبج 
خطري،  بشكل  باإلنقراض  املهدد  العربي 
والذي يعد أكرب وأقوى أنواع الِقطط العربية. 
اجلبلية  احلياة  لصون  احلفية  مركز  ويقدم 
الزائرين  خلدمة  سياحيني  مرشدين  حاليا 
الراجة والرتفيه  والسائحني وتوفري وسائل 

لهم.

نـــــــبــــــــتــــــــكـــــــــر مــــــــجـــــــــتــــــــــمــــــــــعـــــــــات خـــــــضـــــــــــــــراء لـــــغـــــد أفـــــضــــــل

 2017 27يـــولـــيـــو 



لوحات نابضة في الشوارع والميادين

ألوان ألشجار تزين طرقات وميادين  ناري، وبرتقالي، وأصفر، ووردي يبهر األنظار،  أحمر 

دبي، تتفتح أزهارها شهورًا عدة مع بداية فصل الصيف، لتعود إلى سباتها من جديد 

تاركة األغصان الخضراء كوعد بالعودة مع بداية صيف جديد.

جديدة  األشجار  هذه 
والبعض  اإلمارة،  على 
اجتهدت  منها  اآلخر 
البلدية  يف  والزراعة  العامة  احلدائق  إدارة 
املشاتل  يف  املوجودة  وخمترباتها 
التابعة لها لتحسني نوعيتها، وجعلها أكرث 
إزهارًا، وتنتج ألوانًا خمتلفة أيضًا عن األلوان 
عناصر  وإضافة  التنويع  ألجل  لها  األصلية 
والشجريات  لألشجار  مبتكرة  جمالية 
أنحاء  خمتلف  يف  تزرعها  التي  واألزهار 

املدينة.

شعلة الصحراء
يطلق  الذي  االسم  هو  الصحراء«  »شعلة 
التي  اجلميلة  البوانسيانا  شجرة  على 
املائلة  والربتقالية  احلمراء  أزهارها  تتفتح 
وارتفاع  الصيف  فصل  قدوم  مع  لالحمرار 
اجلميل  مبنظرها  لتخفف  احلرارة  درجات 
مناطق  خمتلف  مرتادي  على  اجلو  حر 
أشهر  ثالثة  مدار  على  وتستمر  اإلمارة، 
تبدأ من الثلث األخري من أبريل، وحتى نهاية 
يوليو، وتعترب من السمات املميزة لشوارع 

اإلمارة

العوضي  عبدالرحمن  حممد  املهندس 
يف  والزراعة  العامة  احلدائق  إدارة  مدير 
البوانسيانا  شجرة  أن  يؤكد  دبي،  بلدية 
املستخدمة  األشجار  مقدمة  يف  تأتي 
يف مشاريع جتميل املدينة نظرًا لضخامة 
ولطول  احلمراء  أزهارها  وجمال  حجمها 
فيها  تقل  فرتة  خالل  التي  أزهارها،  فرتة 
بني  انتقال  فرتة  كونها  املزهرة  النباتات 

مواسم الزراعة.
هامًا  دورًا  البوانسيانا  أشجار  تلعب  لذلك 
خالل  احلولية  الزهور  نقص  تعويض  يف 
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املوجودة  وخمترباتها  دبي  بلدية  اجتهدت 
األشجار  نوعية  لتحسني  املشاتل  يف 

وجعلها أكرث إزهارًا وتنتج ألوانًا خمتلفة.

 25 من  أكرث  زراعة  إىل  مشريًا  الفرتة،  تلك 
وحدائق  شوارع  يف  بوانسيانا  شجرة  ألف 
ألف شجرة منها يف   20 أكرث من  املدينة، 
يف  شجرة  آالف  خمسة  ونحو  الشوارع، 
األخرى  املرافق  وحدائق  العامة،  احلدائق 

الواقعة حتت اإلشراف املباشر للبلدية.
جمال وظل

والقيمة  االستخدامات  العوضي  وعدد 
موضحًا  البوانسيانا  لشجرة  التنسيقية 
أنها تستخدم على نطاق واسع يف جمال 
يف  زراعتها  يتم  حيث  التجميلية،  الزراعة 
بحيث  الشوارع،  جوانب  على  فردية  صورة 
داخل  األشجار  بني  الزراعة  مسافة  تكون 

الصف ال تقل عن 8 أمتار.
كما تزرع بجوار املقاعد يف احلدائق العامة 
أن  وميكن  أزهارها،  وجلمال  الظل  لتوفري 

للحدائق  كخلفية  أو  جمموعات  يف  تزرع 
مبسافات  تزرع  وعادة  الربك،  حول  أو 
من  لتتمكن  أمتار   10 إىل   8 بني  ترتاوح  بينية 
منو  تعيق  ال  وحتي  جيدة  بصورة  النمو 

املسطحات اخلضراء حتتها.
وتعترب من أنسب األشجار للزراعة مبواقف 
السيارات  حلماية  الظل  لتوفري  السيارات 
اجلو،  وحرارة  الشمس  أشعة  تأثري  من 
املزهرة  األشجار  أهم  من  أيضًا  وهي 
الزهور  يف  النقص  لتعويض  تزرع  التي 
خالل فصل الصيف، وتعترب أفضل شجرة 
على  للزراعة  مالءمة  واألكرث  مزهرة  زينة 
جوانب الطرق واملشايات باحلدائق العامة 
لرواد  الظل  من  كبرية  مساحات  لتوفريها 

احلدائق.
يف  البوانسيانا  تزهري  مواسم  وعن 

الظروف البيئية لدولة األمارات قال: »تزهر 
تبدأ  األوىل  سنويًا،  فرتتني  على  البوانسيانا 
من نهاية الثلث الثاين من شهر أبريل وحتى 
فرتة  تعترب  والتي  سنويًا  يوليو  منتصف 
تتميز  حيث  الشجرة  لهذه  وتألق  ازدهار 
أما  املتكونة،  األزهار  بغزارة  الفرتة  هذه 
سبتمرب  شهري  خالل  فتبدأ  الثانية  الفرتة 
اخلفيف  بالتزهري  تتميز  فرتة  وهي  وأكتوبر 
إىل املتوسط ويزهر يف هذه الفرتة نحو 40 

% من األشجار.
وأشار إىل أن أشجار البوانسيانا من األشجار 
إنبات  نسبة  تبلغ  حيث  بالبذور  تتكاثر  التي 
بضرورة  هنا  وننصح   %  70 نحو  البذور 
اخلالية  القوية  السليمة  األشجار  انتخاب 
جلمع  التزهري  الغزيرة  الزراعية  اآلفات  من 
البذور الناضجة منها لضمان إنتاج شتالت 
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قوية ذات مواصفات جيدة .
كما أن نقع البذور يف املاء ملدة 24 – 48 
زيادة  علي  يساعد  زراعتها  قبل  ساعة 
نسبة إنبات هذه البذور، مؤكدًا على أهمية 
الزراعية  والصيانة  الرعاية  أعمال  دور 
عليها  احملافظة  يف  البوانسيانا  ألشجار 
حيث  وإزهارها،  منوها  استدامة  وضمان 
والتسميد  الري  بأعمال  االهتمام  يجب 
ومكافحة  والتقليم  والكيميائي  العضوي 
العوامل  من  تعترب  التي  الزراعية  اآلفات 
أشجار  زراعة  لنجاح  احملددة  الهامة 

البوانسيانا.
تطعيم

العامة  احلدائق  إدارة  يف  »إننا  وأضاف: 
طيبة  بجهود  عملنا  فريق  يقوم  والزراعة 
البوانسانا  أشجار  جديد  صنف  إلنتاج 
البلدية  مبشاتل  الصفراء  بأزهاره  يتميز 
أصل  على  الصنف  هذا  تطعيم  خالل  من 
حتماًل  أكرث  ليكون  احلمراء  البوانسيانا  من 
والتي  ورطوبة  حرارة  من  البيئية  للظروف 
للزراعة  جاهزة  تكون  أن  املتوقع  من 
بشوارع املدينة يف نهاية العام املقبل«.

عناقيد صفراء
العام  واسمها  فستيوال«  »الكاسيا 
شجرة  وهي   Golden Shower Tree
البقولية  العائلة  تتبع  أخرى  جميلة  أخرى 
وتتميز بأزهارها الصفراء الذهبية املتدلية 
يف  مزروعة  وهي  أفرعها،  تغطي  التي 
كالتقاطع  واحلدائق،  املواقع  من  العديد 
الثالث على شارع الشيخ زايد، وتقاطعات 
الربشاء  وبحرية  اخلور  وحدائق:  القرهود، 
وزعبيل، وبالقرب من أبراج اإلمارات، وتزهر 
وميكنها  ومايو  أبريل  خالل  الشجرة  هذه 
سبتمرب  شهري  خالل  أخرى  مرة  تزهر  أن 

وأكتوبر.
بالبذور  فستيوال  الكاسيا  شجرة  وتتكاثر 
زراعتها،  تاريخ  من  يومًا   14 بعد  تنبت  التي 
وتبلغ نسبة إنبات بذورها نحو 65 %، وميكن 
رفع نسبة اإلنبات من خالل نقع البذور يف 
املاء البارد أو الساخن أو معاملتها بحمض 
إىل  النسبة  هذه  يرفع  ما  املركز  الكربيتيك 

أكرث من 8 %.
لها  الشجرة  هذه  أن  إىل  العوضي  ولفت 
العديد من الفوائد واالستخدامات فإضافة 

املناسبة  اجلميلة  األشجار  من  كونها  إىل 
والفنادق،  القصور،  حدائق  يف  للزراعة 
العامة،  واحلدائق  املنزلية،  واحلدائق 

والشوارع، وامليادين.
الشوارع  جوانب  على  زراعتها  ميكن  حيث 
يف صورة فردية مبسافة ترتاوح بني 8 إىل 
10 أمتار، كما ميكن زراعتها يف جمموعات 
 3 نحو  من  جمموعة  كل  تتكون  شجرية 
بني  املسافة  تقل  أال  على  أشجار   5 إىل 
 5 عن  اجملموعة  داخل  واألخرى  الشجرة 

أمتار.
استخدامات طبية

عليها  يركب  أو  ليطعم  جيدًا  أصاًل  وتعترب 
بينهما  توافق  لوجود  ندوزا  الكاسيا  أشجار 
ينتج عنه إنتاج أزهار غزيرة ذات مواصفات 
جيدة حيث يظهر حاليًا تفوق أزهار األشجار 
حيث  من  البذرية  األشجار  عن  املطعمة 
جمال األزهار وتركيز لون أزهارها وغزارتها 
ويحتوي  األشجار،  على  بقائها  فرتة  وطول 
لب ثمار اخليار شمرب على نسبة عالية من 

السكريات.
ثمار  لب  املصريني  قدماء  استخدم  وقد 
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أن  كما  املوتى،  حتنيط  يف  شمرب  اخليار 
يستخدم  حيث  طبية  استخدامات  للب 
الفم  وأمراض  اإلمساك  حاالت  لعالج 
لب  أن  احلديثة  الدراسات  أثبتت  وقد 
حلاالت  خفيف  كملني  يستخدم  الثمار 

اإلمساك.
مالمح  ُتضاعف  أزهار  »جافانيكا«.. 

اجلمال
عبدالرحمن  حممد  املهندس  حتدث 
العامة  احلدائق  إدارة  مدير  العوضي 
والزراعة يف بلدية دبي عن شجرة مزهرة 
وتتميز بجمال وروعة أزهارها وهي شجرة 
الكاسيا جافانيكا، التي يعتربها من األشجار 
يف  هام  دور  لها  سيكون  التي  الواعدة 
املقبلة  املرحلة  خالل  البستنة  مشاريع 
جلمال أزهارها، وطبيعة وطريقة إزهارها، 
جانبي  على  منتظم  بشكل  تزهر  حيث 

األفرع.
وقال: »نؤكد على أن كافة أشجار الكاسيا 
أشجار  هي  اإلمارة  يف  املزروعة  ندوزا 
فستيوال  الكاسيا  من  أصل  على  مطعمة 
بني  والتوافق  النمو  بقوة  يتميز  الذي 

الزينة  أشجار  أجمل  من  وتعترب  الصنفني، 
األخري  الربع  خالل  مؤخرًا  إدخالها  مت  التي 
ومتت  البلدية،  مشاتل  يف   2014 عام  من 
دوار  وحول  اخلور،  حديقة  يف  زراعتها 
زعبيل، ومقابل مبنى اتصاالت بشارع عمر 

بن اخلطاب.
املاضي  العام  خالل  زراعتها  متت  كما 
وبعض  ووايف،  الثاين،  زعبيل  بتقاطعات 
وتكوينها  تزهريها  بكثافة  وتتميز  احلدائق، 
متوازيني  خطني  يف  نورات  يف  لألزهار 
مايو  بداية  من  الفرتة  خالل  األفرع  حول 
للزراعة  مالئمة  وهي  يوليو  بداية  وحتى 
باحلدائق العامة وشوارع املدينة واحلدائق 
املنزلية والقصور والفنادق وتتكاثر حضريا 
القلم  أو  اللصق  أو  بالشق  بالتطعيم 
وتعطي أفضل تزهري عند تطعيمها على 
وبني  بينها  توافق  لوجود  فستيوال  الكاسيا 
وكثافة  النمو  قوة  عنه  ينتج  األصل  هذا 
بقائها  فرتة  وزيادة  ألوانها  ونقاوة  األزهار 
لزراعتها  اإلدارة  وتخطط  الشجرة،  على 
الرئيسية  وشوارعها  املدينة  بتقاطعات 

خالل الفرتة القليلة املقبلة.

امللنجتونيا 
إزهار  مبوسم  «امللنجتونيا«  شجرة  تتميز 
طويل، حيث تبدأ عادة يف التزهري يف الثلث 
األخري من شهر أكتوبر من كل عام وتستمر 
العام  وخالل  مارس،  شهر  منتصف  حتى 
إدارة  يف  اخملتصون  سجل  املاضي 
استمرار  دبي،  بلدية  يف  والزراعة  احلدائق 
إحدى أشجار امللنجتونيا املزروعة مبواقف 
حديقة اخلور يف حالة إزهار حتى منتصف 
حية  طبيعة  ذات  فهي  أبريل،  شهر 
رائحة  وتطلق  الزمن  مرور  مع  ومتغرية 
عبقة بني فرتة وأخرى وفقًا ملوسم اإلزهار 
تبدي  وعندها  وتنتعش،  فيه  تزدهر  الذي 
الزهور  بأكاليل  اجلذاب  ومظهرها  زينتها 

البيضاء احململة بها.
املناطق  أشجار  من  «امللنجتونيا«  وتعترب 
املستدمية  النمو  سريعة  االستوائية 
منوها  جلمال  تزرع  والتي  اخلضرة، 
ذات  البيضاء  األنبوبية  وألزهارها  اخلضري، 
نورات،  يف  تتكون  التي  العطرية  الرائحة 
من  العديد  يف  استخدامها  مت  ولهذا 

مشاريع الزراعة التجميلية باإلمارة.
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25% من االنواع المهددة باالنقراض عالميًا

النادرة  حققت حديقة الحيوانات بالعين ما نسبته 25% من حفظ فصائل الحيوانات 

وانقاذها من االنقراض ضمن دورها المحلي والعالمي في صون الحياة البرية ببرامج 

البيئة  في  التعايش  تستطيع  التي  والعربية  االفريقية  الجافة  البيئة  لحيوانات  اإلكثار 

والفصائل  النهر  وفرس  االبيض  القرن  ووحيد  سبيكس  و  الداما  غزالي  مثل  االماراتية 

المحلية كالمها العربي و القط الرملي.

حتديد  يف  اإلكثار  برامج 
يف  األهمية  ذات  األنواع 
والتنوع  التوازن  ضمان 
جمتمعات  إنتاج  خالل  من  البيولوجي 
املهددة  احليوانات  من  حيوية 
ومتتلك  جيدة  بصحة  تتمتع  باإلنقراض 
الوراثية  األصول  من  املطلوب  التنوع 
والتعايش  التكيف  من  متكنها  التي 

الطبيعية  البيئة  مع  مستقل  بشكل 
الربية. إىل  إطالقها  حال 

املديرالتنفيذي  الظاهري  منى  وذكرت 
اجنازنا  ان  باحلديقة  العمليات  لقطاع 
املهددة  الفصائل  حفظ  جمال  يف 
واولوياتنا  اهدافنا  ضمن  جاء  باالنقراض 
التوازن  يف صون الطبيعة واحلفاظ على 
واحدًا  متتلك  اليوم  فاحلديقة  البيئي، 

على  البيطرية  الرعاية  مراكز  أكرب  من 
من  يحتويه  مبا  االوسط  الشرق  مستوى 
العزل  ومرافق  ومستشفى  خمتربات 
بإدارة  احلديثة  التجهيزات  مع  واملراقبة 
احليوانات  رعاية  يف  خمتص  طبي  طاقم 

أنواعها. بشتى  الربية 
الفصائل  حفاظ  اجنازات  أن  على  وأكدت 
حديقة  يف  باالنقراض  املهددة 

نـــــــبــــــــتــــــــكـــــــــر مــــــــجـــــــــتــــــــــمــــــــــعـــــــــات خـــــــضـــــــــــــــراء لـــــغـــــد أفـــــضــــــل32

حديقة 
الحيوانات 

بالعين تحافظ 
على
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على  احلديقة  يف  اإلكثار  برامج  ترتكز 
البيولوجي  والتنوع  التوازن  ضمان 
من  حيوية  جمتمعات  إنتاج  خالل  من 

احليوانات املهددة باالنقراض.

