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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
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2021 آخر معاملة ورقية.. اعالن بيئي عالمي

أ. د. محمد أحمد بن فهد
رئيس جملس اإلدارة

رئيس التحرير  

نحو  دبي  حكومة  حتول  يف  دبي  حاكم 
منصة  سموه  دشن  كما  الذكي.  النموذج 
دبي بالس “Dubai Pulse “ لتكون حاضنة 
بيانات دبي والعمود الفقري للتحول الذكي 

يف اإلمارة.
نقدم  إننا   “ حمدان  الشيخ  سمو  وقال 
مفهوما جديدا للتقدم التقني ببناء منوذج 
غري مسبوق يف العامل تتكامل فيه قدرات 
أفضل  إليجاد  الرامية  الرؤية  مع  التقنية 
والسعادة  والراحة  املعيشة  مستويات 

لإلنسان يف دبي”.
الدولة  يف  املتسارع  للتطور  املتابع  إن 
يرى بكل وضوح أن احلكومة ال تدخر جهدًا 
حياة  لتسهيل  التكنولوجيا  تسخري  يف 
واحلفاظ  بل  سعادتهم،  وحتقيق  الناس 
يكون  فأن  أبنائهم،  وصحة  صحتهم  على 
الورقية  املعامالت  عصر  نهاية   2021 العام 
للتقدم  احلكومية يف دبي مفهومًا جديدًا 
يف  يصب  مسبوق  غري  ومنوذجًا  التقني، 
فهو  املستقبلية،  الرشيدة  القيادة  رؤية 
الورق  فصناعة  عاملي،  بيئي  اعالن  أيضًا 
تساهم  التي  الصناعات  أكرب  ثالث  تعترب 
وتشري  والرتبة،  واملاء  الهواء  تلوث  يف 
مليار   4 نحو  قطع  يتم  أنه  إىل  التقديرات 
صناعة  يف  الستخدامها  سنويًا  شجرة 
املقطوع  اخلشب  من   %  35 أي  الورق، 
ونحو 30 هيكتار من املساحات املشجرة 

الورق،  لصناعة  سنويًا  تدمريها  يتم 
 12.1 تستهلك  وحدها  األمريكية  فاملكاتب 

ترليون ورقة سنويًا. 
أن  تؤكد  العاملية  البيئية  التقارير  كل  إن 
بالبيئة،  الضارة  حياته  بدورة  يتميز  الورق 
باحلرق  وتنتهي  شجرة  بقطع  تبدأ  حيث 
يف  الكربون  أكسيد  ثنائي  غاز  وإطالق 
الورق  صناعة  أن  إىل  باإلضافة  الهواء، 
تستهلك الكثري من املياه، حيث أن صناعة 
ليرتات   10 اىل  يحتاج   A4 بحجم  واحدة  ورقة 
من املاء، وصناعة كلغ ورق يستهلك نحو 

324 ليرتا من املاء. 
صناعة  على  بالبيئة  الضرر  يتوقف  وال 
استهالكه  طرق  على  بل  وحسب،  الورق 
تكتظ  النفايات  والتخلص منه، فكل مكبات 
األعمال  نفايات  من   %  50 أن  حيث  بالورق، 
عادة  الذي  الورق  من  هي  واملؤسسات 
امليثان  غاز  ويطلق  بالتعفن  يصاب  ما 
ثنائي  لغاز  باإلضافة  الضارة،  والغازات 
أكسيد الكربون عند حرقه، باإلضافة إىل أن 
يساهم  الورق  من  واحد  طن  تدوير  إعادة 
يف توفري 682.5 غالون من الوقود و26500 

ليرت من املاء و17 شجرة. 
 27 تقطع  أمريكا  أن  املذهلة  واملفارقة 
ألف شجرة يوميا إلنتاج حمارم للحمام يف 
إطالق  يف  تساهم  شجرة  كل  أن  حني 

اوكسجني يكفي لثالث اشخاص.

الشيخ حمدان بن حممد  أعلن سمو  لقد 
رئيس  دبي  عهد  ويل  مكتوم،  آل  راشد  بن 
ستحتفل  اإلمارة  أن  التنفيذي،  اجمللس 
الورقية احلكومية  بنهاية عصر املعامالت 
بإصدار آخر وثيقة حكومية مطبوعة بحلول 
صاحب  رؤية  إطار  يف  وذلك   2021 العام 
السمو الشيخ حممد بن راشد آل مكتوم 
الوزراء  جملس  رئيس  الدولة  رئيس  نائب 
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سمو الشيخ مكتوم بن حممد بن راشد آل مكتوم، 

نائب حاكم دبي، يكرم  الفائزين بجائزة حممد بن راشد 

آل مكتوم العاملية للمياه يف إطار دورتها األوىل. 

سمو الشيخ حمدان بن حممد بن راشد آل مكتوم ويل 

عهد دبي رئيس اجمللس التنفيذي يعلن أن اإلمارة 

ستحتفل بنهاية عصر املعامالت الورقية احلكومية 

بإصدار آخر وثيقة حكومية مطبوعة بحلول العام 2021.

استكماال جلهودها يف تعميم "مصباح دبي " بلدية 

دبي توقع اتفاقيات شراكة بشأن التعاون يف جمال 

ترشيد الطاقة مع عدد من الدوائر واملؤسسات 

احمللية من القطاع احلكومي واخلاص.

تطوع نخبة من أطباء االمارات بألف ساعة انسانية 

خلدمة املرضى الفقراء من األطفال واملسنني 

من خالل العمل يف املستشفى االماراتي التنزاين 

املتحرك.. ويف العدد التفاصيل.

حديقة احليوانات بالعني تفتتح

 اجلزء الثاين ملشروع متنزه العني للحياة الربية 

الذي يتضمن خمسة مشاريع ضخمة ضمن 

مراحل خمطط توسعة احلديقة.

معهد مصدر للعلوم والتكنولوجيا، اجلامعة البحثية 

للدراسات العليا التي تركز على الطاقة املتقدمة 

والتقنيات املستدامة، وشركة الياه لالتصاالت 

الفضائية "الياه سات"، يعلنان عن إطالق خمترب 

"الياه سات للفضاء" .

يف هذا العدد تقرير عن مركز الشيخ خليفة 

لألبحاث البحرية بأم القيوين الذي مت إنشاؤه ضمن 

مبادرات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل 

نهيان رئيس الدولة، حفظه اهلل.

جائزة محمد بن راشد 
العالمية للمياه

2021 آخر  معاملة 
ورقية حكومية

اتفاقيات لتعميم 
»مصباح دبي« 

أطباء االمارات يتطوعون 
بألف ساعة إنسانية

5 مشاريع في  حديقة
الحيوانات بالعين

إطالق مختبر 
الياه سات للفضاء 

مركز خليفة لألبحاث  
البحرية مشروع رائد
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شعبها ومواقفهم النبيلة

ص 32

ص 10

ص 44

ص 50

ص 60

ص 52

ص 40

)171( العدد 



من القول إىل الفعل

املستدامة  التنمية  خطة  العامل  قادة  اعتماد  منذ 
لعام 2030 يف مؤمتر قمة األمم املتحدة التاريخي يف 
سبتمرب 2015، بذلت دولة اإلمارات العربية املتحدة جنبا 
إىل جنب مع دول أخرى جهودا حثيثة لتنفيذ الوعود التي 
لضمان  املستدامة  التنمية  أهداف  صميم  يف  هي 
العاملية  التنمية  خلطة  الكاسحة  الطموحات  حتقيق 

التي تبلغ 15 عاما.
عشر،  السبعة  املستدامة  التنمية  أهداف  بني  ومن 

ضمان  إىل  يدعو  الذي  الرابع  الهدف  فإن 
للجميع  واجليد  الشامل  التعليم  توفري 
األهمية  بالغ  أمر  احلياة  مدى  التعلم  وتعزيز 
التي  البشرية  القدرات  لبناء  املفتاح  هو  ألنه 
ستسمح بتحقيق العديد من أهداف التنمية 

املستدامة األخرى.
على  املتحدة  العربية  اإلمارات  دولة  وتعتمد 
الرئيسية  التمكينية  العوامل  كأحد  التعليم 
لتحقيق رؤيتها لعام 2021. وقد اعرتفت قيادتنا 
إمكانات  لتسخري  القصوى  باألهمية  احلكيمة 
على  قائم  جمتمع  وبناء  البشري  رأسمالها 
على  بفعالية  التنافس  أجل  من  املعرفة 