الفت  بشكل  و  جاءت  بالعني  احليوانات 
اجلنسني  من  االماراتي  الشباب  بجهود 
اجملال،  هذ  يف  العمل  على  املقبلني 
كادر  ضمن  مواطنة  و  مواطنا   15 فوجود 
كبريًا  اجنازًا  يعد  الربية  احليوانات  رعاية 
الذي  العربي  العامل  مستوى  على  للدولة 
احلياة  وظائف  على  االقبال  فيه  يقل 
وجود  لعدم  باالضافة  صونها،  و  الربية 

اجملال. هذا  يف  اكادميية  تخصصات 
حديقة  انطالقة  ان  بالذكر  واجلدير 
حفظ  جمال  يف  بالعني  احليوانات 
مطلع  منذ  كانت  النادرة  الفصائل 
كان  و  املاضي  القرن  سبعينيات 
العربي  املها  هو  االول  املستهدف 
رؤية  على  بناء  اخلصوص  وجه  على 
بن  زايد  الشيخ  اهلل  باذن  له  املغفور 

برامج  توسعت  ثم   ، نهيان  ال  سلطان 
و  احمللي  النطاق  لتشمل  االكثار 
برامج  هيكلة  اعادة  خالل  من  العاملي 
برامج  تطوير  و  االولويات  بتحديد  االكثار 
احليوانات  تبادل  على  والعمل  االكثار 
مبدأ  من  واالنتقال  العاملية  احلدائق  مع 

. النوعي  اىل  الكمي  االكثار 
العني  حيوانات  حديقة  وتشكل 
وتعترب  حيوان،   4000 من  ألكرث  موطنًا 
الفصائل  من   %30 عن  تقل  ال  نسبة 
فيها  املوجودة  نوع   200 من  أكرث 
جهود  ُعّززت  وقد  باالنقراض.  مهددة 
شراكات  عرب  احليوانات  على  احملافظة 
بباريس  الوطني  التاريخ  متحف  مع 
باإلضافة  باريس،  حيوانات  وحديقة 
احليوان  حلدائق  العاملي  االحتاد  إىل 

باإلضافة   ،WAZA املائي  واألحواض 
األوروبية  »الرابطة  يف  عضويتها  إىل 
املائية«  واألحواض  احليوان  حلدائق 
احليوانات  حديقة  عقدت  كما   .EAZA
كربى  مع  إسرتاتيجية  شراكات  بالعني 
العاملية  واجلمعيات  املؤسسات 
واحلياة  البيئة  وحماية  بصون  املعنية 
»االحتاد  ضمنها  من  الطبيعية، 
و«جلنة  الطبيعة«  لصون  العاملي 
أبوظبي”  البيئة-  و«هيئة  األنواع«  بقاء 
و”حديقة  دييغو  سان  حيوانات  و”حديقة 
رينجالند  و”جمعية  ادنربغ”  حيوان 
و«صندوق  كينيا«  يف  الشمالية  ترست 
وشراكات  الصحراء«..  على  احلفاظ 
وحدائق  أفريقية  حمميات  مع  أخرى 

العامل. حول  خمتلفة  حيوانات 

نـــــــبــــــــتــــــــكـــــــــر مــــــــجـــــــــتــــــــــمــــــــــعـــــــــات خـــــــضـــــــــــــــراء لـــــغـــــد أفـــــضــــــل

 2017 33يـــولـــيـــو 



)173( العدد 

غابة األمازون كانت محيطًا
ظّلــت لغــزًا محّيــرًا للعلمــاء، خصوصــً أنهــا »الرئــة« التــي تتنفــس بهــا األرض. واألرجــح أنــه كان 

بعيــدًا مــن تفكيرهــم وربمــا مــن مخيالتهــم، تصــّور أن الغابــة الخضــراء األضخــم علــى 

الكوكــب األزرق، والتــي تمــّده بشــطر وازن مــن األوكســيجين الضــروري لــكل كائــن حــي 

عليــه، لــم تكــن ســوى جــزء مــن محيــط مالــح ال ينفــث مــن األوكســيجين إال أقــل مــن القليــل. 

وأوردت دراســة نشــرها أخيــرًا موقــع مجلــة »ســاينس« العلميــة، أن غابــة األمــازون الشــهيرة 

التــي تمتــد علــى مســاحة تزيــد علــى 6.7 مليــون كيلومتــر مربــع )أضخــم مســاحة خضــراء 

ــي. ــط األطلس ــاه المحي ــورة بمي ــً مغم ــت أرض ــى األرض(، كان ــردة عل مف

بحــث  خالصــة  الدراســة 
مدّقــق قــاده الربوفيســور 
ياراميللــو،  كارلــوس 
ســميثونيان  "معهــد  يف  أســتاذ  وهــو 
"علــم  يف  املداريــة"  املناطــق  لبحــوث 

يــدرس  الــذي  "بالينتولوجيــا"  اإلحاثــة" 
ــا  ــى أصوله ــة ويتقّص ــات احلّي ــّور الكائن تط

وتشــابكاتها. وتفّرعاتهــا 
تغــري  أّن  يف  يتمّثــل  املدهــش  األمــر 
ســوى  عليــه  ميــر  مل  األمــازون  وضــع 

ليســت  وهــذه  ســنة،  ماليــني  عشــرة 
ذلــك  بقياســات  نســبّيًا  كبــرية  حقبــة 
اجليولوجّيــة  احلــوادث  مــن  النــوع 
ــك  ــو، تل ــة ياراميلل ــق دراس ــة. ووف الضخم
عليهــا  تتمــدد  التــي  الهائلــة  املســاحة 
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سقوط لغز »رئة 
العالم«:
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مبيــــاه  مغمــــورة  كانــــت  األمــــازون  غابــــة 
األطلســــي مــــا جعلهــــا نوعــــًا مــــن بحــــر 

اجلنوبيــــة. أمــــريكا  قــــارة  يف  داخلــــي 

مبيــاه  مغمــورة  كانــت  األمــازون،  غابــة 
بحــر  مــن  نوعــًا  جعلهــا  مــا  األطلســي، 

اجلنوبيــة. أمــريكا  قــارة  يف  داخلــي 
مــا  إىل  توّصــل  أنــه  ياراميللــو  يعتقــد  وإذ 
يكفــي مــن األدلــة ليكشــف لغــز األمــازون، 
ــن  ــر م ــكرًا آخ ــع معس ــأن يقن ــل ب ــه يأم فإن
ــة  ــل غاب ــول أن أص ــى الق ــاء دأب عل العلم
األمــازون هــو نهــر حلــو فائــق الضخامــة 
كان يشــق املســاحة املرتاميــة للربازيــل. 
وال يــرتّدد هــؤالء يف تعيــني املصــدر الــذي 
يرونــه حمتمــاًل، لــكل تلــك امليــاه الهائلــة: 
يتســاقط  ومــا  األنديــز  جبــال  سلســلة 
عليهــا مــن أمطــار وثلــوج. ووفــق رأيهــم، 
مــن  للميــاه  الضخمــة  التدّفقــات  أدت 
املســطحة  األرض  شــطر  إىل  اجلبــال 
بحــريات،  أواًل يف هيئــة  حتتهــا، فتوّزعــت 

حولهــا  احلّيــة  الكائنــات  تكاثــرت  ثــم 
ــاحة  ــع مس ــل أن تصن ــة، قب ــا كاف بأنواعه
التــي  اخلضــراء  األرض  مــن  متواصلــة 
تضــّم اآلن عشــرة يف املئــة مــن األنــواع 
احلّيــة )نبــات، حيــوان، أشــجار، أعشــاب...( 

بأســرها. األرض  حتتضنهــا  التــي 
تأّمنــت  ياراميللــو،  دراســة  ســياق  ويف 
األمــازون.  تربــة  أعمــاق  مــن  عينــات 
ومــع  مــرت.   600 عمــق  إىل  احلفــر  ووصــل 
أحدثــت  علمــي،  فريــق  مــن  مثابــر  عمــل 
علــى  احلفــر  مــن  كبــرية  جمموعــة 
 6 منهــا  كل  عــرض  وكان  العمــق،  ذلــك 
أمكنــة  مــن  عّينــات  جلمــع  ســنتيمرتات، 

األمــازون. يف 
وعلــى رغــم جنــاح ياراميللــو وفريقــه يف 
ــة،  ــات علمّي ــع معطي ــة وجم ــاف أدل اكتش

مغمــورة  كانــت  األمــازون  أن  ليربهــن 
مبيــاه األطلســي، إال أّنــه ليــس أول مــن 
تســعينات  وقبــل  النظريــة.  بتلــك  نــادى 
"نظريــة  كانــت  العشــرين،  القــرن 
النهــر" هــي الســائدة علمّيــًا بــال منــازع 
تلــك  يف  األمــازون.  غابــة  أصــل  عــن 
ــة  ــة، دقــق بعــض العلمــاء يف تركيب احلقب
يف  العميقــة  الرواســب  مــن  جمموعــة 
علــى  حتتــوي  بأنهــا  ليفاجــأوا  األمــازون، 
مــن  دقيقــة  وكائنــات  بحريــة  طحالــب 
البحــار.  ميــاه  يف  حتيــا  التــي  األنــواع 
آنــذاك، طغــى خــالف علمــي واســع عــن 
بالنســبة  صــارت  التــي  األمــازون  أصــل 
ــة  ــح أّن األدل ــزًا. وُيرج ــًة لغ ــاء غاب إىل العلم
التــي توصــل إليهــا ياراميللــو قــد تكفــي 

طالســمه. لفــك 
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أصدقاء البيئة

فنادق دبي تعزز السياحة الخضراء بأعلى 
المعايير البيئية العالمية 

وتوجهات  رؤى  وتنفيذ  البيئة  على  الحفاظ  عملية  في  أصيل  شريك  دبي  فنادق  تعد 

سبل  تعزيز  على  ينعكس  بما  المتحدة  العربية  اإلمارات  دولة  داخل  البيئية  المبادرات 

ووسائل المحافظة على البيئة، ووضع دبي واإلمارات على خريطة السياحة الخضراء 

عالميًا، وتنمية مفهوم السائح األخضر من خالل الوصول لمرحلة متقدمة من توعية 

النزالء من خالل تقديم أفضل الخدمات وبأعلى المعايير البيئية. 

يف  الفنادق  طبيعة  إىل 
يف  تسهم  فإنها  دبي، 
شواطئ  على  احلفاظ 
احلفاظ  بعملية  وتدفع  نظيفة  اإلمارة 
والصحراوية  البيئية  احملميات  على 

املواقع  من  العديد  يف  تواجدها  بسبب 
ترشيد  تقنيات  تطبيق  عن  فضاًل  املميزة، 
يف  الشمسية  الطاقة  واستغالل  املياه 
االعتماد  وتقليل  النفايات  وإدارة  التسخني 
تقليل  يف  يسهم  ما  وهو  الكهرباء،  على 

على  املنشآت  لتلك  الكربونية  البصمة 
فرصة  اجلهود  تلك  وتعد  الطويل.  املدى 
الصديقة  املمارسات  الستعراض  ذهبية 
على  اآلخرين  وتشجع  وأهميتها،  للبيئة 
وخفض  املوارد،  استخدام  كفاءة  تعزيز 
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تشمل استغالل 
الطاقة 

الشمسية 
وترشيد المياه 

وتدوير المخلفات
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دبي - عبري عيسى:



على  احلفاظ  يف  الفنادق  تسهم 
على  واحلفاظ  نظيفة  دبي  شواطئ 
يف  تواجدها  بسبب  البيئية  احملميات 

العديد من املواقع املميزة.

انبعاثات الكربون، والتخفيف من تأثري تغيري 
سكان  على  الكبري  بالنفع  يعود  ما  املناخ، 

دبي والدولة عمومًا. 
منتجع املها الصحراوي

أكرث  من  دبي  يف  الفندقي  القطاع  يعد 
ومشاركة  نشاطًا،  احليوية  القطاعات 
على  احلفاظ  أنشطة  يف  القطاع  ذلك 
نشر  يف  تسهم  نوعية  إضافة  هي  البيئة 
مبادرات  مع  وتتماشى  االستدامة  ثقافة 
إىل  الرامية  الرشيدة  الدولة  قيادة  ورؤى 
العديد  هناك  األخضر.  االقتصاد  إىل  التحول 
من الفنادق واملنتجعات الكربى التي تتبنى 
املنشآت  إدارة  يف  البيئية  املعايري  أعلى 
ال  مبا  الفاخرة  الفندقية  اخلدمات  وتقدمي 
يضر البيئة وباالعتماد على مصادر الطاقة 
صحراء  قلب  ففي  كبري.  بشكل  الطبيعية 

الصحراوي  املها  منتجع  يقع  اخلالبة  دبي 
الفاخرة  السياحية  خدماته  يقدم  الذي 
بسبب  العناء  من  الكثري  تتطلب  والتي 
يقع  كونه  الطاقة  مصادر  توفري  صعوبة 
عكس  على  ولكن  منعزلة،  منطقة  يف 
املألوف، تبّنى املنتجع منذ إنشائه تطبيق 
إلدارة  البيئية  واملعايري  التقنيات  أحدث 
نشاطه داخل الصحراء، وهو ما جنحت فيه 
إدارة املنتجع إىل حد كبري من خالل النتائج 

التي حتققت على أرض الواقع.
تتطلب تدفئة حمامات السباحة كمًا هائاًل 
الطاقة  تقنيات  بفضل  ولكن  الطاقة،  من 
وحدات  املها  منتجع  استخدم  املتجددة 
لتسخني  كبرية  قدرة  ذات  شمسية 
حيث  بالزوار،  اخلاصة  السباحة  حمامات 
بسطوع  الصحراوية  املناطق  تتميز 

وغالبية  الصيف  طوال  الدائم  الشمس 
شهور الشتاء، وهو ما انعكس على توفري 
املنتجع  وميتلك  كبري.  بشكل  الكهرباء 
النفايات  تدوير  إلعادة  ضخمة  آلية  أيضًا 
وبيئية  سياحية  منشأة  ليكون  يؤهله  مما 
مراكز   5 يوجد  حيث  هائلة،  قدرات  ذات 
لتدوير النفايات يف املنتجع ومنع التخلص 
املراكز  تلك  وتقوم  الصحراء،  يف  منها 
واملرنة  والصلبة  العضوية  النفايات  بفرز 
وغريها، وإعادة استخدامها يف الكثري من 
األغراض األخرى، ومتتد تلك التقنية لتشمل 
الزيوت املستخدمة داخل مطبخ الفندق، 
الزيت يف خمتلف عمليات  فبعد استخدام 
حديث  جهاز  عرب  مير  والقلي،  الطهي 
الكيميائية  التفاعالت  بعض  يف  ُيدخله 
احليوي  الديزل  وقود  إىل  ليتحول  العضوية 
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الذي يستخدم لتشغيل خمتلف احملركات، 
على  كبري  بشكل  يؤثر  ال  استعماله  أن  كما 
البيئة وال يضر طبقة األوزون، نظرًا ألن ثاين 
»كربونا  يعد  منه  الصادر  الكربون  أكسيد 

عادما«. 
ويقول أرين سيلفيس املدير العام ملنتجع 
على  احلفاظ  سبل  تقتصر  »ال  املها: 
الطاقة  على  املتجددة  والطاقة  البيئة 
يف  أيضًا  نقوم  بل  وحسب،  الشمسية 
ضخ  يتم  حيث  اآلبار،  مياه  بتدوير  املنتجع 
الصغرية،  اآلبار  أعماق  من  اجلوفية  املياه 
ومن ثم يتم حتليتها بتطبيق تقنية التناضج 
مت  صغرية  حمطة  خالل  من  العكسي 
بأن  وأضاف  املنتجع«.  داخل  إنشاؤها 
املنتجع ملتزم بأعلى معايري اجلودة البيئية 
 Starwood« مبادرات  جمموعة  ضمن 
استهالك  تقليل  إىل  الهادفة   »Global
 %30 بنسبة  والكهرباء   %20 بنسبة  املياه 
حاصل  املنتجع  أن  كما   ،2020 عام  بحلول 
الدولية   »Green Key« شهادة  على 
ألعوام  اخلضراء  السياحة  مبادئ  لتطبيق 
وأشار  و2017.  و2016  و2015  و2014   2013
بتعميم  مؤخرًا  بدؤوا  أنهم  إىل  سيلفيس 

الغرف  داخل  املياه  أباريق  استخدام 
الفندقية، وذلك لتجنب وجود نفايات هائلة 
من زجاجات املياه البالستيكية، فضاًل عن 
اعتما عدد من اخلطط مثل تقليل االعتماد 
واألحبار،  كالورق  القرطاسية  أدوات  على 
خمتلف  يف  خضراء  خيارات  العمالء  ومنح 
أما  املنتجع،  داخل  املقدمة  اخلدمات 
ٌيقدم املنتجع على  الطعام، فال  بخصوص 
حتويل بقايا األطعمة التي مل ُتقدم للزبائن 
إىل نفايات، ولكن يتم التربع بها بحالة جيدة 

جدًا.
منتجعات وفنادق "جبل علي"

وفنادق  منتجعات  تقع  دبي  أطراف  على 
»جبل علي« التي تتواجد يف قلب بيئة دبي 
الساحرة، وهو ما يتوجب يف الوقت نفسه 
البيئية دون  تلك املقومات  االستفادة من 
على  للحفاظ  تقنيات  وتطبيق  بها  اإلضرار 
علي  جبل  منتجعات  متتلك  حيث  البيئة، 
شاطئًا ميتد ملسافة 800 مرت يزينه النخيل 
واإلمارات  دبي  يف  بيئية  ثروة  يعد  الذي 
له  ليس  جماليًا  مظهرًا  وتضفي  بأسرها 
مثيل، فضاًل عن دورها البيئي وإنتاج التمور. 
العمليات  مدير  تومسون  ديفيد  يقول 

املسؤول بفنادق ومنتجعات »جبل علي«: 
»نحن معنيون باحلفاظ على البيئة وتقليل 
ما  وهو  حميطنا،  يف  الكربونية  البصمة 
التقنيات  تبني  إىل  الرامية  اجلهود  يعزز 
واحللول البيئية واستخدام مصادر الطاقة 
فمهمتنا  واإلمارات.  دبي  يف  املتجددة 
وزيادة  الطاقة  استهالك  تقليل  هي 
عمليات إعادة التدوير واحلفاظ على احلياة 
على  جبل  منتجعات  تسعى  كما  البحرية، 
اجملال«.  هذا  يف  مساهمتها  زيادة  إىل 
 FARNEK شركة  »بحسب  وأضاف: 
إدارة  مهمة  تتوىل  التي  العقارات  إلدارة 
جهود  وبفضل  فإنه  الفندقية،  منشآتنا 
استهالك  سجل  البيئة  على  احملافظة 
 %9 بنسبة  انخفاضًا  الطاقة  من   2016 عام 
عن األعوام السابقة، باإلضافة إىل انخفاض 

استهالك املياه بنسبة %2.11«
أما بخصوص إعادة التدوير، يقول تومسون: 
»متتلك منتجعات جبل علي ماكينة سحق 
النفايات  تدوير  إعادة  أجل  من  الزجاج 
خاصة  شركة  إىل  وتقدميها  الزجاجية 
جتميعنا  ومبجرد  الزجاج،  تصنيع  بإعادة 
لنحو 120 طنًا من الزجاج املسحوق القابل 
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الشركة  هذه  مَنا  تشرتي  التدوير،  إلعادة 
للطن  درهمًا   40 مقابل  الكمية  كامل 
إال  املبالغ  رمزية  من  الرغم  وعلى  الواحد، 
مع  األجل  طويل  منتظمًا  عائدًا  تدر  أنها 
ال  الذي  األمر  وهو  البيئة،  على  احملافظة 

يقدر بثمن«.
فنادق  تتبعها  التي  الربامج  عن  أما 
مفهوم  لتعزيز  علي«  »جبل  ومنتجعات 
»من  تومسون:  يقول  اخلضراء  السياحة 
أهم املبادرات التي قام الفندق بتطبيقها 
كانت  عضوية،  حديقة  إنشاء   2006 منذ 
مرتًا   50 املشروع  بداية  يف  مساحتها 
مرت   1000 من  أكرث  إىل  حاليًا  ووصلت  مربعًا 
اجلبل  إكليل  مثل  األعشاب  فيها  تزرع 
والرتاجون،  اإليطايل  والريحان  والزعرت 
الصغرية  الطماطم  مثل  واخلضراوات 
داخل  وتستخدم  والبقدونس  واجلرجري 
للنزالء، ويتم  الفندق إلعداد الطعام  مطبخ 
احلديقة  يف  املائية  الزراعة  تنشيط  حاليًا 
من  الزراعة  من  نوع  وهي  »أكوابونيك« 
والفلفل  النعناع  داخلها  ويزرع  تربة،  دون 
األخضر وتزود اخلضراوات داخلها بالسماد 
معاجلتها،  امُلعاد  الصرف  مياه  خالل  من 

من   %90 وتستهلك  إنتاجية  أكرث  وهي 
وتزرع  التقليدية،  احلدائق  من  أقل  املياه 

أيضًا يف احلديقة 30 شجرة ليمون«.
تعد  احلديقة  أن  إىل  تومسون  ويشري 
املدارس  طالب  يقصدها  تعليمية  بيئة 
وقطف  البذور  زراعة  يف  ويشاركون 
احملاصيل، كما يشارك بعض نزالء الفندق 
يف زراعتها، وهناك عدد من السائحني من 
من  البذور  بعض  جلب  على  يصرون  أوروبا 
.ويوضح  احلديقة  يف  وزراعتها  بلدانهم 
مشروعات  عدة  هناك  أن  إىل  تومسون 
جبل  فنادق  تصبح  أن  إىل  تهدف  رئيسية 
يف  وتشجع  للبيئة  صداقة  أكرث  علي 
يف  اجملتمعية  املبادرات  نفسه  الوقت 
لتوفري  مبادرات  هناك  أن  حيث  اإلطار،  هذا 
التدوير  إعادة  عمليات  وزيادة  الطاقة 
وتقليل البصمة الكربونية، وتشجيع احلياة 
من  العديد  املنتجع  شارك  كما  البحرية، 
بهدف  العامل«  “نظفوا  حملة  يف  املرات 
والبيئة  الشواطئ  من  القمامة  جمع 

الصحراوية . 
مركز وريزدنس البستان

الوحيدة  علي«  »جبل  منتجعات  تكن  مل 

العامل«،  »نظفوا  حملة  يف  تشارك  التي 
وريزدنس  مركز   « أيضًا  هناك  كان  بل 
عدة  أطلق  الذي  دبي  يف  البستان« 
الفرتة  خالل  هامة  وتوعوية  بيئية  مبادرات 
الرئيس  احلايك،  موسى  ويقول  املاضية، 
وريزدنس  مركز  يف  للعمليات  التنفيذي 
البستان  وريزدنس  مركز  »يحتل  البستان: 
الصديقة  املبادرات  تطبيق  يف  الصدارة 
الفندق  يف  متكاملة  جلنة  وهناك  للبيئية. 
يف  املبادرات  خمتلف  تنفيذ  على  تعمل 
التوعوية«  »املسؤولية  برنامج  إطار 
املبادرات  تلك  وترتاوح  املركز.  يتبناه  الذي 
إىل  وصوال  للبيئة  الصديقة  احملركات  بني 
باملؤسسات  مباشرة  املتصلة  احلمالت 
غري الربحية. وقد قمنا بعدد من املبادرات 
لسنوات  خمتلفة  بيئية  بقضايا  املرتبطة 
عديدة مثل، نظفوا العامل التي تعد حمرك 
احمليط  على  واحلفاظ  البيئة  لتنظيف 
فيه.  بالعيش  وجديرًا  نظيفًا  اخلارجي 
 2016 نوفمرب  يف  النشاط  بهذا  قمنا  وقد 
وريزدنس  مركز  من  ممثلون  وشارك 
هناك  ذلك.  يف  فاعل  دور  يف  البستان 
األرض كل عام، حيث  أيضًا فعاليات ساعة 
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من  ألكرث  الفاعلة  املشاركة  على  نحرص 
عقد من الزمن. وكانت حملة احلفاظ على 
التي قمنا  الطاقة من إحدى أهم احلمالت 
تعد  البستان.  وريزدنس  مركز  يف  بها 
الفندقية  الشقق  يف  الطاقة  توفري  خطة 
يف مركز وريزدنس البستان حملة داخلية 
والوعي  الثقافة  نشر  خاللها  من  نحاول 
إقامتهم  الطاقة خالل  لتوفري  بني ضيوفنا 
بسيطة  تقنيات  استخدام  خالل  من  معنا 
البستان  غرف  يف  بذلك  وتذكريهم 

ريزدنس«.
يف  يتعاون  الفنادق  من  كبري  عدد  هناك 
تقدمي الشكل احلضاري للسياحة اخلضراء 
جمموعة  مثل  خمتلفة  مبادرات  خالل  من 
بتنفيذ  سنوات  عدة  منذ  تقوم  التي  جمريا 
ورعايتها  السالحف  تأهيل  إعادة  مشروع 
دبي  شواطئ  على  منها  املوجود  وجمع 
وأطلقت  لها،  العالجية  اخلدمات  وتقدمي 
سالحف   110 حوايل  فقط  العام  هذا  خالل 
من نوع منقار الصقر املهددة باالنقراض، 
العمليات  مدير  بافريستوك  وارن  ويقول 
»أنقذت  املائية:  العرب  برج  أحواض  يف 
الدولة  شواطئ  من  املصابة  السالحف 

إلعادة  خمصص  مركز  يف  رعايتها  وجتري 
والعناية  الطعام  لها  يقدم  حيث  تأهيلها 
الالزمة مبساعدة نزالء الفندق واملقيمني 
من  العون  يقدمون  الذين  الدولة  يف 
للمساعدة  العامة  التوعية  حمالت  خالل 
على  املصابة  السالحف  على  العثور  يف 
الشواطئ يف دبي وتسليمها إىل املركز«. 
ويوضح أن هذا املشروع كان له دور رائد 
انقراض  وتقليل  البيئة  على  احلفاظ  يف 
تشري  حيث  الدولة  سواحل  يف  السالحف 
اإلحصاءات إىل أن سلحفاة بحرية من أصل 
يسهم  ولذلك  التكاثر  مرحلة  إىل  تصل   1000
السالحف  عدد  زيادة  يف  املشروع  هذا 

التي رمبا تصل إىل سن التكاثر.
جمريا بيتش

إدارة فندق  اآلخر كانت جهود  على اجلانب 
ما  وهو  بقوة،  حاضرة  بيتش«  »جمريا 
جلوب«  »جرين  شهادة  لنيل  الفندق  أهل 
واملنشآت  للفنادق  ُتمنح  التي  العاملية 
وسبل  البيئية  املعايري  أعلى  تطبق  التي 
تقنيات  أهم  وتشمل  االستدامة. 
احملافظة على البيئة داخل الفندق، تطوير 
التبخريي  التربيد  حمطة  أداء  وحتسني 

يف  األثر  أبلغ  له  كان  مما  كفاءتها،  وزيادة 
تقليل االستهالك من الطاقة بنسبة %20، 
فضاًل عن تركيب ملبات »LED » يف جميع 
التكاليف  توفري  إىل  أدى  مما  الفندق،  أنحاء 

باإلضافة إىل الطاقة.  
حياة  غراند  فندق  قدم  اآلخر،  اجلانب  على 
حيث  البيئية،  لالستدامة  أخرى  صورة  دبي 
إن الفندق مت إنشاؤه بشكل صديق للبيئة، 
وصمم بشكل يدعم العمليات املستدامة 
الشمسية  بالطاقة  التدفئة  نظام  ومنها 
الفندق  تزويد  الذي مت حتديثه ليساعد يف 
باملياه الساخنة، كما تتوافر حمطة لتنقية 
زيادة  وهناك  العكسي،  بالتناضح  املياه 
يف عمليات إعادة التدوير، وتشغيل إضاءة 
إنارة  استبدال  خالل  من  للطاقة  موفرة 
الهالوجني بلمبات LED األكرث كفاءة، حيث 
نحو  فقط  املاضي  العام  خالل  استبدلت 

7000 ملبة.
دبي  الشمس‹‹  ›‹باب  فندق  ويعتمد 
انطالقته  منذ  »جمريا«  جملموعة  التابع 
يف  لكونه  البيئة  حماية  سياسة  األوىل، 
الفندق  يتبع  حيث  صحراوية،  منطقة 
سياسة صارمة يف حماية البيئة من خالل 
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الشواء،  عمليات  يف  األخشاب  استخدام 
بداًل  املشاعل  واستخدام  الفحم،  من  بداًل 
يعترب  األشجار  قطع  أن  كما  الكهرباء.  من 
وكذلك  املنتجع،  يف  احملظورات  من 
الفندق  أن  إىل  ٌيشار  بري.  حيوان  أي  قتل 
السنوات  ›‹غاف‹‹  شجرة   620 بزراعة  قام 
أشكال  تدمري  الفندق  ويحظر  املاضية. 
الرملية،  الكثبان  من  تتكون  التي  الصحراء 
تدمري  إىل  تؤدي  مواد  أي  استخدام  ومينع 
ويستخدم  واحليوان،  الصحراوية  البيئة 
طبيعة  على  للحفاظ  البديلة  الطرق 
إىل  الصحراوي  املنتجع  يعتمد  كما  املكان. 
أعماق  على  الصحي  والصرف  املياه  مد 
للمكان  العامة  الطبيعة  تتأثر  ال  كبرية حتى 

بهدف حماية البيئة.
راديسون بلو

خور  على  الرتاث  مع  احلداثة  تلتقي  حينما 
دبي، يقع فندق »راديسون بلو« بتصميمه 
تطور  قصة  ليحكي   1975 عام  منذ  املميز 
ال  التي  التقليدية  الداو  قوارب  أمام  عريقة 
يوم.  كل  املياه  وسط  طريقها  تشق  تزال 
ونظرًا خلصوصية املكان، فقد قامت إدارة 
املعايري  من  العديد  بتطبيق  بلو  راديسون 

الفندقي  النشاط  تشغيل  يف  الدقيقة 
املعايري  رأسها  على  وكان  والضيافة، 
بلو  راديسون  فندق  أول  وأصبح  البيئية، 
»جرين  شهادة  على  يحصل  اإلمارات  يف 
جلوب« العاملية لتطبيق املعايري اخلضراء. 
املسؤول  املهندس  رودريجز  آرثر  يؤكد 
بلو،  راديسون  يف  التشغيل  تقنيات  عن 
من  العديد  بالفعل  يعتمد  الفندق  إن 
الطاقة  توفري  مثل  االستدامة  مبادرات 
األمثل  واالستخدام  االستهالك  وترشيد 
فضاًل  للتحلل،  القابلة  الكيميائية  للمواد 
عن مبادرات إعادة التدوير. كما أشار إىل أن 
بيئيًا مت اعتمادهم  بندًا  الفندق ميتلك 250 
يف شهادة »جرين جلوب«، التي يأتي على 
رأسها تغيري احملوالت الكهربائية إىل نظم 
تلطيف  وأجهزة  للطاقة،  موفرة  حديثة 
الهواء القادم من اخلارج قبل مروره على 
من  ملزيد  الفندق  هواء  ومكيفات  مربدات 
التربيد،  طاقة  استهالك  وتقليل  الفعالية 
خاصة  كهرباء  مفاتيح  تثبيت  عن  فضاًل 
الفنادق  غرف  شرفات  أبواب  يف  مثبتة 
بأكملها، والتي تقوم بفصل التيار الكهربي 
مفتوحة.  ٌتركت  ما  إذا  الهواء  مكيفات  عن 

احلديثة  التقنيات  تلك  كل  تطبيق  كان 
مبثابة حتٍد، بخاصة أن املبنى احلايل قدمي 
التي  احلديثة  النظم  بحسب  مصمم  وغري 

تساعد يف تطبيق تلك التقنيات.
يخصص فندق راديسون بلو فريق متكامل 
للتقليل  اخمللفات  مع  والتعامل  ملراقبة 
العامة  الزوار  أماكن  كافة  أن  كما  منها. 
استشعار  بأنظمة  مزودة  النزالء  وغرف 
لتقليل الهادر من املياه أثناء استخدامها. 
املضاءة  املناطق  كافة  تزويد  مت  كما 
لإلنارة  احلركة  عن  االستشعار  بأنظمة 
أوتوماتيكيًا  واإلغالق  األشخاص  تواجد  أثناء 
الفندق  يخصص  كما  االنصراف.  مبجرد 
على  للتشجيع  واسعة  خضراء  منطقة 
متنفس  وخلق  الشجريات  خمتلف  زراعة 
الفندق  يشارك  كما  واملوظفني.  للزوار 
يف حملة »تنظيف مراسينا« التي تطلقها 
الشواطئ  لتنظيف  سنويًا  دبي  بلدية 
يحتفل  كما  البحرية.  البيئة  على  واحلفاظ 
العاملية  األرض«  »ساعة  بـ  الفندق 
كل  والنزالء  والزوار  املوظفني  مبشاركة 
عام، حيث يتم تخفيض مستويات استهالك 

الكهرباء واإلضاءة إىل احلد األدنى.  
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تكنولوجيا بيئية

توقع اتفاقيات شراكة بشأن »مصباح دبي«

وقعت بلدية دبي اليوم إتفاقيات شراكة للتعاون في مجال ترشيد الطاقة مع عدد 

من الدوائر والمؤسسات المحلية من القطاعين الحكومي والخاص.