الساحة العاملية.
يف أكادميية شرطة دبي حيث أقوم بتدريس 
مناهج  إطالق  مت  العليا،  الدراسات  طلبة 
وإدارة  املستدامة  التنمية  تشمل  جديدة 
اجملال  املناهج  هذه  تفسح  حيث  البيئة 
إىل  نظريًا  تعلموه  ما  لرتجمة  الطالب  أمام 
جتارب عملية من خالل مشاريع وخطط عمل 

وبرامج كٌل يف جمال عمله.
زايد  مؤسسة  اهتمام  مدى  فإن  وباملثل، 

احلياة  ملدى  التعلم  بعملية  للبيئة  الدولية 
التطبيقات  من  العديد  إطالقها  يف  جتلى 
االحتياجات  تلبي  التي  املبتكرة  الذكية 
أن  كما  الرتفيه.  أسلوب  خالل  من  التعليمية 
مؤسسة  شهرة  تلقاه  الذي  الواسع  الصدى 
إىل  العايل دفعها  التعليم  زايد يف جمال جودة 
جائزة  وهي  اجلوائز،  من  جديدة  فئة  إطالق 

العلماء الشباب لالستدامة البيئية.
وستكون اجلودة املستدامة يف التعليم العايل 
يف  سأغطيها  التي  الرئيسية  املواضيع  أحد 
املؤمتر الدويل للتنمية املستدامة يف التعليم 
العايل لعام 2017 يف هونغ كونغ، الذي سيعقد 
باالشرتاك مع ندوة أونربم الثانية. وإنني لعلى 
يقني من أن املؤمتر سيمهد السبيل ملزيد 
توسيع  يف  والتعاون  والتفاعل  احلوار  من 
يف  واملبتكرة  اجلديدة  املمارسات  نطاق 

جمال التعلم وتنمية املعارف وتعميمها.
وإنني أتطلع إىل خطة عمل حمفزة تركز على 
باعتباره  العايل والبحث  للتعليم  الرئيسي  الدور 
حمركا رئيسيا خلطة التنمية املستدامة لعام 
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رئيس مجلس اإلدارة
رئيس التحرير  

أ. د. حممد أحمد بن فهد

نائب رئيس التحرير  
م. حمدان خليفة الشاعر

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

د. خالد أحمد عمر

مدير التحرير                                                
د. عبد العظيم مصطفى

سكرتير التحرير                                           
حممود حممد أبو حامد

التصميم واإلخراج الفني                                           
نادر قاسم

التحرير واإلنتاج الفني                                  
مؤسسة زايد الدولية للبيئة

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

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



أخبار وتقارير
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أكدا فخرهما 
واعتزازهما 

بشباب اإلمارات 

محمد بن راشد ومحمد بن زايد يطلقان برنامج 
اإلمارات الوطني للفضاء 

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

الوزراء حاكم دبي، رعاه اهلل، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد 

اإلمارات  بشباب  واعتزازهما  فخرهما  المسلحة،  للقوات  األعلى  القائد  نائب  أبوظبي 

الذين يؤدون دورًا محوريًا في رسم مالمح مستقبل وطن طموح، مشيرين سموهما 

إلى أن برنامج اإلمارات الوطني للفضاء يؤكد للعالم أننا قادرون على أن نساهم في 

سباق الحضارات وتقديم إسهامات علمية ومعرفية جديدة للبشرية.

صاحب  إطالق  خالل  ذلك 
حممد  الشيخ  السمو 
مكتوم  آل  راشد  بن 
آل  زايد  وصاحب السمو الشيخ حممد بن 

واعتمد  للفضاء،  الوطني  الربنامج  نهيان 
الوطني  »الربنامج  اسرتاتيجية  سموهما 
علمية  خطة  أكرب  تعد  التي  للفضاء« 
متكاملة من نوعها يف املنطقة وتتضمن 

احلياة  حملاكاة  علمية  مدينة  أول  إنشاء 
للمريخ  متحفًا  وتضم  املريخ  كوكب  على 
خمترب  إىل  إضافة  متخصصة،  وخمتربات 
العربي  والربنامج  اجلاذبية  انعدام  جتارب 
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اإلمارات  برنامج  أن  إىل  سموهما  أشار 
الوطني للفضاء يؤكد للعامل أننا قادرون 
احلضارات  سباق  يف  نساهم  أن  على 

وتقدمي إسهامات جديدة للبشرية.

منتدى  أكرب  وإطالق  الفضاء  الستكشاف 
لعلماء املريخ يف العامل.

أول مستوطنة
كما أطلق سموهما بحضور سمو الشيخ 
ويل  مكتوم  آل  راشد  بن  حممد  بن  حمدان 
زايد  بن  منصور  الشيخ  وسمو  دبي  عهد 
وزير  الوزراء  جملس  رئيس  نائب  نهيان  آل 
األقمار  تصنيع  جممع  الرئاسة،  شؤون 
راشد  بن  حممد  مركز  ضمن  الصناعية 
عربية  دولة  أول  اإلمارات  لتكون  للفضاء 
بشكل  الصناعية  األقمار  بتصنيع  تقوم 
 2021 عام  يف  املريخ  كوكب  وتصل  كامل 
الكوكب  على  دائمة  مستوطنة  وتنشئ 

األحمر بحلول العام 2117.
أيضًا  للفضاء  الوطني  الربنامج  ويتضمن 
إماراتيني  برناجمًا جديدًا إلعداد رواد فضاء 

إىل جانب خطة طويلة األمد حتى 2117 لبناء 
أول مستوطنة بشرية على الكوكب األحمر 
السنوات  خالل  األمل  مبسبار  والوصول 

األربع القادمة إىل كوكب املريخ.
أرضية صلبة

بن  حممد  الشيخ  السمو  صاحب  وقال 
الوطني  برناجمنا  إن  مكتوم  آل  راشد 
كوادر  لبناء  صلبة  أرضية  يشكل  للفضاء 
الفضاء  علوم  يف  تخصصية  إماراتية 
عمل  على  قادرة  أجيال  تأهيل  إىل  ويهدف 
إضافات نوعية للمعرفة اإلنسانية، ونهدف 
إلرسال أول رائد فضاء إماراتي إىل الفضاء 
هي  اإلمارات  ألن  املقبلة  السنوات  خالل 
األسرع واألقدر على هذا التحدي وسنعمل 
من اليوم على تدريب وإعداد أول رائد فضاء 
إماراتي وعربي ينضم إىل فريق العلماء يف 

حمطة الفضاء الدولية.
اإلمارات  مشروع  أن  إىل  سموه  وأشار 
بقدرة  العربي  لعاملنا  رسالة  للفضاء 
عامليًا،  املنافسة  على  املنطقة  أبناء 
للعامل  نقول  أن  »هدفنا  سموه:  وقال 
سباق  يف  نساهم  أن  على  قادرون  نحن 
علمية  إسهامات  وتقدمي  احلضارات 

ومعرفية جديدة للبشرية«.
وأضاف سموه يف تدوينات عرب حسابه يف 
»تويرت«: »أطلقنا اليوم بصحبة أخي حممد 
للفضاء  الوطني  اإلمارات  برنامج  زايد  بن 
يتضمن الوصول للمريخ يف 2021 وبناء أول 
مستوطنة هناك بحلول 2117، وأطلقنا أول 
الصناعية  األقمار  لتصنيع  متكامل  برنامج 
بالكامل يف الدولة واعتمدنا برناجمًا وطنيًا 
الفرتة  خالل  إماراتيني  فضاء  رواد  إلعداد 
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املقبلة، كما اعتمدنا خطة 2117 الستيطان 
املريخ وتتضمن بناء مدينة علمية متكاملة 
على األرض حملاكاة الكوكب األحمر وخمترب 

انعدام اجلاذبية ومتحف للمريخ«.
أربع  خالل  املريخ  »سنصل  سموه:  وتابع 
قطعنا  الذي  األمل  مسبار  عرب  سنوات 
اإلمارات  وستكون  كبريًا  شوطًا  بنائه  يف 
املرجع الرئيسي للفضاء وعلومه وتقنياته 
أن  إىل  سموه  مشريًا  املنطقة،  يف 
برناجمنا للفضاء هو رسالة لعاملنا العربي 
املنافسة  على  املنطقة  أبناء  بقدرة 
عامليًا واإلضافة للمعرفة البشرية والتميز 

يف التقنيات التخصصية«.
استثمار يف العقول

الشيخ  السمو  صاحب  قال  جانبه  من 
إن االستثمار يف  آل نهيان  زايد  بن  حممد 
إماراتية  عقول  يف  استثمار  هو  الفضاء 
وكوادر عربية وعلوم تخصصية تصل بدولة 
سموه  وأضاف  جديدة،  لنجاحات  اإلمارات 
أن دولة اإلمارات مقبلة على مرحلة جديدة 
أبناءنا  وسندعم  العلمية،  اإلجنازات  من 

للوصول للعاملية.