جلهود  استكماال  ذلك 
تعميم  يف  البلدية 
يف  دبي«  »مصباح 
أطلقه  والذي  اإلمارة 
راشد  بن  حممد  الشيخ  السمو  صاحب 
رئيس  الدولة  رئيس  نائب  مكتوم  آل 
جملس الوزراء حاكم دبي رعاه اهلل مؤخرا 
من  املنطقة  يف  نوعه  من  األول  ليكون 

الكفاءة. حيث 
ناصر  حسني  املهندس  سعادة  وأشار 
هذه  أن  إىل  دبي  بلدية  عام  مدير  لوتاه 
اإلسالمية  الشؤون  دائرة  مع  االتفاقيات 
التجاري  دبي  ومركز  اخلريي  والعمل 
والبيئة  املناخي  التغري  ووزارة  العاملي 

وبرنامج  واملواصالت  الطرق  وهيئة 
توجهات  ترتجم  لإلسكان  زايد  الشيخ 
لتصبح  دبي  لتحويل  الرامية  دبي  حكومة 
مصباح  باعتبار  عامليا  األذكى  املدن  من 
يف  للطاقة  توفريا  األكرث  املصباح  دبي 
يتخطى  الذي  األسواق  يف  واألول  العامل 
حيث  من  الواط  يف  شمعة   200 حاجز 
ألغراض  الطاقة  باستهالك  الكفاءة 

اإلضاءة.
وتبادل  اجلهود  تضافر  إن  لوتاه  وقال 
احلكومية  الدوائر  بني  واملعارف  اخلربات 
ذلك  وانعكاس  اخملتلفة  واملؤسسات 
على جمتمع األعمال واخلدمات املتنوعة 
يف اقتصاديات الدولة أصبح من القواعد 

القيادات  عليها  تعتمد  التي  األساسية 
بات  حيث  وغاياتها  رؤيتها  حتقيق  يف 
اجملتمعية  املشاركات  أن  الواضح  من 
التنمية  مسار  يف  تصب  واالسرتاتيجية 
اإلمارات. دولة  يف  للمجتمع  املستدامة 

ليست  دبي  مصباح  مبادرة  أن  وأضاف 
إىل  تضاف  أخرى  مستدامة  مبادرة  جمرد 
املستدامة  احلكومية  املبادرات  قائمة 
مبتكرة  رؤية  عن  عبارة  هي  وإمنا 
من  األوىل  تعترب  ومتكافئة  ومستدامة 
لتطبيقها  وسيكون  املنطقة  يف  نوعها 
اإلمارة  على  وبيئية  اقتصادية  انعكاسات 
الوعي اجملتمعي بقضايا  وذلك عرب خلق 
وتوفري  املوارد  على  واحلفاظ  االستدامة 
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على  يحتوي  وال  للبيئة  صديق  املصباح 
زئبق أو سموم ثقيلة ومنخفض احلرارة 
وبالتايل يوفر يف تكاليف التربيد وال يصدر 

عنه أشعة فوق البنفسجية.

أسلوب  رفاهية  على  احلفاظ  مع  الطاقة 
التقليل من حجم اإلنبعاثات  احلياة وبالتايل 

الكربونية.
شركائها  مع  البلدية  سعي  لوتاه  أكد  و 
إىل واحدة من  لتحويل دبي  االسرتاتيجيني 
وعملت  استدامة  العامل  يف  املدن  أكرث 
والطاقة  االستدامة  تطبيقات  إدارة 
هذه  على  دبي  بلدية  يف  املتجددة 
خالل  من  نوعها  من  الفريدة  املبادرة 
الشركة  فيليبس  وبني  بينها  شراكة 
 2 وتوزيع   ”LED« ملصابيح  املصنعة 
بنهاية  للطاقة  موفر  مصباح  مليون 
مصباح  ماليني   10 لتوزيع  وصوال   2017 عام 

.2021 بنهاية 
العديد  حتقق  املبادرة  هذه  أن  إىل  ونوه 
التوفري  وأبرزها  امللموسة  الفوائد  من 

باملائة   90 إىل  تصل  اإلضاءة  فاتورة  يف 
 15 أكرث من  إىل  الذي يصل  والعمر األطول 
كما   .. التقليدية  باملصابيح  مقارنة  مرة 
أو  زئبق  على  يحتوي  وال  للبيئة  صديق  أنه 
وبالتايل  احلرارة  ومنخفض  ثقيلة  سموم 
عنه  يصدر  وال  التربيد  تكاليف  يف  يوفر 
يقدم  أنه  كما  البنفسجية.  فوق  أشعة 
واط  و2  واط   25 عن  بديال  واط   1 مصباح 
بديال عن 40 واط و3 واط بديال عن 60 واط 

باإلضافة إىل 3 واط بديال عن 50 واط.
العوضي  شريف  خالد  قال  جانبه  من 
رقابة  لقطاع  العام  املدير  مساعد 
البلدية  يف  والسالمة  والصحة  البيئة 
وضع  إىل  تهدف  دبي  مصباح  مبادرة  إن 
املنظور  تعكس  للطاقة  سياسات 
والتحديات  االستدامة  العاملي يف جمال 

قطاع  تواجه  التي  واملستقبلية  احلالية 
»مصباح  مبادرة  جاءت  كما  الطاقة 
باحلاجة  اجلمهور  توعية  لتعزيز  دبي« 
االنبعاثات  لتخفيض  بالطاقة  التوفري  إىل 
توجهات  مع  تتماشى  وأيضا   .. الكربونية 
اجملال  هذا  يف  الدائرة  ورؤية  احلكومة 
املتكاملة  دبي  إسرتاتيجية  وتدعم 
استهالك  خفض  يف   2030 للطاقة 
من  واحلد  باملائة   30 بنسبة  الطاقة 
انبعاثات  خفض  خالل  من  الكربوين  التلوث 
ألف   640 يقارب  أي مبا  باملائة   16 الكربون 
طن سنويا يف املنزل الواحد سيتم احلد 
تعزيز  إىل  باإلضافة   2021 عام  بحلول  منها 
حلماية  النظيفة  الطاقة  ممارسات 
جميع  يف  االستدامة  وحتقيق  البيئة 

احلياة. مناحي 
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تقنية صديقة للبيئة لتنظيف طائراتها

تستخدمها  التي  للبيئة  الصديقة  الجاف«  »التنظيف  تقنية  اإلمارات،  طيران  عرضت 

لتنظيف طائرات أسطولها، والتي تمكنها من توفير ماليين اللترات من المياه كل عام.

تدل  كما  التقنية،  هذه 
تسميتها، استخدام كميات 
حتى  أو  املياه،  من  قليلة 
مع  يتناقض  ما  وهو  املياه،  استخدام  عدم 
آالف  عادة  تتطلب  التي  التقليدية  األساليب 

اللرتات من املياه لتنظيف كل طائرة.
لهيكل  اخلارجي  السطح  على  ويرتاكم 
الغبار  من  طبقات  طريانها  أثناء  الطائرة 
وامللوثات، التي ال يقتصر تأثريها على جعل 
إىل  تؤدي  بل  جذابة،  وغري  متسخة  الطائرة 
الطائرة  جتعل  ألنها  أكرث  وقود  استهالك 
أثقل وحتد من حركتها وسرعتها يف األجواء.

وعادة ما يجري تنظيف الطائرات باستخدام 
خمس  أو  أربع  عال  بضغط  مياه  رشاش 

مرات يف العام. إال أن تنظيف طائرة اإليرباص 
A380 بهذا األسلوب التقليدي يستهلك يف 
يف  املاء،  من  لرت   11300 من  أكرث  املتوسط 
حني حتتاج طائرة البوينج 777 إىل 9500 مرت 

يف كل مرة.
عام  مطلع  منذ  اإلمارات  طريان  وتستخدم 
2016، تقنية التنظيف اجلاف لتنظيف طائرات 
أسطولها، التي يزيد عددها على 250 طائرة.

مواد  وضع  التقنية  هذه  مبوجب  ويتم 
التنظيف يدوًيا على كامل السطح اخلارجي 
مع  املواد  هذه  وتشكل  الطائرة.  لهيكل 
األوساخ طبقة جافة جتري ازالتها باستخدام 
الطائرة  يرتك  ما  خاص،  نسيج  من  فوط 
نظيفة مّلاعة، ويتبقى على السطح طبقة 

الطائرة  وتألق  نظافة  على  حتافظ  واقية 
لفرتات طويلة.

 15 جهود   A380 طائرة  تنظيف  ويتطلب 
عاماًل ملدة 12 ساعة، يف حني حتتاج طائرة 

البوينج 777 إىل 9 ساعات.
عّدة،  فوائد  اجلاف  التنظيف  تقنية  وحتقق 
املياه  من  قليلة  كميات  استخدام  تشمل 
لتنظيف الطائرات. وعندما يتم جمع كميات 
األسطول  تنظيف  يتطلبها  التي  املياه 
املؤلف من 260 طائرة، فإن طريان اإلمارات 
لرت من املياه  11 مليون  أكرث من  توقف هدر 
التنظيف  تقنية  اعتماد  خالل  من  سنويا 

اجلاف.
غسيل  تقنية  تضمن  ذلك،  إىل  باإلضافة 
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خالل  من  اإلمارات،  طريان  قدمت 
 A Greenerبرناجمها »مستقبل أخضر
غري  ملنظمات  متويالت   ،»Tomorrow

ربحية يف جميع أنحاء العامل.

نظافة  املياه  استخدام  دون  من  الطائرات 
يقلل  ما  الزمن،  من  أطول  لفرتة  الطائرة 
السنة  يف  مرات  ثالث  إىل  لغسلها  احلاجة 
بسبب  الوقود  استهالك  من  ويحد  فقط، 

تراكم ملوثات أقل على سطحها اخلارجي.
وميكن من الناحية التشغيلية إجراء أعمال 
صيانة متعددة على الطائرة أثناء تنظيفها 
باستخدام تقنية التنظيف اجلاف، األمر الذي 
لتأثر  نظرًا  باملياه  غسلها  عند  يستحيل 

األجهزة واألدوات باملياه.
التنظيف  تقنية  اإلمارات  طريان  وتستخدم 
بالرغوة املبتكرة لتنظيف حمركات الطائرات، 
من  طن  حوايل 200  انبعاث  منع  لها  يتيح  ما 
عمليات  نتيجة  سنويا  الكربون  أكسيد  ثاين 

أسطولها.
ومن أبرز اإلجنازات التي حققتها الناقلة خالل 

تركيب جمموعة  عام 2016 يف هذا اجملال، 
ميغاواط  لتوليد  الكهروضوئية  اخلاليا  من 
يف  الشمسية  الطاقة  من  كهرباء  واحد 
لصيانة  احلديث  اإلمارات  طريان  مركز 

احملركات يف دبي.
 1800 من  أكرث  الشمسية  األلواح  وتوّلد 
ما  سنويًا،  الكهرباء  من  ساعة  ميغاواط/ 
يعني حماية البيئة من انبعاث نحو 800 طن 

من غاز ثاين أكسيد الكربون.
األخرى  البيئية  الكفاءة  مبادرات  وتشمل 
التي نفذتها جمموعة اإلمارات، قيام الدائرة 
موفرة  إضاءة  مصابيح  بإحالل  الهندسية 
استشعار  أجهزة  بواسطة  تعمل  للطاقة 
استهالك  تقليل  يف  وتسهم  احلركة، 

الكهرباء.
وتوفر طريان اإلمارات لركابها بطانيات منتجة 

بالكامل من عبوات بالستيكية أعيد تصنيعها.
بتكنولوجيا  منتجة  بطانية  كل  وحتتاج 
بالستيكية  عبوة   28 إىل   ecoTHREAD
 ،2019 عام  نهاية  حلول  ومع  لتصنيعها، 
التي   ecoTHREAD بطانيات  ستكون 
منعت  قد  اإلمارات  طريان  تستخدمها 
إلقاء 88 مليون عبوة بالستيكية يف مقالب 

النفايات.
خالل  من  اإلمارات،  طريان  وقدمت 
 A Greenerأخضر »مستقبل  برناجمها 
Tomorrow«، متويالت ملنظمات غري ربحية 
للمحافظة  تعمل  العامل  أنحاء  جميع  يف 
تدبري  ويتم  وحمايتها،  احمللية  بيئاتها  على 
من  املبادرة  لهذه  املالية  اخملصصات 
عائدات برنامج إعادة التدوير ضمن جمموعة 

اإلمارات.
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ندعم التنمية المستدامة عبر مصانع تدوير النفايات
نجحت مصانع تدوير النفايات بإمارة أبوظبي في تحويل النفايات من عبء على البيئة 

ومن  الوطني،  لالقتصاد  ورافدًا  الصناعي  اإلنتاج  مصادر  أحد  إلى  الحاجة  عن  وفائض 

الدالئل على ذلك استخدام منتجات مصنعي تدوير نفايات الهدم والبناء في مشروع 

قطار االتحاد، مشروع طريق المفرق غويفات، البنية التحتية لجزيرة السعديات ومتحف 

اللوفر والبنية التحتية لمواقف جامع الشيخ زايد.

عبداجمليد  إبراهيم 
قسم  رئيس  إبراهيم، 
مركز  يف  التدوير  منشآت 
إعادة  أن  )تدوير(،  النفايات  إلدارة  أبوظبي 
اقتصاديًا  موردًا  ُتشكل  النفايات  تدوير 
جتارب  لديها  الدول  من  فالعديد  مهمًا، 
ناجحة ومتميزة يف االستفادة من النفايات 
وحتويلها إىل مصدر دخل اقتصادي إضايف، 
خاصة أن عملية إعادة التدوير تساهم يف 
احلراري  واالحتباس  البيئي  التلوث  تقليل 

الناجت عن إحراق النفايات وطمرها، إضافة 
أنها تساعد يف عدم استنزاف املوارد  إىل 
متت  التي  املواد  استخدام  عند  الطبيعية 

إعادة تدويرها كمواد خام.
 اخملطط الرئيسي

الرئيسي  اخملطط  أن  إبراهيم  وأوضح 
إلدارة النفايات بأبوظبي 2040، الذي أطلقته 
استدامٍة  ضمان  إىل  يهدف  مؤخرًا،  تدوير 
األمد  طويلة  واجتماعية  واقتصادية  بيئية 
النفايات  جمع  جمال  يف  أبوظبي  إلمارة 

منها،  والتخلص  ومعاجلتها  واسرتدادها 
لإلمارة  توضع  وطنية  خطة  أول  ويعد 
عدة  ُحددت  وقد  عامًا،   25 فرتة  وتغطي 
تتضمن  اخملطط  لتطوير  رئيسية  أبعاد 
ومعدالت  والسكانية،  االجتماعية  النواحي 
واملستقبلية،  احلالية  النفايات  توليد 
التحتية  والبنية  التشريعي  واإلطار 
التكنولوجية  واخليارات  التطوير  وتكلفة 
فريق  واختتم  النفايات،  ملعاجلة  اخملتلفة 
تطوير  مرحلة  مؤخرًا  اخملطط  عمل 
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التلوث  تقليل  يف  تساهم  التدوير  إعادة 
إحراق  عن  الناجت  احلراري  واالحتباس  البيئي 

النفايات أوطمرها.

السيناريوهات.
اإلطارات املستعملة

ويعترب مصنع اخلليج للمطاط مبدينة العني 
الذي  أبوظبي  إمارة  يف  الوحيد  املصنع 
إىل  ويحولها  املستعملة  اإلطارات  يعالج 
مواد أولية ومن ثم إىل منتجات، مت استخدام 
بعضها يف صناعة املطاط واألنابيب التي 
تستخدم يف صناعة األرضيات املطاطية، 
كما  األطفال،  بحدائق  اخلاصة  واألرضيات 
رصف  يف  املستخدم  البيتامني  إىل  تضاف 

طبقات األسفلت بالطرق.
الهدم والبناء

وتساهم إعادة تدوير خملفات الهدم والبناء 
ال بخفض نسبة النفايات الناجتة  بشكل فعَّ
عن أنشطة البناء والهدم، وتتم إعادة تدوير 
لهذا  أقيما  مصنعني  عرب  اخمللفات  هذه 

ثيس  بإدارة  أبوظبي  يف  األول  الغرض، 
الشرق األوسط للخدمات، والثاين يف العني 
وقد  النفايات،  إلدارة  الدولية  ستار  بإدارة 
ملصنع  اليومية  التشغيلية  الطاقة  بلغت 
ووصلت  طن،  آالف   10 بأبوظبي  الظفرة 
عام  نهاية  يف  السنوية  اإلنتاجية  الطاقة 

2016 إىل مليونني و880 ألف طن. 
إعادة تدوير البالستيك

البالستيك،  تدوير  إعادة  مت تدشني مصنع 
من  )بالقرب  العني  مدينة  يف  يقع  الذي 
السماد(  ومصنع  النفايات  فرز  حمطة 
يف عام 2011، ويعد أكرب مصنع إعادة تدوير 
يف  املستعملة  البالستيكية  للعبوات 
أكرث  االستثمار  تكلفة  بلغت  حيث  الدولة، 
املنشأة،  هذه  يف  درهم  مليون   43 من 
جمال  يف  فارقة  عالمة  مبثابة  ويعترب 

الدولة،  يف  النفايات  تدوير  إعادة  صناعة 
تبلغ  استيعابية  بطاقة  املصنع  ويعمل 
إعادة  يتم خاللها  الواحد،  اليوم  50 طنًا يف 
التي  اخملتلفة،  البالستيكية  املواد  تدوير 
النفايات، سواء  يتم فرزها يف حمطة فرز 
املرافق  خمتلف  من  أو  منزلية،  كانت 
املدينة  أنحاء  جميع  يف  املتنوعة  احليوية 

واملناطق التابعة لها.
.. وزيوت احملركات

زيوت  تدوير  مصنع  على  »تدوير«  تشرف 
احملركات والذي تتوىل إدارته مؤسسة ديور 
أبوظبي  مدينة  يف  األوسط  الشرق  أويل 
وهو  يوميًا  لرت   2.750 استيعابية  بطاقة 
من املشاريع االستثمارية، ويعمل بنظام 
بطاقة  متلك(  تشغيل،  )إنشاء،   BOO

استيعابية تبلغ 1500 لرت لكل ساعة.
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صحة وطب

في المهام اإلنسانية والعمل الخيري 

عززت دولة اإلمارات دورها الريادي في المهام اإلنسانية للتخفيف من معاناة األطفال 

والمسنين من خالل مشاركة كوادر طبية وطنية في التطوع اإلنساني والعمل الخيري 

الدولة »حفظه  رئيس  آل نهيان  زايد  بن  الشيخ خليفة  السمو  استجابة إلعالن صاحب 

اهلل »عام 2017 عام الخير وتأكيدا على نهج العطاء االنساني الراسخ في دولة اإلمارات.

من  اإلماراتيون  األطباء 
العطاء  زايد  مبادرة  خالل 
عالج خمسة ماليني طفل 
عملية  آالف  عشرة  عن  يزيد  ما  وإجراء 
إنسانية  ومظلة  تطوعي  إطار  يف  قلب 
للمرضى  جمانية  عالجية  خدمات  وتقدمي 
املعوزين إضافة إىل توفري عيادات متحركة 
دولة  من  انطالقا  متنقلة  ومستشفيات 
وسوريا  ولبنان  املغرب  ثم  ومن  اإلمارات 
والبوسنة  وأرترييا  وكينيا  والصومال 

ومصر  وهايتي  وباكستان  واألردن  واليمن 
ومؤخرا الصومال يف منوذج متميز للعمل 

اإلنساين.
عادل  الدكتور  اإلماراتي  القلب  جراح  وأكد 
مبادرة   « لـ  التنفيذي  الرئيس  الشامري 
اإلمارات  برنامج  رئيس   « العطاء  زايد 
رئيس  والتخصصي  اجملتمعي  للتطوع 
أطباء اإلمارات أن قوافل زايد اخلري حترص 
وتأهيلها  الطبية  الكوادر  استقطاب  على 
احلاالت  عالج  يف  للمشاركة  ومتكينها 

املرضية املعوزة وتوفري الربامج العالجية 
للمرضى يف منوذج مميز للعطاء اإلنساين 
قواعده  أرسى  الذي  النهج  مع  انسجاما 
آل  سلطان  بن  زايد  الشيخ  له  املغفور 
ملسرية  واستكماال   « اهلل  رحمه   « نهيان 
الشيخ  السمو  لصاحب  والعطاء  اخلري 
و  الدولة  رئيس  نهيان  آل  زايد  بن  خليفة 
صاحب السمو الشيخ حممد بن راشد آل 
جملس  رئيس  الدولة  رئيس  نائب  مكتوم 
وصاحب  اهلل«  »رعاه  دبي  حاكم  الوزراء 
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الساعات  بآالف  تطوعوا  اإلماراتيون  األطباء 
ما  معاناة  من  التخفيف  يف  أسهمت  التي 

يزيد عن خمسة ماليني طفل ومسن.

نهيان  آل  زايد  بن  حممد  الشيخ  السمو 
ويل عهد أبوظبي نائب القائد األعلى للقوات 

املسلحة .
يف  اخلري  أطباء  مشاركة  أن  إىل  وأشار 
برناجمي  إطار  يف  تأتي  التطوعي  العمل 
» أطباء اخلري وأطباء اإلنسانية » مع األخذ 
منه  يطلب  متطوع  كل  أن  االعتبار  يف 
يف  كل  وخربته  ووقته  بجهده  املشاركة 
جمال تخصصه األمر الذي يؤدي إىل جتميع 
وتوجيهها  واخلربات  والكفاءات  القدرات 
املوجهة  اإلنسانية  الربامج  تنفيذ  نحو 
للفئات املستهدفة من الفقراء املرضى.

يف  يسهم  اخلري  أطباء  برنامج  أن  أكد  و 
التطوعي  والعمل  العطاء  ثقافة  ترسيخ 
احلكومية  واملؤسسات  األفراد  بني 
التالحم  تعزيز  يف  يسهم  مما  واخلاصة 

األداء  مبستوى  واالرتقاء  االجتماعي 
إمارتي  برنامج  ضمن  اإلنساين  والعطاء 
خمتلف  مع  بالشراكة  وذلك   .. تطوعي 
واخلاصة  احلكومية  الدولة  مؤسسات 
وغري الربحية مما يسهم يف تعزيز التعاون 
الصحية  املؤسسات  بني  املشرتك 
الفئات  خلدمة  االماراتية  والتطوعية 

املعوزة من املرضى.
شهاب  اهلل  عبد  الدكتور  أكد  جهته  من 
األطباء  أن  اخلري  ألطباء  التنفيذي  املدير 
التي  الساعات  بآالف  تطوعوا  اإلماراتيني 
يزيد  التخفيف من معاناة ما  أسهمت يف 
الـ  خالل  ومسن  طفل  ماليني  خمسة  عن 
عن  يزيد  ما  إجراء  اىل  إضافة  املاضية   17

عشرة آالف عملية قلب جمانية.
ستكثف  الطبية  القوافل  أن  إىل  وأشار 

مزيد  باستقطاب   2017 عام  خالل  مهامها 
ومتكينهم  التطوعية  الطبية  الكوادر  من 
القارة  يف  الفقراء  املرضى  خدمة  من 
العيادات  أحدث  باستخدام  األفريقية 
املتنقلة  واملستشفيات  املتحركة 

اجملهزة بأفضل األجهزة الطبية.
يف  احلالية  احملطة  إن  شهاب  قال  و 
واسعة  مشاركة  شهدت  الصومال 
والطبيبات  األطباء  من  العشرات  من 
مشرفا  منوذجا  قدموا  الذين  املواطنات 
من  املئات  خالل  من  اإلنساين  العطاء  يف 
يف  ساهمت  التي  التطوعية  الساعات 
عالج آالف املرضى الصوماليني يف الثالثة 
املستشفى  تشغيل  من  األوىل  األيام 
يف  املتحرك  امليداين  الصومايل  اإلماراتي 

هرجيسيا .
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العور  الدكتورة شمسة  من ناحيتها لفتت 
اإلنسانية  أطباء  لربنامج  التنفيذي  املدير 
أمام  متاح  للحملة  االنضمام  أن  إىل 
ودول  اإلمارات  من  الطبية  الكوادر  غالبية 
بعد  والعاملية  العربية  والدول  املنطقة 
للجاهزية  اإلمارات  برنامج  ضمن  تدريبها 
من  لتمكينها  »جاهزية«  اجملتمعية 

العمل الطبي امليداين.
متكامل  برنامج  وضع  مت  أنه  أوضحت  و 
يف  املشاركني  املتطوعني  عمل  لتنظيم 
متطوع  لكل  ساعة  تخصص  حيث  احلملة 
العمل  أدنى من وقته للمشاركة يف  بحد 
األفكار  طرح  حيث  من  سواء  التطوعي 

إلكرتونيا أو املشاركة باجلهد ميدانيا.
لهم  ستتاح  املتطوعني  إن  وأضافت 
الصحية  الربامج  تنفيذ  يف  املشاركة 
يف  للمحتاجني  واخلريية  واإلنسانية 
إطالق  مت  أنه  إىل  مشرية   .. الصومال 
تنظيم  تضمن  التي  الربامج  من  جمموعة 
عمل املتطوعني بإشراف من املؤسسة 
العربية  واملؤسسة  للتدريب  الوطنية 

للعمل اإلنساين.
 - الزعابي  أنور  الدكتور  أكد  جانبه  من 

متطوع يف برنامج أطباء اخلري - أن مبادرة 
جل  اإلنسانية  الربامج  تويل  العطاء  زايد 
القادمة  املرحلة  أن  إىل  الفتا   .. اهتمامها 
العطاء  جمال  يف  نوعية  نقلة  ستشهد 
اإلنساين الطبي من خالل استقطاب األطباء 
وتدريبهم ومتكينهم من اخلدمة اإلنسانية 

يف إطار برنامج للتطوع التخصصي.
فطيم  تسنيم  الدكتورة  قالت  جهتها  من 
إن   - اخلري  أطباء  برنامج  يف  متطوعة   -
املستشفى اإلماراتي التطوعي املتحرك 
اإلداريني  من  الوطنية  للكوادر  يتيح 
انسجاما  التطوع  واملمرضني  واألطباء 
ترسيخ  إىل  تدعو  التي  القيادة  رؤية  مع 
وتسخري  التطوعي  والعمل  العطاء  ثقافة 
من  واملالية  والفنية  البشرية  اإلمكانات 
املعوزين  املرضى  معاناة  تخفيف  أجل 
من خالل استقطاب أبرز اخلرباء واجلراحني 
اإلماراتي  الفريق  يف  للتطوع  العامليني 

الطبي التطوعي.
يف  العامل  الطاقم  أن  إىل  أشارت  و 
ثالث  إىل  ينقسم  التطوعي  املستشفى 
 « الدائم  الطبي  الطاقم   « األوىل  فئات 
ويتكون من الطاقم اإلداري والطبي والفني 

 « الطبية  الكوادر   « تتضمن  الثانية  والفئة 
املنتسبة من مؤسسات الدولة احلكومية 
يف  العاملني  من  الشركاء  من  واخلاصة 
مستشفيات الدولة احلكومية واخلاصة .. 
بينما تضم الفئة الثالثة » الطاقم املتطوع 
واالخصائيني  االستشاريني  ويشمل   «

سواء من داخل الدولة أو خارجها .
املقبلة  املرحلة  أن  فطيم  وذكرت 
مع  شراكة  اتفاقيات  عقد  ستشهد 
من  كثري  يف  اجلامعية  املستشفيات 
لزيادة  واألمريكية  واألوروبية  العربية  الدول 

الطاقم الطبي التطوعي.
 - احلبسي  فهد  الدكتور  أكد  ناحيته  من 
أهمية   - اخلري  أطباء  برنامج  يف  متطوع 
اإلنسانية  الفعالة يف املبادرة  املشاركة 
مميز  منوذج  من  تقدمه  ملا  التطوعية 
إىل  ..مشريا  االنساين  التطوعي  للعمل 
بالريادة  لإلمارات  سيشهد  العامل  أن 
حيث  اإلنسانية  الطبية  اإلغاثة  جمال  يف 
غريمسبوقة  فرصة  املبادرة  تقدم 
واملمرضني  لألطباء  التخصصي  للتطوع 
املرضى  حياة  إلنقاذ  بخرباتهم  للتطوع 
غريالقادرين على احلصول على اخلدمات 
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مشــاركة في المهـام اإلنسـانية والعـــــمل الـخـيــــري 

الصحية.
من جانبها أشارت الدكتورة عاطفة جيالين 
- متطوعة من برنامج أطباء اخلري- إىل أنه 
مت خالل الفرتة السابقة تدريب ما يزيد عن 
الكادر الطبي واإلداري يف إطار  10 آالف من 
الكوادر  مهارات  لتطوير  الوطني  الربنامج 
برنامج  يف  التطوع  من  لتمكينهم  الطبية 
والتخصصي  اجملتمعي  للتطوع  اإلمارات 
وتأهيلهم للمشاركة يف املهام اإلنسانية 
اإلماراتية  والعيادات  اخلري  زايد  لقوافل 

املتنقلة واملستشفيات املتحركة.
وقالت الدكتورة سلوى اجلناحي - متطوعة 
يف  تطوعت  إنها  اخلري-  أطباء  برنامج  يف 
امليداين  الصومايل  اإلماراتي  املستشفى 
من  التخفيف  يف  للمساهمة  املتحرك 
الفقراء واملساهمة يف  معاناة املرضى 
عالج األطفال واملسنني الذين يعانون من 
أمراض ممكن عالجها يف حالة التشخيص 
من  اآلالف  حياة  إنقاذ  ميكن  وبالتايل  املبكر 

املرضى الفقراء.
ألف ساعة يف زجنبار 

تطوع نخبة من أطباء االمارات بألف ساعة 
من  الفقراء  املرضى  خلدمة  انسانية 

يف  العمل  خالل  من  واملسنني  األطفال 
املتحرك  التنزاين  االماراتي  املستشفى 
والذي يقدم خدماته التشخيصية والعالجية 
والوقائية االنسانية حاليا للفقراء يف جزيرة 

زجنبار التنزانية.
تأتي احلملة انسجاما مع توجيهات صاحب 
نهيان  آل  زايد  بن  خليفة  الشيخ  السمو 
عام  يكون  بان  اهلل"  "حفظه  الدولة  رئيس 
رسمية  دعوة  على  وبناء  للخري  عاما   2017
من حكومة تنزانيا ومببادرة من زايد العطاء 
ومؤسسة  الرب  دار  جمعية  مع  بالشراكة 
واملستشفى  اخلريي  الشارقة  بيت 
االمارات  مركز  وباشراف  االملاين  السعودي 
والعمل  للعطاء  مميز  منوذج  يف  للتطوع 

االنساين املشرتك.
عادل  الدكتور  االماراتي  القلب  جراح  وأكد 
زايد  ملبادرة  التنفيذي  الرئيس  الشامري 
العطاء رئيس اطباء االمارات رئيس برنامج 
االمارات للتطوع التخصصي ان مبادرة زايد 
االطباء  استقطاب  على  حترص  العطاء 
من  ومتكينهم  وتأهيلهم  املواطنني 
حمليا  االنساين  والعطاء  التطوعي  العمل 
املرضى  من  الفقراء  خلدمة  وعامليا 

واملسنني  االطفال  معاناه  من  والتخفيف 
له  للمغفور  االنسانية  الروح  مع  انسجاما 
طيب  نهيان  ال  سلطان  بن  زايد  الشيخ 
والعطاء  اخلري  جلسور  وامتدادا  ثراه  اهلل 
ألبناء االمارات الذين ساروا على نهجه يف 

جماالت العمل االنساين.
املدير  العور  شمسة  الدكتورة  وأوضحت 
أطباء  ان  االنسانية  ألطباء  التنفيذي 
فرق  بتشكيل  قاموا  املتطوعني  االمارات 
عن  املبكر  للكشف  تشخيصية  طبية 
االمراض وفرق عالجية تقدم العالج اجملاين 
لزيادة  توعوية  وفرق  واملسنني  لالطفال 
وافضل  االمراض  بأهم  اجملتمع  وعي 
آالف  منها  استفاد  والوقاية  العالج  سبل 
جزيرة  يف  احلالية  املرحلة  يف  املرضى 
اىل  للوصول  برنامج سنوي  زجنبار يف اطار 

آالف املرضى املعوزين.
ودعت الدكتورة مرمي النيادي - متطوعة - 
العمل  على  احلرص  اىل  الوطن  وبنات  ابناء 
واملشاركة  اشكاله  بكافة  التطوعي 
التطوعية  االعمال  يف  واجلادة  الفاعلة 
حتى تظل االمارات بفضل القيادة الرشيدة 

يف طليعة دول العامل.
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في مستشفياتها ومناطقها الطبية

والخيرية  المجتمعية  المبادرات  المجتمع مجموعة من  الصحة ووقاية  وزارة  نظمت 

للعمل  زايد  ويوم  المبارك  رمضان  شهر  خالل  الطبية  ومناطقها  مستشفياتها  في 

اإلنساني.

إطار  يف  الفعاليات  هذه 
اجملتمعية  املسؤولية 
التكافل  مشاعر  وتعزيز 
التطوع  روح  وتنمية  االجتماعي  والرتابط 
والسرور  البهجة  وإدخال  اخلريي  والعمل 
إىل قلوب احملتاجني مبشاركة متميزة من 
القيادات واملوظفني يف الوزارة وبالتعاون 
شركات  وبعض  خريية  جمعيات  عدة  مع 

القطاع اخلاص.
أسر  على  الهدايا  بتوزيع  الوزارة  وبادرت 
يف  اإلنساين  للعمل  زايد  يوم  مواليد 

وخورفكان  وكلباء  القاسمي  مستشفيات 
والرباحة  والفجرية  القيوين  وأم  والذيد 
دبي  إمارات  يف  للوزارة  التابعة  وصقر 
ورأس  القيوين  وأم  وعجمان  والشارقة 
إحياء لذكرى رحيل  اخليمة والفجرية وذلك 
آل  سلطان  بن  زايد  الشيخ  له  املغفور 
لروح  وجتسيدا   « ثراه  اهلل  طيب   « نهيان 
الوطني  اليوم  هذا  يف  واخلري  العطاء 
مبادرات  الوزارة  أطلقت  كما  واإلنساين. 
املتعففة  لألسر  خمتلفة  وخريية  إنسانية 
»إفطار  ومشروع  اخلري«  سلة  مثل« 

املوظفني  تربعات  جمع  خالل  من  صائم« 
بالتعاون مع جمعية دبي اخلريية ومشروع 
»التربع بالعبايات« من خالل جمع العبايات 
وتوزيعها  واجملتمع  املوظفني  قبل  من 
هيئة  مع  بالتعاون  املتعففة  األسر  على 

األعمال اخلريية.
زيارة املرضى

املبادرات  من  عددا  أيضا  الوزراة  ونظمت 
واملستشفيات  الطبية  املناطق  يف 
زيارة املرضى املقيمني وتقدمي  تضمنت 
هدايا لهم وإفطار جماعي للعاملني وتوزيع 
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باليوم  سنويا  حتتفل  االمارات  دولة 
الشكر  لتقدمي  بالدم  للمتربع  العاملي 
املنتظمني  بالدم  للمتربعني  والعرفان 

لهذا العمل اإلنساين.