واعتزازه  فخره  عن  سموه  وأعرب 
بالكفاءات العلمية اإلماراتية الشابة، مؤكدًا 
توفر  أن  على  حريصة  اإلمارات  قيادة  أن 
تفتح  التي  واإلمكانات  األدوات  كل  ألبنائها 
والتفوق  واالبتكار  اإلبداع  من  آفاقًا  لهم 
العلمي ونسعى لتوفري أفضل بيئة علمية 
تنموية  إضافات  لتقدمي  ألبنائنا  وتقنية 
للعقود  »نخطط  سموه:  للبشرية.وأكد 
املستقبل  أجيال  ألن  اآلن،  من  القادمة 
اإلماراتية تستحق األفضل وشبابنا قادرون 
يف  نوعية  علمية  إضافة  تقدمي  على 

التخصصات كافة«.
فاعل  بدور  اإلسهام  »نريد  سموه:  وقال 
وستكون  الفضاء  إىل  البشرية  رحلة  يف 
املريخ  تصل  عربية  دولة  أول  اإلمارات 
لعلوم  متكاماًل  مرجعًا  أيضًا  وستشكل 
الفضاء وتقنياته وصناعاته يف املنطقة«، 
الوطني  الربنامج  أن  إىل  سموه  مشريًا 
وطنية  كوادر  بناء  إىل  يسعى  للفضاء 
أمام  حواجز  أية  وكسر  الفضاء  رواد  من 

طموحاتهم.
بن  حممد  الشيخ  السمو  صاحب  وقال 

زايد آل نهيان يف تدوينات نشرها حساب 
وأخي  »سررت  »تويرت«:  يف  سموه  أخبار 
اإلمارات  برنامج  بإطالق  راشد  بن  حممد 
عقول  تنفذه  برنامج  للفضاء،  الوطني 
والطموح،  احلماس  ميلؤها  شابة  وطنية 
فجر  مع  حتقق  الدولة  أن  إىل  سموه  الفتًا 
على  رائدة  وطنية  إجنازات  جديد  يوم  كل 
كافة الصعد بفضل قيادة صاحب السمو 
رئيس  نهيان  آل  زايد  بن  خليفة  الشيخ 
الدولة، حفظه اهلل، والرؤية الثاقبة لصاحب 
السمو الشيخ حممد بن راشد آل مكتوم 
الوزراء  جملس  رئيس  الدولة  رئيس  نائب 

حاكم دبي، رعاه اهلل«.
واالعتزاز يف  بالفخر  »نشعر  وتابع سموه: 
دورًا  يؤدون  الوطن  شباب  من  كوكبة  رؤية 
وطن  مستقبل  مالمح  رسم  يف  حموريًا 

طموح وارتياد آفاق العلم واملعرفة«.
حضور

بن  حممد  الشيخ  السمو  صاحب  ورافق 
الشيخ  السمو  وصاحب  مكتوم  آل  راشد 
إىل  الزيارة  خالل  نهيان  آل  زايد  بن  حممد 
مركز حممد بن راشد للفضاء معايل حممد 
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جملس  شؤون  وزير  القرقاوي  عبداهلل  بن 
بن  حممد  ومعايل  واملستقبل  الوزراء 
أحمد البواردي الفالسي وزير دولة لشؤون 
املبارك  خليفة  خلدون  ومعايل  الدفاع 
وجاسم  التنفيذية  الشؤون  جهاز  رئيس 
حممد بوعتابة الزعابي رئيس مكتب اللجنة 
يف  التنفيذي  اجمللس  عضو  التنفيذية 
وكيل  املزروعي  مبارك  وحممد  أبوظبي 
واللواء  أبوظبي  عهد  ويل  سمو  ديوان 
من  وعدد  الفالسي  بالهول  حميد  طالل 

املسؤولني.
مرافق  خمتلف  يف  بجولة  سموهما  وقام 
املشاريع  حول  شرح  إىل  واستمعا  املركز 
اخملتلفة، وزارا سموهما خمتربات األقمار 
النهائية  العمل  مراحل  وتفقدا  الصناعية 
»خليفة سات« وهو  القمر الصناعي  على 
املائة  يف  مائة  إماراتي  صناعي  قمر  أول 
يد فريق خمتص  بالكامل على  يتم تطويره 

من املهندسني والعلماء اإلماراتيني.
»مسبار  بـ  العمل  سري  سموهما  وتابع 
نوعه  من  عربي  مشروع  أول  وهو  األمل« 
يتضمن إطالق مسبار فضائي الستكشاف 

دولة  ريادة  ترسيخ  إىل  يهدف  املريخ 
تشرف  حيث  الفضاء،  قطاع  يف  اإلمارات 
املشروع  على  للفضاء  اإلمارات  وكالة 
ومتوله بالكامل يف حني يقوم مركز حممد 
بن راشد للفضاء بتطوير الربنامج بالتعاون 

مع شركاء دوليني.
مدينة املريخ

من  العديد   2117 املريخ  مشروع  ويشمل 
املشاريع من بينها إنشاء »مدينة املريخ 
العلمية« وهي أول وأكرب مدينة علمية يف 
دولة اإلمارات حملاكاة واختبار أمناط احلياة 
على كوكب املريخ حتتوي على قبب املريخ 
حماكاة  خاللها  من  الناس  ليستطيع 
ومتحف  األحمر  الكوكب  على  احلياة  جتربة 
املريخ وعلوم الفضاء وعدد من اخملتربات 
مشروع  وهناك  املتخصصة،  العلمية 
تنظيم  ويشمل  اجلاذبية«  انعدام  »خمترب 
ميكن  اختبارات  أفضل  إليجاد  مسابقة 
اجلاذبية  فيها  تنعدم  بيئة  يف  إجراؤها 
 Zero G طائرة  على  تنفيذها  يتم  بحيث 
املعيشة  »هندسة  ملشروع  باإلضافة 
على كوكب املريخ« وهي مبادرة لتصميم 

املريخ  كوكب  على  مبان  أفضل  وطباعة 
بواسطة تقنية الطباعة ثالثية األبعاد.

ضمن  أيضًا  النوعية  املبادرات  ومن 
الدولة  يف  للفضاء  االسرتاتيجية  اخلطة 
الفضاء«  الستكشاف  العربي  »الربنامج 
واخلربات  املعرفة  لنقل  برنامج  وهو 
جامعات  مع  الفضاء  وتقنيات  علوم  يف 
لالستفادة  العربية  الدول  ومؤسسات 
العربية يف هذا املضمار  أبرز العقول  من 
مشرتكة  علمية  وبرامج  خطط  ولوضع 
»منصة  وإنشاء  الفضاء  استكشاف  يف 
بيانات علماء الفضاء العرب« جتمع العلماء 
الفضاء  والعاملني يف قطاع  واملنتسبني 
يف الوطن العربي لالستفادة من خرباتهم 
مع  جتاربهم  وملشاركة  ومهاراتهم 
األجيال الشابة كجزء من تثقيفهم وتنمية 
استكشاف  غمار  بخوض  لديهم  الرغبة 
العاملي  »اجمللس  وإنشاء  الفضاء 
جامعات  مع  بالتعاون  الفضاء«  الستيطان 
يضم  بحيث  خمتصة  عاملية  بحثية  ومراكز 
يف  العامليني  اخلرباء  أفضل  عضويته  يف 

جمال الفضاء.
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حمدان بن 
محمد

يعلن 2021 موعدًا آلخر معاملة ورقية حكومية
أعلن سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس 

آخر  بإصدار  الحكومية  الورقية  المعامالت  عصر  بنهاية  ستحتفل  اإلمارة  أن  التنفيذي 

وثيقة حكومية مطبوعة بحلول العام 2021 وذلك في إطار رؤية صاحب السمو الشيخ 

الوزراء حاكم دبي في  رئيس مجلس  الدولة  رئيس  نائب  آل مكتوم  راشد  بن  محمد 

تحول حكومة دبي نحو النموذج الذكي.