املري  وتوزيع  للصائمني  إفطار  وجبات 
وتقدمي  املتعففة  األسر  على  الرمضاين 
ملعدل  اجملانية  الطبية  الفحوصات 
العيد  وكسوة  والسكري  الدم  ضغط 
من  تربع  صناديق  وتوفري  احملتاجني  على 
احملتاجني  لدعم  واملراجعني  املوظفني 
من املرضى وتنظيم باقة من احملاضرات 
الوعوية للمراجعني واملوظفني عن فوائد 
الشهر  من  االستفادة  وكيفية  الصيام 
اجلسم  صحة  على  للحفاظ  املبارك 
وتقدمي بعض التعليمات ملرضى األمراض 
باإلضافة  األدوية  تناول  بكيفية  املزمنة 
واملواد  التوعوية  الربوشورات  تقدمي  إىل 

التثقيفية.
من  نسخة   1000 بتوزيع  الوزارة  قامت  كما 
املوظفني  على  الشريف  املصحف 

إىل  إضافة  الرب  دار  جمعية  مع  بالتعاون 
دائرة  برعاية  الرمضانية  احلقائب  توزيع 

الشؤون اإلسالمية والعمل اخلريي.
تكرم املتربعني بالدم

كما نظمت وزارة الصحة ووقاية اجملتمع 
واألبحاث  الدم  نقل  خدمات  مبركز  متمثلة 
يف الشارقة احتفاال باليوم العاملي للمتربع 
بالدم حتت شعار »تربع بالدم تربع اآلن تربع 
املتربعني  من  عدد  لتكرمي  بإستمرار« 
خلدمات  الداعمة  واجلهات  املنتظمني 
حسني  الدكتور  بحضور  وذلك  الدم  نقل 
املراكز  لقطاع  املساعد  الوكيل  الرند 
الشامسي  صفية  و  الصحية  والعيادات 
منى  و  الدم  وبنك  اخملتربات  إدارة  مديرة 

سليمان آل علي املديرة اإلدارية للمركز .
العاملي  اليوم  مع  بالتزامن  املركز  وقام 

للمتربع بالدم الذي يصادف 14 من يونيو من 
كل عام بتقدمي الهدايا اخلاصة للمتربعني 
يف  أقيمت  التي  بالدم  التربع  حمالت  أثناء 
الشارقة  يف  الدولة  مساجد  من  عدد 
أيام وذلك لتشجيع املتربعني  أربعة  ملدة 
إطار  يف  بالدم  التربع  على  وشكرهم 
على  للحث  املركز  من  املتواصل  االلتزام 
التربع بالدم يف دولة اإلمارات وذلك بتوفري 
أحدث  واعتماد  الدم  لنقل  آمنة  أساليب 

التقنيات يف هذا اجملال.
حسني  الدكتور  أكد  السياق  هذا  ويف 
الرند أن دولة االمارات حتتفل سنويا باليوم 
الشكر  لتقدمي  بالدم  للمتربع  العاملي 
املنتظمني  بالدم  للمتربعني  والعرفان 
وترسيخ  اجلليل  االنساين  العمل  لهذا 

الوعي بني أفراد اجملتمع .
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»تعرفوا على أصدقائكم من الخضار والفاكهة« 

أعلنت نستله الشرق األوسط عن إطالق حملة »تعرفوا على أصدقائكم من الخضار 

إلى تأسيس  أبنائنا« والتي تهدف  الحملة األحدث من مبادرة »معًا لصحة  والفاكهة” 

عالقات شراكة تساهم في تنشئة أجيال أكثر صحة. وفي سياق هذه الحملة حصل 

أو  الفواكه  من  مجانية  قطعة  على  والبحرين،  وعمان،  اإلمارات،  دولة  في  األطفال 

الخضار عند زيارتهم لعدد مختار من محالت لولو هايبرماركت. 

بني  بالتعاون  املبادرة 
األوسط  الشرق  نستله 
ماركت،  هايرب  ولولو 
ونشر  توضيحية  عروض  تقدمي  وتتضمن 
الفواكه  فوائد  حول  العام  طوال  معلومات 
الضوء على أهمية  واخلضار، كما وتسلط 
»معًا  مبادرة  إليها  دعت  التي  احلملة 
لصحة أطفالنا«. وتركز هذه املبادرة على 

جمتمعنا  يف  املتأّصلة  العربية  العادة 
دومًا:  املزيد  تقدمي  خالل  من  الكرم  وهي 
البدين«،  والنشاط  احلركة  من  »املزيد 
و«املزيد  املياه«،  شرب  من  و«املزيد 
من  »و«املزيد  واخلضار«،  الفواكه  من 
االعتدال بحجم الوجبات«، وهي السلوكيات 
التي ثبت علميًا* أثرها اإليجابي على نوعية 
سن  يف  تبنيها  مت  حال  يف  األفراد،  حياة 

مبكرة. 
اإلدارة  جملس  رئيس  منجارد،  إيف  وقالت 
الشرق  »نستله  يف  التنفيذي  والرئيس 
نظام  بتعزيز  ملتزمون  »نحن  األوسط«: 
ونركز  سليم،  حياة  وأسلوب  صحي  غذائي 
تبني  ولقد  األطفال،  على  رئيسي  بشكل 
أن األطفال الذين جربوا تناول أنواع جديدة 
من الفواكه واخلضروات مييلون الستهالك 
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فوائد  حول  توضيحية  عروض  احلملة  تقدم 
على  الضوء  وتسلط  واخلضار  الفواكه 

مبادرة " معًا لصحة أطفالنا".

املزيد منها. وبصفتنا شركة عاملية رائدة 
يف جمال التغذية والّصحة والعافية، فإننا 
يف  للمساعدة  الفريدة  خرباتنا  نقدم 
اخملتلفة  الغذائية  التحديات  مع  التعامل 
ومنتلك  املنطقة.  سكان  يواجهها  التي 
تنشئة  يف  للمساهمة  والعزم  القدرة 
ميكن  الذي  األمر  وهو  صحة  أكرث  أطفال 
حتقيقه من خالل التعاون وتضافر اجلهود 

معًا«.
املدير  آيه،  إم  سليم  أكد  جانبه،  من 
العاملي  املشرتيات  ورئيس  املسؤول 
اللولو  »جمموعة  يف  واخلضروات  للفواكه 
هايربماركت  لولو  متاجر  »توفر  الدولية«: 
إلطالق  املنطقة  يف  األفضل  املنصة 
هذه الفعالية الفريدة والغنية باملعلومات 
باملرح  مليئة  فقرات  على  تشتمل  والتي 

التعاون  ويسرنا  األفراد.  جلميع  والتسلية 
هذه  يف  األوسط  الشرق  نستله  مع 
بعيد  حد  إىل  تنسجم  التي  الرائدة  املبادرة 
يف  رئيسي  دور  لعب  يف  توجهاتنا  مع 
صحة  أكرث  أطفال  تنشئة  على  التشجيع 

وإقامة جمتمعات أكرث سعادة«.  
على  للتشجيع  الدعوة  جتسيد  وسيتم 
من  والفواكه،  اخلضروات  من  مزيد  تناول 
الشخصيات  من  لعدد  مميز  عرض  خالل 
الفواكه  من  متنوعة  جمموعة  شكل  على 
أسمائها  تقدمي  سيتم  حيث  واخلضار، 
وأهم الفوائد التي تشتمل عليها بأسلوب 

مرح وجذاب. 
للمساهمة  الشركة  جهود  وضمن 
وخاصة  سعادة  وأكرث  صحية  حياة  يف 
األوسط  الشرق  نستله  أطلقت  لألطفال، 

 2015 عام  يف  أبنائنا«  لصحة  »معًا  مبادرة 
املؤسسات  من  العديد  مع  بالشراكة 
ملساعدة  واخلاص،  العام  القطاعني  يف 
 4 عمر  من  أطفالهم  تنشئة  على  األهايل 
وأسلوب  صّحي  غذائي  نظام  على   12 إىل 

حياة سليم. 
ويف معرض تعليقها على هذه املبادرة، 
برامج  مديرة  الشماس،  باتريسيا  قالت 
األوسط:  الشرق  نستله  يف  األطفال 
أبنائنا«  لصحة  »معًا  مبادرة  »توفر 
مثيل  ال  مرحة  وأفكار  تثقيفية  معلومات 
لتسهيل  إلهام  مصدر  تشكل  والتي  لها، 
وذلك  صحي،  حياة  منط  تبني  مهمة 
باستخدام رسائل تشجع األهايل واألطفال 
بأن  علميًا*  مثبت  سلوكيات  اعتماد  على 
لها دور هام يف حتسني الصحة العامة«. 
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ضحية للتدخين سنويًا
ــبعة  ــن س ــر م ــاة أكث ــودي بحي ــن ي ــن أن التدخي ــة م ــة العالمي ــة الصح ــذرت منظم ح

مالييــن شــخص ســنويًا عبــر العالــم، داعيــة إلــى منــع الترويــج للتبــغ وزيــادة الرســوم 

ــات. ــذه المنتج ــى ه ــة عل المفروض

لوقــف  العاملــي  اليــوم 
التدخــني نشــرت منظمــة 
تقريــرًا  العامليــة  الصحــة 
واالقتصاديــة  الصحيــة  الكلفــة  يقيــم 
للتدخــني، وللمــرة األوىل تأثــريه يف البيئــة.

وقالــت مديــرة املنظمــة مارغريــت تشــان 
يف بيــان، "التدخــني تهديــد لنــا جميعًا. فهو 
يفاقــم الفقــر ويلجــم اإلنتاجيــة االقتصاديــة 
إىل خيــارات غذائيــة ســيئة  ويدفــع األســر 

ــي". ــو الداخل ــوث اجل ويل
إجراءات جذرية

احلكومــات  اتخــذت  "إذا  تشــان،  وقالــت 
التدخــني  ملكافحــة  جذريــة  إجــراءات 

ميكنهــا أن تصــون مســتقبل بلدانهــا مــن 
خــالل حمايــة املدخنــني وغــري املدخنــني 
ومــن  القاتلــة  املنتجــات  هــذه  مــن 
خدمــات  لتمويــل  العائــدات  توفــري  خــالل 
األخــرى  االجتماعيــة  واخلدمــات  الصحــة 
مــن  والوقايــة  البيئــة  علــى  واحملافظــة 

التدخــني". أضــرار 
مــن ناحيــة أخــرى، كشــفت دراســة حديثــة، 
األجنــة. وتوصــل  للســجائر يف  تأثــري  عــن 
العلمــاء إىل أن خليــط املــواد الكيماويــة يف 
الســجائر ضــار علــى نحــو خــاص بعمليــة 

ــد. ــا الكب ــكيل خالي تش
أثــر  لدراســة  أســلوبًا  العلمــاء  وابتكــر 

تدخــني األمهــات يف أنســجة الكبــد، وذلــك 
باســتخدام حتليــل خاليــا جذعيــة جنينيــة. 
قادتهــم  الذيــن  العلمــاء،  فريــق  ووجــد 
جامعــة إدنــربة، أن تأثــري املــواد الكيماويــة 
الذكــور  أجنــة  بــني  يتفــاوت  الســجائر  يف 

اإلنــاث. وأجنــة 
ــا  وأثنــاء الدراســة، اســتخدم الباحثــون خالي
ــا قــادرة علــى  جذعيــة حمفــزة، وهــي خالي
ــا، يف  ــن اخلالي ــرى م ــكال أخ ــول إىل أش التح
وُعرضــت  جنينيــة.  كبــد  أنســجة  تخليــق 
الكيماويــة  للمــواد  اخمللقــة  الكبــد  خاليــا 
الضــارة املوجــودة يف الســجائر، مبــا يف 
أنهــا  املعــروف  مــن  معينــة  مــواد  ذلــك 
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ــل احلكومــات نحــو 270 مليــار دوالر  ُتحصِّ
أمريكــي يف شــكل ضرائــب بيــع علــى 
ــن  ــا ميك ــو م ــام، وه ــغ كل ع ــدات التب عائ

ــى ٪50.  ــو عل ــبة ترب ــد بنس أن يزي

ــة التــي تكــون أمهاتهــا  منتشــرة يف األجن
أن  الدراســة  وأظهــرت  املدخنــني.  مــن 
ــود يف  ــك املوج ــبه ذل ــًا يش ــًا كيماوي خليط
ــرث  ــد أك ــة الكب ــرارًا بحال ــق أض ــجائر أحل الس
كل  تخلفــه  الــذي  الســلبي  التأثــري  مــن 
الطبيــب  وقــال  حــدة.  علــى  منهــا  مــادة 
دايفيــد هــاي، مــن مركــز الطــب التجديــدي 
بجامعــة إدنــربة: "دخــان الســجائر معــروف 
نفتقــر  لكننــا  األجنــة،  يف  الضــارة  بآثــاره 
هــذه  لدراســة  املناســبة  األدوات  إىل 

الــالزم". بالتفصيــل  الظاهــرة 
التبــغ ضار بالبيئة

تصــدره  نوعــه  مــن  تقريــر  أول  ُيشــري 
منظمــة الصحــة العامليــة بعنــوان التبــغ 
هــذا  أثــر  إىل  عامــة  حملــة  البيئــي:  وأثــره 
امُلنتــج علــى الطبيعــة، مبــا يف ذلــك مــا 

يلــي: حتــوي نفايــات التبــغ علــى أكــرث مــن 
إىل  تــؤدي  ّية  ُســمِّ كيميائيــة  مــادة   7000
ــة، منهــا املــواد التــي تصيــب  َتســُمم البيئ

بالســرطان. اإلنســان 
ُتســاهم انبعاثــات دخــان التبــغ يف تلويــث 
التــي  املــواد  مــن  األطنــان  بــآالف  البيئــة 
واملــواد  بالســرطان  اإلنســان  تصيــب 
الســّمية وغــازات الدفيئــة. ومتثــل نفايــات 
عــددًا  القمامــة  أنــواع  أكــرب  كذلــك  التبــغ 

العاملــي. الصعيــد  علــى 
يجــري التخلــص يف البيئــة مــن عــدد يصــل 
ــايل الـــ 15  ــن إجم ــيجارة م ــارات س إىل 10 ملي

ــًا. ــاع يومي ــي ُتب ــيجارة الت ــار س ملي
مــن   ٪40-30 الســجائر  أعقــاب  ل  ُتشــكِّ
ــات  ــع يف عملي ــي ُتجم ــواد الت ــوع امل جمم
الســاحلية  املناطــق  يف  التنظيــف 

. يــة حلضر ا و
النساء واألطفال 

يهــدد التبــغ النــاس كافــة، وكذلــك التنميــة 
الوطنيــة واإلقليميــة، بأشــكال عــدة منهــا:

ــغ  ــة التبـــ ــول زراعـــ ــم: َتُح ــال والتعلي األطف
باملـــــدارس؛  األطفـــــال  التحـــــاق  دون 
حيـــــــث يتســرب 10-14٪ مــن أطفال اأُلســر 
التــي تــزرع التبــغ مــن املــدارس بســبب 

حقولــه. يف  العمــل 
النســاء: 60-70٪ مــن العاملــني يف مــزارع 
التبــغ مــن النســاء، وهــو مــا يجعلهــن علــى 
احتــكاك مباشــر باملــواد الكيميائيــة التــي 

كثــريًا مــا تكــون مــواد خطــرة.
مــن   ٪16 بنســبة  التبــغ  ُيســهم  الصحــة: 
غــري  األمــراض  عــن  الناجمــة  الوفيــات 

الســارية.
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مرايا القارات

حكمة القيادة وصواب القرار واستشراف المستقبل

تعد مسيرة دولة االمارات العربية المتحدة منذ القدم شاهدا حيا على حكمة القيادة 

على  وحرصه  االماراتي  اإلنسان  وعظمة  المبتكرة  الحلول  وموطن  القرار  وصواب 

تحصين وطنه والذود عن حياضه وحمايته والحفاظ على استمراريته وتطوره على مر 

التاريخ واألزمان.

ارتبط »اسم االمارات« منذ 
وأبناء  فذة  بقيادة  القدم 
املاضي  عمق  من  خرجوا 
اليوم قبلة لألنظار واسما  التليد ما جعلها 
مميزا على كل لسان وناطقا باخلري يف كل 
األطراف.  املرتامي  العامل  هذا  من  مكان 
فهم اليوم وغدا » احلصن احلصني« لهذا 
خفاقة  رايته  لبقاء  اآلمن  والدرع  الوطن 

مرفوعة الهامة.
املبتكرة  باحللول  االهتمام  يزال  وال  وكان 

وأساس  اإلمارات  نهضة  من  أصيال  جزءا 
مسريتها نحو املستقبل ورسالة واضحة 
وذكاء  حكامها  بحصافة  اإلمارات  بأن 
عن  معزولة  مستقبلها  تنب  مل  قادتها 

تاريخها املوغل يف القدم.
القرارات  حزمة  حصر  الصعب  ومن 
االسرتاتيجية واحللول املبتكرة التي تبنتها 
أو  تاريخها  مر  على  االمارات  دولة  قيادة 
التي  والنجاحات  اإلجنازات  سلسلة  حصر 
ومواطنني  قادة  وقدرة  بجهد  حتققت 

ضربوا مثال فريدا يف بناء الدولة وتطويرها 
والعمل  التنمية  يف  جتربة  وقدموا 
السياسيني  من  اخلرباء  وصفها  الوطني 
يف  بأنها  واالسرتاتيجيني  واالقتصاديني 
وبالرجوع  تنموية.«  »معجزة  األدنى  حدها 
إىل اجلانب التاريخي ويف القرن الثامن عشر 
وجد أهل اإلمارات أنفسهم فجأة امام أول 
اسرتاتيجي  لقرار  يحتاج  حقيقي  اختبار 
وحلول ذكية وفورية حيث كانت ندرة املاء 
هي أخطر معضلة تواجه القيادة والسكان 
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أصبحت االمارات على اخلارطة العاملية 
يف استشراف املستقبل وتطمح يف 
اسرتاتيجيات  وضع  خالل  من  صناعته 

تقوم باستغالل جميع اإلمكانيات. 

وألن فيها هالك اجملتمع مل يقف الشيخ 
ذياب بن عيسى آل نهيان زعيم قبائل بني 
إال  بال  له  يهدأ  ومل  األيدي  مكتوف  ياس 
جزيرة  يف  العذبة  املياه  اكتشف  ان  بعد 
مبثابة  كان  الذي   1761 العام  يف  أبوظبي 
ومع  املنطقة  يف  العمران  تشكل  بداية 
ياس  بني  قبيلة  حتالف  قام  األيام  مرور 
الذي  األمر  البئر  حلماية  مراقبة  برج  ببناء 
سمح بازدهار نشاط الغوص وصيد اللؤلؤ 

واألسماك.
ومع توسع حركة العمران وازدياد األهمية 
أبوظبي مت إضافة جدران  التجارية ملدينة 
فيما  املبنى  وتوسع  البئر  حول  خارجية 
الشيخ  يد  على  منيعا  حصنا  ليصبح  بعد 
يقارب  فيما  نهيان  آل  ذياب  بن  شخبوط 
عرف  الذي  احلصن  قصر  وضم   1795 عام 

مرافق  األبيض«  بـ«القصر  أيضا  ذلك  بعد 
نهيان  آل  ألسرة  اإلقامة  ومقار  إدارية 

احلاكمة.
اجلزيرة  يف  املاء  اكتشاف  كان  هنا  ومن 
املدينة  لتطور  الذكية  احللول  أول 
الذي  املفتاح  عن  عبارة  وكان  وازدهارها 
حكامها  أمام  املستقبل  طريق  شق 
وسكانها معا وحوله تشكل جمتمع نابض 
والعطاء  النماء  رمز  ميثل  وأصبح  باحلياة 
تتوقف  ال  وابداع  كفاح  مسرية  وبدأت 
وبني  حل«  معضلة  »لكل  القول:  وصدق 
القرنني الثامن عشر والتاسع عشر حتولت 
جمموعة  تضم  صغرية  قرية  من  أبوظبي 
مدينة  إىل  النخيل  من  مبنية  األكواخ  من 
نسمة  آالف  خمسة  من  أكرث  على  حتتوي 
املنيع.  مركزها  احلصن  قصر  وأصبح 

ويف تلك الفرتة كان االعتماد الرئيسي يف 
الدخل على اللؤلؤ الطبيعي الذي كان عائده 

ال يقل نسبيا عن عائد النفط فيما بعد.
صيد اللؤلؤ

اللؤلؤ  صيد  على  اإلمارات  أهل  اعتمد  وقد 
املهنة  تلك  تعترب  كانت  إذ  كبريا  اعتمادا 
كما  لهم  بالنسبة  احلياة  عصب  والتجارة 
سكان  من  اآلالف  اللؤلؤ  جمال  يف  عمل 
اللؤلؤ االصطناعي  انتشار  اإلمارات إىل حني 
مثل  ما  املاضي  القرن  عشرينيات  يف 
إضعافا للحركة التجارية يف االمارات إذ أن 
جدوى  ذات  تعد  مل  والغوص  الصيد  رحالت 
يف الوقت الذي غزا فيه اللؤلؤ االصطناعي 
اللؤلؤ  وجتار  بالقادة  حدا  ما  وهو  األسواق 
وحمرتيف صيده إىل البحث عن موارد أخرى 
الذي  النشاط  ذلك  تعوض  لعلها  للرزق 
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السكان  على  املال  من  الكثري  در  طاملا 
ومثل كل ذلك نقلة نوعية أثرت سلبا على 
االقتصادية  باألزمة  واقرتنت  املنطقة 
والقضاء نهائيا على مهنة وجتارة الغوص 

يف االمارات.

 « املرحلة  تلك  الباحثني  من  كثري  اعترب  و 
االختبار الثاين » الذي واجهته قيادة وشعب 
ورغم  سريعني  وحال  فكرا  وتطلب  اإلمارات 
ذلك مل ترتاجع االمارات عن ممارسة دورها 
احلساسة  املنطقة  هذه  يف  التاريخي 
اللؤلؤ  دخول  مع  تأقلمت  بل  القدم  منذ 
اللؤلؤ  جتارة  خط  على  الصناعي  الياباين 
الطبيعي وإن كان الناس قد تضرروا نسبيا 
فإن الرابط اخلليجي املشرتك كان خمرجا 
حول  الناس  ملدركات  وحمركا  للمعضلة 
بلدان اخلليج  االنتقال املتبادل بني  اهمية 
التوازن  واحداث  العمالة  يف  النقص  وسد 
املطلوب يف سوق العمل اخلليجي آنذاك 
استخراج  عن  بديل  رزق  مورد  عن  بحثا 

اللؤلؤ وجتارته.
اجتماعي  حراك  حدث  ذلك  على  وبناء 

البعض  أن  حتى  واألجداد  لآلباء  واقتصادي 
منهم عمل يف جميع دول اخلليج ليستقر 
اخلليجية  فاللحمة  إحداها  يف  املقام  به 
اللؤلؤ  أنواع  جميع  حمل  حل  بديال  شكلت 
الذي كان العامل يتفاخر بشرائه من منطقة 

اخلليج.
لؤلؤة  وأثمن  أغلى  االمارات  ابن  كان  لقد 
تعمريا  املنطقة  بلدان  أرجاء  بني  انتقلت 
التي  وإمكاناته  قدراته  حسب  كل  وبناء 
اهلل  أنعم  عندما  الفعلية  نتائجها  بانت 
واألجداد  اآلباء  بالنفط حتى يسرتيح  عليها 
كانت  أنها  إال  العصيبة  األيام  تلك  عناء  من 
االماراتي  اإلنسان  قيمة  ملعرفة  مدرسة 
الرثوات  كل  فاقت  والتي  خاصة  بصفة 
احلقيقية  فالرثوة  أثمانها  غلت  مهما 

اإلنسان ال غريه.
أجل  من  اإلماراتي  املواطن  صارع  لقد 
االختبار  قسوة  رغم  وجنح  شاخما  البقاء 
عز   « اخلالق  ينسه  ومل  احلل  وتكلفة 
وجل« حتى جاء العصر الذهبي الذي قاده 
زايد  الشيخ  الكبري  املؤسس  له  املغفور 
ثراه«  اهلل  »طيب  نهيان  آل  سلطان  بن 

اإلمارات  شعب  ليقود   2004-1966 عام  من 
إىل الوحدة والنهضة الشاملة واضعا الكثري 
من احللول الذكية والناجعة من اجل رفعة 

الوطن وتقدمه ورقيه.
ندرة  ملشكلة  املطروحة  احللول  وكانت 
حلوال  اللؤلؤ  وجتارة  مهنة  وتراجع  املاء 
الفطري  التخطيط  على  اعتمدت  فطرية 
واملكان  الزمان  يف  املتاحة  واملوارد 
على  زايد  الشيخ  اعتمد  فقد  نفسيهما 
احللول  لوضع  االسرتاتيجي  التخطيط 
قبل  مستقبلية  ملشاكل  االستباقية 
االمارات  عرفت  عهده  ويف  وقوعها 

التخطيط االسرتاتيجي واملستقبلي.
هذه  يف  اهلل  رحمه  زايد  الشيخ  وفتح 
إلخوانه  وعقله  قلبه  التاريخية  اللحظات 
حكام اإلمارات ألنه أدرك من خالل معرفته 
العميقة بالتاريخ وقراءاته الدقيقة للحاضر 
العزة  وطريق  القوة  طريق  هو  االحتاد  أن 
ال  الفرقة  وأن  املشرتك  واخلري  واملنعة 
ينتج عنها إال الضعف وأن الكيانات الهزيلة 
حقيقة  فتلك  اليوم..  عامل  يف  لها  مكان  ال 

عرب التاريخ على امتداد عصوره.
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جمع القلوب
جمع  مرحلة  اهلل  رحمه   « زايد   « وبدأ 
الكبري  االحتاد  مشروع  أجل  من  القلوب 
أراد  ما  له  حتقق  أن  إىل  وتنفيذا  تخطيطا 
لها  يشهد  مل  قياسية  زمنية  فرتة  يف 
تاريخ االحتادات بني الدول مثيال إذ استطاع 
السياسية  وحنكته  الكاريزمية  بشخصيته 
وقدرته على مل الشمل على حتقيق ما أرد 
1971 حني فاجأ  الثاين من ديسمرب عام  يف 
اإلمارات  دولة  قيام  بإعالن  أجمع  العامل 
فيه  تتقسم  زمن  يف  املتحدة  العربية 
فيه  وتتشتت  األقاليم  فيه  وتتجزأ  الدول 

الشعوب.

وواصل الشيخ زايد مسرية النجاح والتألق 
حمفوفة  كانت  التي  البدايات  مرحلة  منذ 
سواء  والتضحيات  والعقبات  باملصاعب 
على  أم  والبناء  التحديث  مستوى  على 
يف  والتوحيد  الشمل  جمع  مستوى 
التاريخ  مر  على  كانت  مضطربة  منطقة 
تتقاطع فيها مصالح األقوياء كونها همزة 
تزايدت  والتي  والغرب  الشرق  بني  وصل 

الطاقة  عصب  النفط  بزوغ  مع  أهميتها 
وشريان القوة يف الزمن املعاصر.

ويف ظل هذا املوج املتالطم من األخطار 
على  كان  والتحديات  باملنطقة  احملدقة 
بالبالد  يعرب  أن  زايد  الشيخ  له  املغفور 
املعجزة  وحتققت  األمان  بر  إىل  والعباد 
ومنت  املاهر  بربانها  السفينة  وجنت 
وحان  الثمار  وأينعت  الطيبة  الغراس 
القطاف ونعمت اإلمارات وأهلها مبواسم 
اجلوار  على  وفاض  اخلري  وعم  احلصاد 

والعامل اجمع.
ما  القيادة  فنون  من  زايد  الشيخ  وأظهر 
لفت انظار العامل أجمع إليه سواء من جهة 
ومشاركتهم  الناس  من  وقربه  بساطته 
السهر  جهة  من  أو  وأتراحهم  أفراحهم 
برؤى  حياتهم  وتطوير  مصاحلهم  على 
ابداعية خالقة فحل املشاكل واملصاعب 
حكمة  بكل  الوطن  مسرية  اعرتضت  التي 
 .. للري  نظام  أول  استحدث  حيث  وذكاء 
جوف  من  اآلتية  األفالج  مياه  »أن  مؤكدا 
األرض يجب أن تكون من حق جميع الناس 

الذين يعيشون فوق األرض«.

خريات  عمت  زايد  الشيخ  حكم  بداية  ومع 
تسخري  التاريخي  قراره  فكان  البالد  النفط 
»رحمة  بقوله  والتحديث  للتطوير  الرثوة 
من  قد  وجل  عز  اهلل  كان  »إذا  عليه«:  اهلل 
علينا بالرثوة فإن أول ما نلتزم به »رضا هلل 
إلصالح  الرثوة  هذه  توجيه  هو  له«  وشكرا 

البالد ولسوق اخلري إىل شعبها«.
عجلة  فانطلقت  بالفعل  القول  واقرتن 
البناء يف كل اجملاالت التعليمية والصحية 
اجملاالت  وفتح  االجتماعية  والشؤون 
يتابع  وكان  اجلميع  ليمارسها  االقتصادية 
ابالد  طول  يف  ويجول  بنفسه  ذلك  كل 
وعرضها .. ومرت عملية التأسيس يف كل 
بعهده  انتقلت  التي  والقطاعات  اجملاالت 
القاصي  بها  يشهد  عاملية  مستويات  إىل 

والداين.
بالذكاء املتقد فقد  وألنه مؤسس يتصف 
عرف أن عصر النفط سيزول وأدرك الشيخ 
مصدر  النفط  أن  ثراه،  اهلل  طيب  زايد، 
السحرية  العصا  وليس  وناضب  حمدود 
التي حتول الصحراء القاحلة إىل جنات وارفة 
املؤسس  استبق  ذلك  سبيل  يف  الظالل 
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االسرتاتيجي  باحلل  وجاء  التوقع  الفذ 
يف  واضحة  رؤية  لديه  فغدت  سريعا 
وتركز  والسياحي  الصناعي  القطاع  تطوير 
الذي  التصنيع  قطاع  تطوير  على  اهتمامه 
السيما  عهده  يف  كبرية  نهضة  شهد 
وتطور  املاضي  القرن  سبعينيات  يف 
يف  بارزة  عالمة  غدا  حتى  السياحة  قطاع 

املنطقة.
ويف العام 1972 كان الناجت احمللي اإلجمايل 
لإلمارات ال يتعدى ستة مليارات و500 مليون 
مليار   379 بلغ   2004 العام  ويف  درهم 
درهم ومن املتوقع أن يصل إجمايل حجم 
الناجت احمللي اإلجمايل لإلمارات يف 2017 إىل 

حوايل 1.84 تريليون درهم.
تأسيس  يف  الراحل  املؤسس  وجنح 
مقومات  له  راسخ  املوارد  متنوع  اقتصاد 
احمللي  الناجت  بارتفاع  تتمثل  االستمرارية 
من  النفطية  غري  للقطاعات  اإلجمايل 
إىل   1972 عام  درهم  مليون  و300  مليارين 

199 مليارا و200 مليون درهم عام 2003.

حتديات الصحراء

من  بواحد  عهده  يف  اإلمارات  ومتتعت   
العامل وبلغ  أعلى مستويات املعيشة يف 
عام  درهم  مليار  81ر314  احمللي  الناجت 
درهم  مليون  و500  مليارات   6 مقابل   2004

عام 1971.
زايد  الشيخ  عهد  يف  االمارات  وغدت 
ورفعت  حكيمة  قيادة  أسسته  دوليا  كيانا 
بقرارات  الدولية  احملافل  يف  شأنه  من 
وتنموية  إنسانية  وإجنازات  مبتكرة  وحلول 

وسياسية.
الفذ  املؤسس  ذلك  عبقرية  وبفضل 
االسرتاتيجية  بالقرارات  احلافل  وتاريخه 
ثراه«  اهلل  »طيب  متكن  املبدعة  وحلوله 
ونال  والتحديات  الصعاب  كل  جتاوز  من 
دول  وجعل  بل  بدولته  العاملي  االعرتاف 
عالقات  إلقامة  تتسابق  قاطبة  العامل 
ودية معها وتأسيس شراكات ثنائية على 

املستويات كافة.
التحديات  مواجهة  يف  زايد  عبقرية  إن 
الداخلية واخلارجية جتلت من خالل تعامله 
واحملكات  االختبارات  من  جمموعة  مع 
القيادة  على  الفذة  قدرته  فيها  أثبت  التي 

وقاد الدولة الوليدة إىل بر األمان ومن هذه 
احلصر  ال  املثال  سبيل  على  االختبارات 

جتاوز معضلة احلدود وتأسيس الدولة.
جمعة  سعادة  قال  ذلك  على  وتعقيبا 
إن  اإلمارات«  تاريخ  يف  باحث   « الدرمكي 
واالبتكارات  احللول  عرفت  دولة  اإلمارات 
واالبداعات منذ زمن لذلك مل يتوان الشيخ 
زايد »رحمه اهلل« يف البحث عن بديل لسد 
الفراغ الناجم عن االنسحاب الربيطاين فكان 
للنفط  بديال  ليجد  اجتهد  أنه  كما  االحتاد 
احلرمان  من  شعبه  مستقبل  ليحمي 

والعوز”.
زايد  الشيخ  له  املغفور  ظل   « وأضاف: 
طوال فرتة حكمه يدير األمور بحكمة وذكاء 
فقط  يؤثر  ومل  أجمع  العامل  بهما  يشهد 
يف احلياة اإلنسانية بل صنع تاريخا إنسانيا 

فريدا من نوعه«.
ووضع  احللول  ابتكار  أمر  أن  وأكد 
االسرتاتيجيات يف عهد املؤسس الشيخ 
زايد مل يقتصر على جمال النفط فقط بل 
يشجعون  ال  اخلرباء  كان  حيث  البيئة  طال 
ويقول  الزراعة.  على  الراحل  املؤسس 
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يف  الزراعة  إن  »يقولون  الصدد:  هذا  يف 
أمر  الصحراوي  املناخ  هذا  ووسط  أرضنا 
ووفقنا  جنرب  دعونا  لهم:  فقلنا  مستحيل 
اهلل وجنحنا يف حتويل منطقتنا الصحراوية 

إىل منطقة خضراء تسر الناظرين«.
بن  زايد  الشيخ  له  املغفور  وفاة  وبعد 
سلطان آل نهيان ، طيب اهلل ثراه، واصلت 
الشيخ  السمو  لصاحب  الرشيدة  القيادة 
الدولة  رئيس  نهيان  آل  زايد  بن  خليفة 
حفظه اهلل وصاحب السمو الشيخ حممد 
الدولة  رئيس  نائب  مكتوم  آل  راشد  بن 
»رعاه  دبي  حاكم  الوزراء  جملس  رئيس 
بن  حممد  الشيخ  السمو  صاحب  و  اهلل« 
زايد آل نهيان ويل عهد أبوظبي نائب القائد 
التنمية  مسرية  املسلحة  للقوات  األعلى 
املستدامة والشاملة التي جعلت اإلمارات 
أقصاه  إىل  أقصاه  من  العامل  أنظار  حمط 
كتابة  حتسن  قيادة  انها  للعامل  واثبتت 
يعشقون  ابناء  توجه  كيف  وتعرف  التاريخ 

الوطن.
تأسيس  تلت  التي  السنوات  كانت  وإذا 
االحتاد  مؤسس  غياب  وحتى  االحتاد 

اعتباره  ميكن  ما  شهدت  وحدتها  وصانع 
فتية  لدولة  احلقيقي  والبناء  التأسيس 
بني  مرموقة  مكانة  حتتل  واعدة  عصرية 
فإن  أجمع  والعامل  إقليمها  يف  األمم 
صاحب  قيادة  وحتت  التالية  السنوات 
نهيان  آل  زايد  بن  خليفة  الشيخ  السمو 
سموه  قرار  شهدت  الدولة  رئيس 
حيث  التمكني«  »مرحلة  االسرتاتيجي 
وضعت القيادة احلكيمة االنسان االماراتي 
استثمار  كأهم  أولويتها  مقدمة  يف 
واستشراف  االسرتاتيجيات  تنفيذ  يف 