دبي  »مكتب  سموه 
على  باإلشراف  الذكية« 
وفق  الهدف  هذا  حتقيق 

اإلطار الزمني املشار إليه.
وخالل حفل »املستقبل اآلن« الذي أقامته 
»دبي الذكية« لالحتفال مبرور ثالث سنوات 
لها  التابعة  واملؤسسات  إجنازاتها  على 

أطلق سمو ويل عهد دبي رئيس اجمللس 
الدوائر  مدراء  من  لفيف  بحضور  التنفيذي 
احلكومية .. خطة »دبي الذكية 2021« التي 
الذكية  احلياة  من  التالية  للمرحلة  تؤهل 

واملستدامة لإلنسان يف دبي.
»عندما  وقال سموه - بهذه املناسبة - 
بن  حممد  الشيخ  السمو  صاحب  أعلن 

راشد آل مكتوم مشروع مدينة دبي الذكية 
نقدم  أن  سموه  أراد  سنوات  ثالث  قبل 
مفهوما جديدا للتقدم التقني ببناء منوذج 
غري مسبوق يف العامل تتكامل فيه قدرات 
أفضل  إليجاد  الرامية  الرؤية  مع  التقنية 
والسعادة  والراحة  املعيشة  مستويات 
صفحة  نفتح  واليوم  دبي  يف  لإلنسان 
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ودشن سمو الشيخ حمدان بن حممد 
بالس  دبي  منصة  مكتوم  آل  راشد  بن 
والعمود  دبي  بيانات  حاضنة  لتكون 

الفقري للتحول الذكي يف اإلمارة.

املتعلقة  اإلجنازات  سجل  يف  جديدة 
باملدينة الذكية بإطالق خطة »دبي الذكية 
2021« وعنوانها التفوق على الذات وتقدمي 
للحياة  مفتاحا  التقنية  جتعل  ذكية  مدينة 

املتوازنة السعيدة للبشر«.
من  اليوم  حتقق  ما  »رغم  سموه  وأضاف 
رقمية  إىل  احلكومية  املعامالت  يف  حتول 
بيئة  يتطلب  املستقبل  أن  أؤمن  أنني  إال 
بالكامل  الورق  من  خالية  حكومية  عمل 
ينصب فيها اجملهود احلكومي على وضع 
أفضل  لتحقيق  واالسرتاتيجيات  اخلطط 
على  لتحافظ  للناس  املعيشة  مستويات 
إجراءات  عن  بعيدا  وجهدهم  وقتهم 
العام  سيشهد  لذلك  الورقية  املعامالت 
ورقية  معاملة  آخر  بصدور  االحتفال   2021
يف دبي وقد كلفنا »دبي الذكية« باإلشراف 

على حتقيق هذا الهدف«.
من ناحية أخرى دشن سمو الشيخ حمدان 
بن حممد بن راشد آل مكتوم .. منصة دبي 
حاضنة  لتكون   /  Dubai Pulse  / بالس 
بيانات دبي والعمود الفقري للتحول الذكي 

يف اإلمارة.
بالس«  »دبي  اليوم  »نطلق  سموه  وقال 
حاضنة بيانات دبي والعمود الفقري للتحول 
الذكي ووجهنا اجلهات احلكومية بتغذيتها 

باملعلومات اعتبارا من هذه اللحظة«.
التاريخ  من  مبكرة  مرحلة  »منذ  وأضاف 
كانت املعلومات هي العصب احليوي حلياة 
أفرادا  اآلخر  مع  تواصله  ووسيلة  اإلنسان 
وجمتمعات واليوم يف عصر البيانات الكربى 
كل  تشمل  مركزية  منصة  إنشاء  أصبح 
الذكاء  قدرات  وتستثمر  احلكومية  البيانات 

هي  الناس  راحة  لتحقيق  االصطناعي 
إىل  الساعية  احلكومات  أمام  الوحيد  اخليار 
احتياجات  تلبي  حتتية  بنية  دعائم  ترسيخ 
بالس  »دبي  نطلق  واليوم  املستقبل 
الذكي  التحول  جمال  يف  سباقني  لنكون 
وتفعيل  لتبني  منوذجا  دائما  دبي  لتبقى 
أوجه التطوير التي تخدم اإلنسان وتستثمر 

يف حتقيق سعادته«.
دبي  مكتب  عام  مدير  قالت  جهتها  من 
بن  بطي  بنت  عائشة  الدكتورة  الذكية 
اليوم  دبي  حققته  ما  أن  رغم  إنه  بشر 
يعترب  الذكية  املدينة  متكني  مستوى  على 
أكرث  وحتى  العامل  حول  كثريين  لدى  حلما 
مل  أننا  إال   .. اجملال  هذا  يف  تقدما  الدول 
نزل يف بداية رحلة جديدة إىل مدينة ذكية 
اإلمارات  ومئوية  املستقبل  بحكومة  تليق 
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من  وغريها   2117 املريخ  ومشروع   2071
املبادرات الوطنية غري املسبوقة.

دبي   « أجنزته  مبا  فخرها  عن  وأعربت 
الذكية » منذ انطالقها حيث جنحت بفضل 
التعاون املثمر من شركائها االسرتاتيجيني 
الوصول  يف  واخلاص  العام  القطاعني  يف 
املدينة  مستوى  على  اجلاهزية  هذه  إىل 
الذكية ولكن اإلجناز يف نظرنا منطلق آلخر 

أكرب وأهم هو »دبي الذكية 2021«.
أعيننا يف خمتلف  أمام  » وضعنا  وأضافت 
صاحب  مقولة  الذكية  دبي  بناء  عناصر 
السمو الشيخ حممد بن راشد آل مكتوم 
خالل إطالق سموه دبي الذكية عام 2013: 
التنمية  يف  واحد  دائم  منوذج  يوجد  »ال 
ما  وهو  يتوقف«  ال  وتطوير  دائم  إبداع  بل 
يف  لالبتكار  الدائم  سعينا  يف  ترجمناه 
ونوعية  والتنفيذية  االسرتاتيجية  األبعاد 
لها  وجعلنا  تبنيناها  التي  والتقنيات  احللول 
هدف واحد هو االرتقاء بتجربة اإلنسان يف 

اإلمارة.
الذكية  »دبي  أن  إىل  بشر  بن  وأشارت 
املقبلة  للفرتة  عمل  خطة  متثل   »2021

بحيث  الذات  وحتدي  التوقعات  كل  لتجاوز 
تصبح اخلدمات املميزة واملرافق عاملية 
ولنتيح   %100 ذكية  دبي  يف  املستوى 
وتطوير  لبناء  جديد  مستوى  دبي  لسكان 
أعمالهم ونوعية حياتهم يف ضوء التطبيق 

األمثل للمعامالت احلكومية الذكية.    
من جانبه قال مساعد املدير العام ملكتب 
ملؤسسة  التنفيذي  املدير  الذكية  دبي 
التحول  إن  ناصر  آل  يونس  دبي  بيانات 
لدبي  البيانات  ومعاجلة  حفظ  يف  الذكي 
يعترب ركيزة أساسية لنجاح التحول الرقمي 
وبعد  الكربى  البيانات  عصر  يف  بالكامل 
إطالق مؤسسة بيانات دبي كانت اخلطوة 
الرقمية  التالية األهم هي إطالق احلاضنة 
استثمار  من  لنتمكن  دبي  لبيانات  الذكية 
متناول  يف  البيانات  لتكامل  الهائلة  القوة 
ما  وهو  القطاعات  وخمتلف  القرار  صانع 

يرتجم اليوم بإطالق »دبي بالس«.
وجهة  إليجاد  عربها  يتطلع  أنه  وأضاف 
مركزية جتمع كل بيانات اجلهات احلكومية 
تضع  بحيث  الوصول  مستويات  ومتعددة 
جهة  متناول  يف  املناسبة  البيانات 

أن  إىل  مشريا  احتاجتها..  متى  املناسبة 
ثمار  لها  سيكون  مبادرة   « بالس  دبي   «
باألداء  لالرتقاء  عنوانا  وستكون  عديدة 
القرار وجودة احلياة  اتخاذ  احلكومي ودعم 

يف دبي.
»دبي  البيانات  منصة  أن  ناصر  آل  وذكر 
من  التشغيلية  الكفاءة  ستعزز  بالس« 
البيانات  إىل  الوصول  تكاليف  خفض  خالل 
البيانات  تبادل  تسهيل  على  العمل  بجانب 
املفتوحة واملشرتكة بني القطاعني العام 
واخلاص واألفراد ما من شأنه توفري فرص 
جديدة للمشاركة يف العمل واملساهمة 
دبي  إلمارة  الرقمي  التحول  يف  الفاعلة 

بالكامل.
وأشار إىل أن هذه املنصة ستعزز القدرات 
االستفادة  ضمان  إىل  إضافة  االبتكار  على 
بينها  التكامل  بإيجاد  البيانات  من  القصوى 
إىل  وحتويلها  وحتليلها  واحدة  منصة  يف 

مصادر لدعم صناعة القرار وسرعته.
من ناحيته قال املدير التنفيذي ملؤسسة 
حكومة دبي الذكية وسام لوتاه إن السرعة 
وخاصة  حولنا  من  العامل  بها  يتغري  التي 
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ملن  مكانا  ترتك  مل  التقني  املستوى  على 
التقاط  حتى  أو  اليوم  إجناز  على  يعتمدون 
تتفوق  حلول  بناء  منا  يتطلب  بل  األنفاس 
تلبيتها  وليس  املستقبل  احتياجات  على 
التي ندخلها  فحسب وهو عنوان املرحلة 

اليوم بإطالق »دبي الذكية 2021«.
الثالث  السنوات  مدار  على  أنه  وأضاف 
االسرتاتيجية  الدعائم  إرساء  مت  املاضية 
قيادتنا  ورؤية  تتناسب  التي  الذكية  لدبي 
ومت االرتقاء بتجربة اإلنسان يف دبي بجانب 
السمو  صاحب  رؤية  العمل  عنوان  جعل 
الشيخ حممد بن راشد آل مكتوم اخلاصة 
بالعمل احلكومي الذكي املتمثلة مبقولته: 
ولن  للناس  ستذهب  الذكية  »احلكومة 
إليها..« وهو ما حتقق حيث  يأتوا  أن  تنتظر 
توجهنا لإلنسان يف دبي بـمئات املبادرات 
حتى  متاحة  ذكية  خدمة  ألف  من  وأكرث 

اآلن«.
أصبحت  الذكية  »األجهزة  لوتاه  وأضاف 
وسيحكم  املعاصر  اإلنسان  حياة  حمور 
شكل  األشياء  وإنرتنت  االصطناعي  الذكاء 
حياة البشر من اآلن وصاعدا وهو ما ملسنا 

من  التطبيقات  يف  اآلن  منذ  أثره  ونلمس 
من  دبي  يف  ما  كل  سنجعل  لذا  حولنا. 
ويف  العناصر  هذه  على  قائم  إمكانيات 
متناول السكان عرب أجهزتهم الذكية ليس 
احلصول  أو  املعامالت  اجناز  مستوى  على 
لنحسن  ذلك  نتجاوز  ولكن  البيانات  على 
والتعليم  والصحة  املعيشة  مستوى  من 
وإدارة خمتلف نواحي حياتهم مبا ينعكس 
يستثمرونه  بحيث  وقتهم  جودة  على 

باألهم وليس يف أية إجراءات«.
املرحلة   »2021 الذكية  »دبي  خطة  وتعترب 
الرشيدة  القيادة  رؤية  لتحقيق  التالية 
التقنيات  تستثمر  ملدينة  دبي  حتول  يف 
حياة  أسلوب  سكانها  ملنح  وتطبيقاتها 

يجعلها املدينة األسعد يف العامل.
ألربع  متتد  التي  اخلطة  هذه  وتستند 
والتشريعات  التحتية  البنية  على  سنوات 
الذكية  دبي  مكتب  جنح  التي  والتطبيقات 
على  حتقيقه  يف  اخملتلفة  مبؤسساته 
بوابة  وهي  املاضية  الثالث  السنوات  مدار 
الذكي  التحول  من  التايل  املستوى  إىل  دبي 
 10x دبي  مبادرة  مع  يتناسب  مبا  دبي  يف 

ومتطلبات مئوية اإلمارات 2071.
جديدا  إجنازا  بالس«  »دبي  منصة  ومتثل   
حول  تقدما  املدن  أكرث  فيه  تسبق  لدبي 
املركزية  احلاضنة  ستكون  حيث  العامل 
اإلمارة وتهدف بشكل  البيانات يف  جلميع 
البيانات  يف  التكامل  لتحقيق  اسرتاتيجي 
دبي  يف  اجلهات  خملتلف  املتاحة 

احلكومية واخلاصة وغريها.
عرب  متاحة  املنصة  عرب  البيانات  وستكون 
الوصول  إمكانيات  من  مستويات  ثالثة 
وميكن  عام  بشكل  للجمهور  متاحة  األول 
متاحة  والثاين  وقت  كل  يف  إليها  الوصول 
مقابل تعرفة معينة للجمهور املتخصص 
اخلاص  القطاع  مؤسسات  مثل 
احلكومية  البيانات  هو  الثالث  واملستوى 
على  إليها  الدخول  ويقتصر  املصنفة 
وستقود  العالقة.  ذات  احلكومية  اجلهات 
دبي   « تفعيل  على  اإلشراف  الذكية  دبي 
منصة  يف  البيانات  وجمع   «  2021 الذكية 
»دبي بالس« واستثمارها يف دعم عملية 
بحياة  لالرتقاء  وتوظيفها  القرار  صناعة 

الناس يف دبي بشكل عام.
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مكتوم بن 
محمد يكّرم 

الفائزين في
جائزة محمد بن راشد العالمية للمياه

نائب حاكم دبي، بحضور  آل مكتوم،  راشد  بن  بن محمد  الشيخ مكتوم  كّرم سمو 

راشد  بن  محمد  بجائزة  الفائزين  مكتوم،  آل  راشد  بن  محمد  بن  منصور  الشيخ  سمو 

مليون  إلى  قيمتها  تصل  والتي  األولى  دورتها  إطار  في  للمياه  العالمية  مكتوم  آل 

دوالر أميركي، والتي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب 

رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه اهلل، لتشجيع المؤسسات البحثية 

ومبتكرة  مستدامة  حلول  إيجاد  على  العالم  أنحاء  جميع  من  والمبتكرين  واألفراد 

للتصّدي لمشكلة شح المياه النظيفة في العالم، باستخدام الطاقة الشمسية.

عشرة  التكرمي  شمل 
هي:  دول   8 من  فائزين 
وقطر،  اإلمارات،  دولة 
وإسبانيا،  وهولندا،  وسويسرا،  وكندا، 
التي  اجلائزة  إطار  يف  واليونان،  وفنلندا، 
سقيا  »مؤّسسة  عليها  اإلشراف  تتوىل 

اإلمارات« حتت مظلة »مؤّسسة مبادرات 
العاملية«،  مكتوم  آل  راشد  بن  حممد 
»جائزة  هي  رئيسة  فئات  ثالث  وتتضمن 
االبتكار  و»جائزة  املبتكرة«  املشاريع 
االبتكارات  و»جائزة  والتطوير«،  البحث  يف 

الشابة«.

وجاء يف املركز األول يف جائزة االبتكار يف 
الوطنية  اجلهات  فئة   - والتطوير  البحث 
نظام  عن  خليفة  جامعة  من  كل  مناصفة 
الطاقة  باستخدام  املياه  لتعقيم  ثنائي 
جامعة  يف  مصدر  ومعهد  الشمسية، 
باستخدام  املياه  لتحلية  تقنية  عن  خليفة 
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يف  العامل  دول  جميع  تصدرت  اإلمارات 
اإلنسانية  التنموية  املساعدات  تقدمي 
للعام 2016 نسبة إىل دخلها بحسب منظمة 

التعاون االقتصادي.

ُمجِمع  أسفله  يوجد  مسامي  نسيج 
ألشعة الشمس.

االبتكار  جائزة  يف  األول  املركز  يف  وجاءت 
يف البحث والتطوير - فئة اجلهات العاملية، 
منظمة هولندا للبحوث العلمية التطبيقية 
- هولندا، بالشراكة مع املؤسسة العامة 
القطرية للكهرباء واملاء )كهرماء( - دولة 
باستخدام  املياه  لتحلية  تقنية  عن  قطر، 
خاصية  على  تعتمد  الشمسية  الطاقة 

التقطري عايل الكفاءة.
حصدت  املبتكرة،  املشاريع  جائزة  ويف 
من  ميكرز«  ووتر  »إليمينتال  شركة 
عن  األول  املركز  الهولندية  اململكة 
بتقنية  نقية  شرب  مياه  إلنتاج  حمطة 
الطاقة  باستخدام  العكسي  التناضح 

الشمسية.