املستقبل.
بها  انتقلت  التي  السهولة  تكن  ومل 
احمللي  الصعيد  على  سواء  املسؤوليات 
عن  فقط  تعبريا  االحتادي  الصعيد  على  أو 
التجربة  حققته  الذي  والنجاح  االستقرار 
أيضا  تنبئ  كانت  بل  االماراتية  االحتادية 
تنقل  أخرى  عناوين  حتمل  جديدة  مبرحلة 
االمارات من مرحلة التأسيس بكل ما فيها 
التمكني  مرحلة  إىل  واجنازات  مصاعب  من 

بكل ما حتمل من طموحات وآمال.
احلاضر الزاهر

من  االمارات  تشهده  ما  أن  شك  وال 
يجد  الزاهر  احلاضر  هذا  يف  اجنازات 
فلوال  التليد  تاريخها  يف  الصلب  أساسه 
صالبة البناء السابق ملا وصلت إىل احلاضر 
إىل  تطلعت  وملا  تفاصيله  بكل  املتألق 
املرئية  زواياه  بكل  املشرق  املستقبل 

وازداد طموحها لآلتي األكرث إشراقا وألقا.
فمنذ أن كان صاحب السمو الشيخ خليفة 
بن زايد آل نهيان » رئيس الدولة » حفظه 
اهلل وليا لعهد أبوظبي يف فرباير عام 1969 
متواصلة  عاما   47 من  أكرث  مدى  وعلى 
الوطن  سموه  وضع  والعطاء  البذل  من 
فصاغ  أولوياته  مقدمة  يف  واملواطنني 
على  وأشرف  الوطنية  االسرتاتيجيات 
وأطلق  التنفيذية  واخلطط  الربامج  وضع 
جميعها  أضافت  التي  املتتالية  املبادرات 
منجزات جديدة إىل صرح اإلجنازات الضخمة 
متثل  أصبحت  حتى  اإلمارات  حققتها  التي 
األمم  خمتلف  تنشده  رائدا  تنمويا  منوذجا 

والشعوب.
الدولة  رئيس  السمو  صاحب  صاغ  لقد 
السلطة  مقاليد  توليه  منذ  اهلل  حفظه 
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نهجه اخلاص واملتفرد يف احلكم واإلدارة 
والذي يقوم على حمورية اإلنسان باعتباره 
الرثوة احلقيقية لألوطان فوجه جل املوارد 
االستثمار  بوصفه  فيه  االستثمار  نحو 
األمثل يف حاضر الوطن ومستقبله وأعلن 
يف خطابه يف اليوم الوطني الرابع والثالثني 
لقيام االحتاد يف ديسمرب عام 2005 انتقال 
التي قادها  التأسيس  اإلمارات من مرحلة 
املغفور  املؤسس  القائد  واقتدار  بكفاءة 
له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان »طيب 
التي  »التمكني«  مرحلة  إىل  ثراه«  اهلل 
اإلماراتي يف  اإلنسان  تتمحور حول متكني 
واالقتصادية  السياسية  اجملاالت  خمتلف 
واالجتماعية والعلمية والثقافية وتوفري كل 
الشأن  يف  مشاركته  تعزيز  شأنه  من  ما 

الوطني.
ويف الثامن من فرباير عام 2016 استحدثت 
دولة  »وزير  منصب  اإلمارات  قيادة 
للسعادة« لتصبح أول دولة تستحدث هذا 
املنصب وهو ما يعد خطوة جديدة ونوعية 
اهتمام  مبدى  املواطن  تشعر  بأن  كفيلة 

القيادة به.

طويال  شوطا  قطعت  اإلمارات  أن  واألهم 
وزارة  استحداث  قبل  شعبها  إسعاد  يف 
أطلقت  حيث  طويلة  بأعوام  للسعادة 
االقتصادية  والرؤية  التنمية  اسرتاتيجية 
الوزارات  لكل  نهجا  لتكون   2030 لعام 
إسعاد  على  للعمل  االحتادية  واجلهات 
الشعب وراحته يف جميع اجملاالت كما ان 
من  لكل  والراحة  السعادة  متنح  اإلمارات 

يعيش على ثراها.
لقب  بامتياز  االمارات  قيادة  وتستحق 
لشعب  حققته  فما  السعادة«  »صانعة 
وما  ورفاهية  وتقدم  إجنازات  من  اإلمارات 
ال  متتالية  مبادرات  من  وتقدمه  قدمته 
تتوقف عند حتسني نوعية حياة املواطنني 
يف اجملاالت كافة ورفع مستوى املعيشة 
جعل  استثناء  دون  من  إماراتها  كل  يف 
األرض  شعوب  أسعد  من  االمارات  شعب 
وفق  باملستقبل  وتفاؤال  ثقة  وأكرثها 
ويف  املعنية  الدولية  املنظمات  تقارير 
مقدمتها منظمة األمم املتحدة إذ احتلت 
عامليا   28 والـ  عربيا  األوىل  املرتبة  اإلمارات 
الذي   »2016 العاملي  السعادة  »تقرير  يف 

التنمية  حللول  الدولية  »املبادرة  تصدره 
املتحدة  لألمم  التابعة  املستدامة« 
للدراسات  الكندي  »املركز  مع  بالتعاون 
بجامعة  األرض«  و«معهد  املتقدمة« 
كولومبيا والذي يضم 157 دولة فيما صعد 
منطقة  صدارة  إىل  اإلماراتي  الشعب 
كأسعد  إفريقيا  وشمال  األوسط  الشرق 
السعادة  مؤشر  ضمن  العامل  شعوب 
شعوب  على  متقدما   2016 لعام  العاملي 

فرنسا واليابان وإسبانيا.
االقتصاد األخضر

»النفط«  كان  املاضية  السنوات  وخالل 
يف  لكنه  العامل.  دول  لدى  السر  كلمة 
عن  وضعه  يف  خمتلفا  أصبح  اإلمارات 
لهذا  اإلمارات  قيادة  تنبهت  فقد  األمس. 
قررت  التي  الدول  أوائل  من  فكانت  األمر 
فكانت  النفط  عامل  يوازي  أخر  عامل  وضع 
والطاقة  والفضاء  والصناعة  السياحة 
االمارات  لتبقى  األخضر  واالقتصاد  البديلة 
ابداع  تاريخا من احللول املبتكرة ومسرية 

ال تتوقف.
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النفط«  بعد  ما  اإلمارات  »خلوة  ومبناسبة 
صاحب  قال  املاضي  العام  بداية  يف 
السمو الشيخ حممد بن راشد آل مكتوم: 
»اليوم كما تعودنا كان بيتنا متوحدا وفريقنا 
ومن  موحدة  للمستقبل  ورؤيتنا  واحدا 
بعد  ملا  اإلمارات  رحلة  تبدأ  الشمس  باب 
يف  »اقتصادنا  سموه:  وأضاف  النفط«. 
تريليون  ونصف  تريليونا  حجمه  كان   2015
باملائة   30 النفط  مساهمة  وكانت  درهم 
ونخفض  املسرية  نكمل  أن  والبد  فقط 

هذه النسبة ألدنى مستوياتها«.
قاعدتها  تنويع  اإلمارات  واستطاعت 
االستثمار  حجم  وزادت  بكفاءة  االقتصادية 
فيها من مليار و700 مليون درهم يف العام 
1972 إىل 81 مليار درهم يف العام 2004 وباتت 
حمطة جتارية رئيسة يف العامل وأحد ثالثة 
وإعادة  للتصدير  العامل  يف  مراكز  أكرب 

التصدير بعد هوجن كوجن وسنغافورة.
تقود  بأن  الرشيدة  القيادة  قرار  وجاء 
بعد  البديلة  باملصادر  التنموية  سفينتها 
النفط  على  االعتماد  نسبة  وصلت  أن 
اقل  إىل  الوطني  االقتصاد  اجمايل  يف 

لتخفيض  متواصل  والسعي  مستوى 
حتتل  حتى  اإلمكان  قدر  النسبة  هذه 
مكانة  املتجددة  واملصادر  القطاعات 
تؤمن  وهكذا  منه  أكرث  لتصبح  بل  النفط 
هي  العقول  عبقرية  بأن  االمارات  قيادة 
قيمة  وهي  للمجتمع  احلقيقية  الرثوة 
مصادر  من  متلكه  فيما  وليس  إنسانها 
للدخل قد تنضب يف أي وقت بينما طاقات 
اإلنسان اخلالقة ال تنضب أبدا ومن هنا جاء 
وهو  النفط  عصر  بعد  ملا  العبقري  احلل 
االستثمار يف العقول املبتكرة حتى تقوم 

مقام النفط وغريه مستقبال.
ما بعد النفط

ملرحلة  العبقرية  االمارات  حلول  وتذهل 
ذلك  على  مثال  وخري  العامل  النفط  بعد  ما 
بالطاقة  التي تعمل  » مصدر«  بناء مدينة 
الشمسية بعيدا عن التكنولوجيا. وكل من 
رائعة  مشاهد  وجد  مصدر  على  ومر  زار 
حقولها  تشمل  فيه  وما  العامل  هذا  خارج 
الشمسية وآبارها وحدائقها تبدعه عقول 
إماراتية. هكذا يكون عشق الوطن بتطويره 
واحملافظة عليه وحمايته وحماية موارده 

وليس من خالل هدرها والعبث بها وعزل 
الوصول  من  الكفاءات  ومنع  العقول 

للمناصب التي تليق بهم.
 « ويف هذا الشأن يقول جمعة الدرمكي: 
لندرة  مبتكرة  حلوال  االمارات  وضعت  كما 
مناسب  بديل  عن  البحث  ثم  قدميا  املاء 
التاريخي  قراره  زايد  الشيخ  واتخاذ  للؤلؤ 
خلفه  الذي  الفراغ  مللء  االحتاد  بتأسيس 
ثم  املنطقة  من  الربيطاين  االنسحاب 
النفط  ينتظر  ما  على  اهلل  رحمه  تغلبه 
والسياحة..  للصناعة  بالتحول  مستقبال 
وضعها  لها  دولة  اليوم  اإلمارات  أصبحت 
شأنه  ورفع  القيادة  بحكمة  تأسس  الذي 
تتوانى  ال  لذا  االبتكار  وحب  املثابرة  روح 
»صناعة  عن  الرشيدة  االمارات  قيادة 
وطنية  اسرتاتيجيات  ضع  وو  املستقبل« 
على  تقوم  املستدامة  للتنمية  جديدة 
على  وتعتمد  استثنائية  حلول  ابتكار 
الرهان  لكسب  واملعرفة  العلوم  اقتصاد 
التي  واإلجنازات  اخلري  مسرية  ومواصلة 
الدول  أحدث  مصاف  يف  اإلمارات  وضعت 

املتقدمة يف العامل.
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الطاقة  مصادر  على  الرتكيز  يتطلب  وهذا 
الشمسية  الطاقة  خاصة  املتجددة، 
أن  ومبا  احليوي.  والوقود  الرياح  وطاقة 
من   %20 وأن   %30 حوايل  الفقر  نسبة 
املناسب  املأوى  ميلكون  ال  سكانها 
بعد،  الكهرباء  تصلهم  مل  منهم  و%25 
التنمية  ايقاف  تستطيع  ال  الهند  فإن 
على  يجب  ولكن  التحتية  البنيات  وانشاء 
وتنفيذ  تخطيط  واملطورون  القرار  صناع 
مشاريع صديقة للبيئة وذات كفاءة عالية 
الدولة  تشجيع  إن  الطاقة.  استخدام  يف 
للمركبات الكهربائية وتخطيطها أن ال ُتباع 
 ،2030 عام  بحلول  الكهربائية  املركبات  اال 
هناك  بل  التلوث.  خلفض  كبرية  خلطوة 
تطبيقها  يتم  للبيئة  صديقة  أخرى  حلول 
وتقنيات  للطاقة  املوفرة  الفوانيس  مثل 
الذكية  والنظم  املياه  استهالك  ترشيد 
إلدارة النفايات. أما الصناعات فهي بدورها 
تتبنى مبادرة »صفر نفايات« واعادة تدوير 
دورة  يف  األخرى  واملوارد  املياه  من   %100
اخلضرة  نشر  إىل  باإلضافة  هذا  اإلنتاج. 
معيشية  ظروف  توفري  يف  تساعد  التي 
أفضل بخفض تلوث الهواء وحتسني األمن 
ومؤشرات  الطاقة  وأمن  والغذائي  املائي 
الصحة العامة. كل هذا ضروري لدولة مثل 
الهند التي تعاين من التضخم السكاين ، واال 
وازدياد  املوارد  شح  دوامة  يف  ستدخل 

حدة الفقر والنزاعات وعدم اإلستقرار.
إن ما لفت انتباهي للهند هو مقال يتحدث 
األخضر  السالم  منظمة  مبادرة  عن 
نيودلهي  مبدينة  بص  باطالق  الهندية 
ويروج  فقط  الشمسية  بالطاقة  يتحرك 
لثورة الطاقة الشمسية التي جتتاح البالد. 
 20 ملدة  نيودلهي  شوارع  البص  ويجوب 
تثقيفية للسكان  يومًا يعقد خاللها دورات 

وبساطة  الشمسية  الطاقة  فوائد  حول 
الفهم  سوء  إلزالة  استخدامها وذلك 
السائد حول التكلفة والصيانة واملوثوقية، 
التي  املنزلية  األجهزة  من  مناذج  ولعرض 
من  الشمسية  بالطاقة  تعمل  أن  ميكن 
الهواء.  فوانيس اضاءة وثالجات ومكيفات 
احلكومة  تشجيع  أن  جند  الواقع  يف 
ألجهزةالطاقة  اجلزئي  ومتويلها  الهندية 
يف  املستمر  واإلنخفاض  الشمسية 
دورًا  لعبا  قد  الشمسية،  اللوحات  أسعار 
متاحة  الشمسية  الطاقة  جعل  يف  هامًا 
ولكن  الهند،  يف  املنزيل  لإلستخدام 
السكان  اقتناع  دون  ينجح  لن  املشروع 
استخدامها  على  والعزمية  بجدواها 

كمصدر رئيس للطاقة. 
على  الشمسية  الطاقة  لوحات  تركيب  إن 
تكلفته  يسدد  أن  ميكن  املنازل  أسقف 
ديال  جامعة  كانت  وقد  سنوات.   5-4 يف 
منطقة  يف  مؤسسة  أول  هي  سنغ 
الشمسية  الطاقة  تستخدم  نيودلهي 
 .2016 يف  حكومي  دعم   %15 ل  أهلها  مما 
والطاقة الشمسية هنا ال تغطي 30% من 
احتياجات اجلامعة من الطاقة فحسب، بل 
بالطاقة  السكنية اجملاورة  متد املنطقة 

أيضا. 
خطتها  تنفذ  أن  الهند  استطاعت  ولو 
لتوفري 40% من احتياجاتها من الطاقة عن 
بحلول  األحفوري  الوقود  طريق مصادر غري 
التوقعات  سيفوق  ذلك  فإن   ،  2022 عام 
باريس،  اتفاقية  يف  عليها  املنصوص 
للدول  ومثايل  حقيقي  منوذج  وتصبح 

الكربى.
ونأمل  والسداد  بالتوفيق  للهند  متنياتنا 
الواليات  مثل  امللوثة  الدول  كبار  حتذوا  أن 

املتحدة حذوها.
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املوارد  على  تعتمد  التي  الزراعية  الدول 
ومراعي  وغابات  ومياه  تربة  من  الطبيعية 
وبالتايل   ، املناخي  بالتغري  تأثرًا  األكرث  هي 
التنمية  على  حرصًا  أكرث  تكون  أن  يجب 
اجلهود  يف  تساهم  التي  املستدامة 
وأن  احلراري.  اإلحتباس  ملكافحة  الدولية 
الفرصة  تتيح  احلديثة  الطاقة  تقنيات 
الكافية للتحول نحو اإلنتاج األنظف وترشيد 
حان  لقد  الطبيعية.  املوارد  استهالك 
املستدامة  احلياة  أمناط  إلتباع  األوان 
وعلى  واخلاص  احلكومي  القطاعني  يف 
املوارد  إلهدار  حد  لوضع  األفراد،  مستوى 
والرتبة  املياه  اإلسرتاتيجية مثل  الطبيعية 

والطاقة واملعادن.
ذات  دولة  على  الضوء  نسلط  أن  هنا  نود 
املناخي  النظام  على  التأثري  يف  كبري  ثقل 
لغريها.  منوذجًا  لتكون  تصلح  ألنها  الكوين 
بخفض  التزمت  التي  الهند  هي  تلك 
بنسبة 33- الصوبة  انبعاثاتها من غازات 

35% من مستوى 2005 بحلول عام 2030. 
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جائــزة اإلمارات التقديرية للبيئـة

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

حتى 31 أغسطس 2017  في فئاتها الخمسة كاآلتى:

200,000 درهمجائزة الشخصية البيئية

200,000 درهمجائزة المؤسسة الصناعية

200,000 درهمجائزة المؤسسة التعليمية

200,000 درهمجائزة االبتكار أواالختراع أوالبحوث البيئية

200,000 درهمجائزة اإلعالم والتوعية البيئية