إسبانيا  من  فيفار  مارتا  الدكتورة  وحصدت 
هجني  نظام  عن  الشابة  االبتكارات  جائزة 
يعتمد على التقنية الكهروضوئية والكيمياء 

الضوئية لتعقيم املياه وإنتاج الكهرباء.
سعيد  رحب  احلفل،  خالل  كلمته  ويف 
يف  األمناء  جملس  رئيس  الطاير،  حممد 
بضيوف  اإلمارات«  »سقيا  مؤسسة 
اإلمارات، أرض السالم والسعادة واإليجابية 
لكل  باخلري  أياديه  متتد  الذي  العطاء  وبلد 
ليخفف  العامل،  أنحاء  جميع  يف  حمتاج 
معاناة اإلنسان أينما كان بصرف النظر عن 

جنسه أو عرقه أو دينه.
دول  جميع  تصدرت  اإلمارات  أن  إىل  وأشار 
التنموية  املساعدات  تقدمي  يف  العامل 
دخلها  إىل  نسبة   2016 للعام  اإلنسانية 
االقتصادي  التعاون  منظمة  بحسب 

والتنمية، وباتت الدولة رمزًا لغوث احملتاج 
النابعة  النبيلة  بالقيم  التزامًا  يف كل مكان، 
احلنيف  اإلسالمي  الدين  تعاليم  من 
التي  واملبادئ  األصيلة،  العربية  والتقاليد 
اهلل  طّيب  املؤسسون،  اآلباء  غرسها 
وعلى  اإلمارات،  أبناء  نفوس  يف  ثراهم، 
يف  ممثلة  الرشيدة  قيادتنا  تسري  دربهم 
آل  زايد  بن  خليفة  الشيخ  السمو  صاحب 
نهيان، رئيس الدولة، حفظه اهلل، وصاحب 
السمو الشيخ حممد بن راشد آل مكتوم، 
الوزراء  جملس  رئيس  الدولة  رئيس  نائب 
السمو  وصاحب  اهلل،  رعاه  دبي،  حاكم 
ويل  نهيان،  آل  زايد  بن  حممد  الشيخ 
للقوات  األعلى  القائد  نائب  أبوظبي  عهد 
السمو  أصحاب  وإخوانهم  املسلحة، 

أعضاء اجمللس األعلى حكام اإلمارات.
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توقيع شراكات مع 96 مؤسسة 
فندقية و240 محاًل تجاريًا 

بلدية دبي تدشن الموقع التشغيلي األول لبنك 
اإلمارات للطعام

أكدت سمو الشيخة هند بنت مكتوم بن جمعة آل مكتوم، رئيس مجلس أمناء بنك 

اإلمارات للطعام، »أن بنك اإلمارات للطعام يمثل أحد قيم أهم العطاء لدى شعب 

اإلمارات وهو ماٍض قدمًا كي يكون أحد أكبر المؤسسات اإلنسانية في الدولة، على 

نحو يترجم أهداف القيادة اإلماراتية في تعميم الخير وترسيخ ثقافة العطاء في إطار 

مشاركة رسمية ومؤسسية وشعبية كبيرة«.

هند  الشيخة  سمو 
اتخاذها  التي مت  باخلطوات 
إجناح  لضمان  اآلن  حتى 
وثّمنت  للطعام،  اإلمارات  بنك  منظومة 
اإلمارات  أبناء  من  اخمللصني  جهود 
جتسيد  إىل  الساعني  البنك  على  القائمني 

بن  حممد  الشيخ  السمو  صاحب  رؤية 
راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة اإلمارات 
رئيس جملس الوزراء حاكم دبي، رعاه اهلل، 
منظومة  للطعام  اإلمارات  بنك  يكون  كي 
ضمن  الطعام  إلطعام  متكاملة  إنسانية 
يكون  بحيث  مستدام،  مؤسسي  إطار 

هذا  يف  فاعاًل  جزءًا  الوطن  أبناء  جميع 
احلراك اخلريي واإلنساين، سباقني إىل جندة 

احملتاجني واحملرومني.«
املوقع  تدشني  مبناسبة  ذلك  جاء 
التشغيلي األول لبنك اإلمارات للطعام يف 
سموها  أعربت  حيث  بدبي،  القوز  منطقة 
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للطعام  اإلمارات  بنك  مكتوم:  بنت  هند 
شعب  لدى  العطاء  قيم  أهم  أحد  ميثل 
اإلمارات وهو ماٍض قدمًا كي يكون أحد 

أكرب املؤسسات اإلنسانية يف الدولة.

خالل  املوقع  هذا  بتدشني  سعادتها  عن 
اإلمارات  بنك  إطالق  من  قليلة  شهور 
للطعام يف مطلع يناير املاضي، الفتة إىل 
إمكانيات  من  له  ُرصدت  مبا  »املوقع  أن 
فنية ولوجستية ومبا توّفر له من دعم كبري 
عمليات  النطالق  األوىل  اخلطوة  سيكون 

البنك.«
مأسسة عمل اخلري

سيكون  »البنك  أن  إىل  سموها  وأشارت 
مأسسة  يف  لإلسهام  حقيقية  فرصة 
كافة  توظيف  عرب  الدولة  يف  اخلري  عمل 
مفاهيم  إلرساء  والطاقات  اجلهود 
املشاركة والعطاء ببعده اإلنساين متعدد 

اجلوانب«.
ضرورة  توضح  أن  على  سموها  وحرصت 
بنك  وفروع  مواقع  حتويل  على  العمل 

اإلمارات للطعام إىل مؤسسات تستقطب 
على  لتدريبهم  الشباب  من  املتطوعني 
جتميع وفرز وإعادة تغليف األطعمة ضمن 
للمساهمة  املعتمدة،  السالمة  معايري 
اإلنساين  العمل  قيمة  يعي  جيل  خلق  يف 
إرث  ملراكمة  مسعى  ضمن  ويتبناه، 
العمل  ثقافة  جتذير  يف  يسهم  توعوعي 
وتنشئة  اجملتمع  يف  واإلنساين  التطوعي 
أجيال جديدة تواصل إرث اآلباء املؤسسني 
كعاصمة  اإلمارات  مكانة  ترسيخ  يف 

للعطاء يف العامل.
مسؤولية جمتمعية

ناصر  حسني  املهندس  قال  جانبه،  من 
رئيس  ونائب  دبي  بلدية  عام  مدير  لوتاه 
»إن  للطعام  اإلمارات  بنك  أمناء  جملس 
حتت  يندرج  الذي  للطعام  اإلمارات  بنك 

بن  حممد  مبادرات  مؤسسة  مظلة 
على  ينطوي  العاملية  مكتوم  آل  راشد 
واجتماعية  إنسانية  كقيمة  خاصة  أهمية 
االلتزام  قيم  إرساء  إىل  تسعى  وحضارية 
العمل  وتعزيز  اجملتمعية  واملسؤولية 
املؤسسات  تشجيع  خالل  من  التطوعي 
البنك  أنشطة  يف  االنخراط  على  والناس 
اخلاصة بجمع فائض الطعام من اجلهات 
املعنية وتوزيعه على احملتاجني واجلهات 

املستحقة«.
للطعام  اإلمارات  »بنك  أن  إىل  لوتاه  وأشار 
لرتسيخ  متكاملة  إنسانية  منظومة  يعترب 
سيتعامل  حيث  الطعام،  إطعام  قيمة 
بشكل احرتايف مع فائض الطعام الطازج 
املعنية  اجلهات  بإشراف  واملعلب 
وخارج  داخل  بتوزيعه  والقيام  اخملتصة 
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الدولة بالتعاون مع شبكة من املؤسسات 
والدولية.«  احمللية  واخلريية  اإلنسانية 
يف  يتمثل  النهائي  »الهدف  بأن  وأضاف 
إطار  ضمن  العظمى  القيمة  هذه  وضع 
مستدام، فإطعام الطعام من شيم الكرام، 
زايد  إرث  ومن  اإلمارات،  أبناء  قيم  ومن 
اخلري«، مؤكدًا: نسعى اليوم من خالل هذه 
قدر  أكرب  إشراك  إىل  اجلديدة  املؤسسة 
متطوعيه  ومن  اجملتمع  مؤسسات  من 
يف منظومة خري ومنظومة عطاء جديدة 

على خطى األجداد الراحلني.«
األول  التشغيلي  »املوقع  أن  لوتاه  وذكر 
مؤشرًا  سيكون  للطعام  اإلمارات  لبنك 
بحيث  ككل،  البنك  منظومة  ألداء  رئيسيًا 
ستتم متابعة عمله عن كثب وتقييم اآللية 
مرجعية  يوفر  مبا  ومراجعتها  التشغيلية 
تدشني  عند  مستقباًل  عليها  البناء  ميكن 
أنحاء  خمتلف  يف  للبنك  جديدة  مواقع 
ومن  األوىل،  اإلطالق  مرحلة  يف  اإلمارات، 
ثم تدشني فروع ومواقع له يف دول أخرى 

حسب اخلطة املستقبلية«.
أقصى درجات الكفاءة 

يف السياق ذاته، قال خالد حممد شريف 
لقطاع  العام  املدير  مساعد  العوضي 
ورئيس  والسالمة  والصحة  البيئة  رقابية 
بنك  مبادرة  لتنفيذ  التحضريية  اللجنة 
وفق  يعمل  البنك  أن  للطعام  اإلمارات 
آلية  ذات  متكاملة،  احرتافية  منظومة 
تعاون  تعتمد  األطراف،  متعددة  تنسيق 
درجات  أقصى  لضمان  شركاء  عدة 
يف  عملياته  البنك  يبدأ  بحيث  الكفاءة، 
ووفق  دبي،  يف  األوىل  اإلطالق  مرحلة 
يتم  سوف  املعتمدة  االسرتاتيجية  اخلطة 
داخل  للبنك  أخرى  ومراكز  فروع  تدشني 
دولة  رسالة  ضمن  وذلك  الدولة  وخارج 
نشاطها  خريطة  توسيع  يف  اإلمارات 

اخلريي واإلغاثي واإلنساين يف العامل«.
أن  اخلصوص  هذا  يف  العوضي  وأوضح 
لبنك  األول  التشغيلي  املوقع  تدشني 
عملية  سبقته  رسميًا  للطعام  اإلمارات 
كافة  ضبط  خاللها  مت  جتريبية  إطالق 
واللوجستية  والفنية  التقنية  اجلوانب 
والتوزيع  اجلمع  عمليات  سري  ومتابعة 
وحسب  احملددة،  الزمنية  اجلداول  وفق 

عمليات  انسجام  لضمان  احملددة،  األطر 
خطة  وفق  العام  واألداء  التشغيل 

املوضوعة.
األول  التشغيلي  املوقع  إطالق  ويشكل 
األساس  حجر  للطعام  اإلمارات  لبنك 
للبنك،  التشغيلية  العمليات  النطالق  األول 
فروع  تتبعه  سوف  له  األول  الفرع  ومبثابة 
مناطق  يف  أخرى  تشغيلية  ومواقع 
اجلاري،  العام  خالل  دبي،  يف  خمتلفة 
يف  عدة  ومواقع  فروع  إقامة  ثم  ومن 
مراكز  تدشني  قبل  الدولة،  أنحاء  خمتلف 
جدول  ضمن  الدولة،  خارج  للبنك  ومواقع 
اجملتمعات  تخدم  بحيث  مدروس،  زمني 
الالجئني  وجتمعات  حظًا  واألقل  املنكوبة 

ونازحي احلروب والكوارث الطبيعية. 
حممد  الشيخ  السمو  صاحب  وكان  هذا 
بن راشد آل مكتوم قد أطلق بنك اإلمارات 
بالتزامن  املاضي  يناير  مطلع  يف  للطعام 
احلادية  بالذكرى  اخلاصة  االحتفاالت  مع 
البنك  يهدف  حيث  جلوسه،  ليوم  عشرة 
مؤسسات  من  األطعمة  فائض  جمع  إىل 
واملطاعم  والضيافة  الفندقي  القطاع 

)171( العدد 
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بيع  وأسواق  السوبرماركت  وحمالت 
األغذية  ومصانع  الغذائية  املنتجات 
واملزارع وتوزيعها على احملتاجني، داخل 
من  شبكة  بالتعاون  وخارجها،  الدولة 
احمللية  واخلريية  اإلنسانية  املؤسسات 

والدولية.
العمليات التشغيلية

وتقوم بلدية تدبي باإلشراف على العمليات 
جمع  عملية  متابعة  عرب  للبنك  التشغيلية 
وأعلى  يتفق  مبا  وتخزينه  حفظه  الطعام 
املّتبع.  الغذائية  والصحة  السالمة  معايري 
تدريبية  برامج  بتطوير  البلدية  ستقوم  كما 
للمتطوعني بشأن حفظ وتعليب األطعمة 
وفق الضوابط والشروط احملددة. كذلك، 
للمؤسسات  إرشاديًا  دلياًل  البلدية  ستوفر 
األغذية  وصناعة  الضيافة  بقطاع  املعنية 
الغذائية  والسالمة  الصحة  معايري  حول 
األطعمة  بفائض  التربع  وشروط  املتبعة 

لديها.
إطالقه،  من  فقط  قليلة  شهور  وخالل 
تدعيم  يف  للطعام  اإلمارات  بنك  جنح 
عقد  عرب  الشاملة  اإلنسانية  منظومته 

من  كبري  عدد  مع  واتفاقيات  شراكات 
املؤسسات والشركات واحملالت، تشمل 
الفندق  القطاع  يف  كربى  مؤسسة   96
حماًل   240 جانب  إىل  الضيافة،  قطاع  ويف 
من حمالت البيع بالتجزئة، وبناء آلية تعاون 
مستفيدة  جهات  سبع  مع  وتنسيق 
التي  الدولة  يف  اخلريية  اجلمعيات  من 
ستقوم بدورها بتوزيع وجبات الطعام على 
احملتاجني داخل الدولة، من أسر متعففة 

وعّمال وغريهم
هذا ويطمح بنك اإلمارات للطعام إىل تطوير 
شبكته بحيث تضم عدد أكربًا من الشركات 
ودولية  إقليمية  شراكات  بناء  جانب  إىل 
الدولة  خارج  البنك  وفروع  مراكز  ترفد 
اخلاصة  الشروط  وفق  األطعمة  بفائض 
صورة  يعكس  مبا  البنك  يضعها  التي 
اخلري  صنع  على  احلريصة  اإلمارات  دولة 

وتقدميه ضمن أرقى املعايري العاملية.
شرطة دبي

اإلدارة  مدير  رفيع  أحمد  العميد  شهد 
دبي،  شرطة  يف  البشرية  للموارد  العامة 
العمال  على  طعام  وجبات  توزيع  مبادرة 

اإلدارة  نفذتها  التي  املساعدة  والفئات 
القيادة  توجهات  مع  ومتاشيًا  استجابة 
للخري،  عامًا   2017 إعالن  يف  الرشيدة 
وذلك  للطعام«،  اإلمارات  »بنك  ومبادرة 
نائب  مراد  صالح  الدكتور  العميد  بحضور 
البشرية،  للموارد  العامة  اإلدارة  مدير 
إدارة  والعقيد حممد سامل سويدان مدير 

مبنى القيادة العامة لشرطة دبي.
تأتي  املبادرة  أن  رفيع  العميد  وأكد 
استجابة مع إعالن صاحب السمو الشيخ 
الدولة،  رئيس  نهيان  آل  زايد  بن  خليفة 
»عامًا  سيكون   2017 عام  أن  اهلل،  حفظه 
الشيخ  السمو  صاحب  وإطالق  اخلري«، 
رئيس  نائب  مكتوم،  آل  راشد  بن  حممد 
حاكم  الوزراء،  جملس  رئيس   ، الدولة 
اإلمارات  »بنك  ملبادرة  اهلل«  »رعاه  دبي 
خصلة  ترسيخ  إىل  الهادفة  للطعام« 
رئيسية يف شعب اإلمارات وأجياله، وهي  

خصلة الكرم وإطعام الطعام.
األوىل ضمن 6  تعترب  أن املبادرة  إىل  وأشار 
البشرية  املوارد  إدارة  ستنفذها  مبادرات 

خالل العام اجلاري.
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حوار

الزيودي: مؤسسة زايد لعبت دورًا مهمًا في 
تطوير مسيرة العمل البيئي بالدولة

اإلماراتي  المناخي والبيئة  وزير التغير  الزيودي  أحمد  بن  ثاني  الدكتور  معالي  أكد 

وتحظى  البيئي،  المجال  في  العالمية  الجوائز  أهم  من  واحدة  الدولية  زايد  جائزة  أن 

للبيئة وغيره من  المتحدة  برنامج األمم  بالغ وبمشاركة متميزة من  باهتمام عالمي 

في  متكاملة  بيئية  مؤسسة  الى  تحولت  الجائزة  أن  مضيفا  الدولية،  المؤسسات 

بالدولة  البيئي  العمل  مسيرة  تطوير  في  مهمًا  دورًا  ولعبت  قليلة،  سنوات  غضون 

وتعزيز الجهود الوطنية في هذا المجال.

نـــــــبــــــــتــــــــكـــــــــر مــــــــجـــــــــتــــــــــمــــــــــعـــــــــات خـــــــضـــــــــــــــراء لـــــغـــــد أفـــــضــــــل20

أكد أن الوزارة 
تعمل منذ وقت

طويل على
تحويل أنماط اإلنتاج واالستهالك في الدولة 

إلى أنماط مستدامة
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يف  الدويل  التعاون  ميثل  الزيودي: 
اجملال البيئي أحد الركائز األساسية يف 
إليه  أشارت  أمر  وهو  الوزارة،  سياسة 

رؤية اإلمارات 2021 بوضوح.

أجرته  حوار  خالل  ذلك 
جملة البيئة واجملتمع مع 
املناخي  التغري  وزير  معايل 
املبادرات  أهم  إىل  خالله  تطرق  والبيئة، 
للوزارة،  املستدامة  البيئية  والربامج 
غري  واالستهالك  االنتاج  أمناط  وأبرز 
السكاين  النمو  مقابل  يف  املستدامان 
إزاء  وإجراءاتهم  املتزايد،  واالقتصادي 
املهددة  واحليوانات  النباتات  حماية 
بالوزارة  اخلاصة  والسياسات  باالنقراض 
والعاملي  احمللي  الصعيدين  على 
القضايا  من  وغريها  التصحر،  ملواجهة 
الوزارة  بها  ُتعنى  التي  املهمة  البيئية 

ودوليًا. حمليًا 
الدولية  زايد  جائزة  إن  الوزير  معايل  وقال 
حتمل  كونها  خاصة،  مكانة  حتتل  للبيئة 

بإذن  له  املغفور  املؤسس  الوالد  اسم 
نهيان،  آل  سلطان  بن  زايد  الشيخ  اهلل 
يف  الرائد  لدوره  تقديرًا  ثراه،  اهلل  طيب 
املستويني  على  البيئة  حماية  جمال 
باهتمام  وحتظى  والعاملي،  الوطني 
اجلائزة  راعي  من  ومتابعة  وبدعم  خاص 
حممد  الشيخ  السمو  صاحب  سيدي 
الدولة،  رئيس  نائب  مكتوم،  آل  راشد  بن 
رعاه  دبي،  حاكم  الوزراء،  جملس  رئيس 

اهلل.
عاملية بصمة 

الوزير يف حديثه عن جائزة  وتطرق معايل 
بها،  العاملي  االهتمام  إىل  الدولية  زايد 
األمر الذي يجعل منها عنصرا أساسيا يف 
املكانة املرموقة التي حتظى بها الدولة 
العاملي،  البيئي  العمل  خريطة  على 

إضافة  الناعمة،  اإلمارات  قوة  من  وكجزء 
البحث  الذي تقوم به يف تشجيع  الدور  إىل 
اىل  الرامية  العاملية  واملبادرات  العلمي 

االستدامة. حتقيق 
التقديرية  اإلمارات  بجائزة  يختص  وفيما 
دورًا  تلعب  إنها  الوزير  معايل  قال  للبيئة، 
موضحا  احمللي،  املستوى  على  مماثاًل 
مماثلة،  نظرة  إليها  ينظرون  أنهم 
ويحرصون على تقدمي كل الدعم املمكن 
اآلليات  من  واحدة  تشكل  كونها  لها 
باالستدامة  االهتمام  حتفيز  يف  املهمة 
يف دولة اإلمارات، وأنهم يف وزارة التغري 
باالنتماء  واالعتزاز  الفخر  ميلؤهم  املناخي 
زايد  مؤسسة  وبكون  اجلائزين،  لهاتني 
مساعيها  يف  للوزارة  اسرتاتيجيًا  شريكًا 
التي  املستدامة  التنمية  حتقيق  نحو 
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إليها. تصبو 
اإلنتاج واالستهالك أمناط 

املناخي  والتغري  البيئة  وزير  معايل  أكد 
غري  واالستهالك  اإلنتاج  أمناط  أن 
التحديات  من  واحدة  هي  املستدامة 
التنمية  أهداف  بلوغ  تعيق  التي  العاملية 
هذه  شيوع  أسهم  وقد  املستدامة. 
املاضية  القليلة  العقود  يف  الظاهرة 
املشكالت  من  العديد  وتفاقم  بروز  يف 
بهم  حدا  ما  وهو  البيئية،  واألزمات 
واالستهالك  اإلنتاج  أمناط  اختيار  إىل 
دورته  يف  الوطني  البيئة  ليوم  كمحور 
اآلثار  على  الضوء  تسليط  بهدف  األخرية، 
واالستهالك  اإلنتاج  ألمناط  السلبية 
فئات  كل  انتباه  ولفت  املستدامة،  غري 
االقتصادية  اخملاطر  إىل  اجملتمع 
عليها  تنطوي  التي  والبيئية  واالجتماعية 
حماولة  يف  وذلك  االستهالك،  ظاهرة 
جتاه  كافة  اجملتمع  أفراد  سلوك  لتعديل 

البيئية. مواردنا 
واملبادرات  الربامج  بأهم  يتعلق  وفيما 
هذا  لتحقيق  الوزارة  اتخذتها  التي 

التغري  وزارة   " الوزير  معايل  قال  احملور، 
يف  شركائها  مع  تعمل  والبيئة  املناخي 
واخلاصة  احلكومية  القطاعات  خمتلف 
واجملتمع، ومنذ وقت طويل، على حتويل 
إىل  الدولة  يف  واالستهالك  اإلنتاج  أمناط 
حكومية  وكمؤسسات  مستدامة.  أمناط 
جنحنا إىل حد كبري يف حتويل أمناط اإلنتاج 
إدماج  خالل  من  مستدامة  أمناط  إىل 
التنموية  األنشطة  يف  البيئية  املعايري 
إصدار  طريق  عن  وذلك  اخملتلفة، 
جمموعة من التشريعات القانونية، وتبني 
جمموعة من السياسات املتكاملة نشري 
منها على وجه اخلصوص إىل اسرتاتيجية 
أطلقها  التي  اخلضراء  للتنمية  اإلمارات 
حممد  الشيخ  السمو  صاحب  سيدي 
الدولة   رئيس  نائب  مكتوم،  آل  راشد  بن 
رعاه  دبي،  حاكم  الوزراء   جملس  رئيس 
"اقتصاد  شعار  حتت   2012 عام  يف  اهلل، 
خيار  وتبني  مستدامة"،  لتنمية  أخضر 
والنقل  والنظيفة،  املتجددة  الطاقة 
وتعزيز  اخلضراء،  والعمارة  املستدام، 
وترشيد  املوارد  استخدام  كفاءة 

جمموعة  إصدار  طريق  عن  استهالكها 
اإلماراتية  القياسية  املواصفات  من 
الكهربائية  واألجهزة  التكييف  ألجهزة 
املوفرة  واملعدات  واألجهزة  املنزلية 
االستهالك  ربط  طريق  وعن  للمياه، 
جمال  يف  خاصة  االقتصادية  باآللية 
مع  ولدينا  والنفايات.  واملياه  الطاقة 
واملبادرات  الربامج  من  العديد  شركائنا 
وال  وغريها،  السياسات  تلك  إطار  يف 
إىل  السياق  هذا  يف  اإلشارة  من  بد 
اخلاص  القطاع  يف  الوطنية  مؤسساتنا 
والتزامها باالستدامة، والتي كان لها دور 
للبيئة  صديقة  منتجات  توفري  يف  مهم 

وذات جودة عالية."
األهم  املسألة  تبقى  قائاًل:  حديثه  وتابع 
االستهالك  مسألة  هي  السياق  هذا  يف 
املفرط، فأمناط االستهالك السائدة يف 
دولة اإلمارات ال تزال تتسم باإلفراط، وهو 
معدالت  ارتفاع  يف  بوضوح  نلمسه  ما 
والغذاء،  والطاقة،  املياه،  استهالك 
وامللوثات  النفايات  توليد  معدالت  وزيادة 
يف  نركز  ونحن  الدفيئة.  غازات  وانبعاثات 
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بأمناط  التوعية  على  احلالية  املرحلة 
بناء  يف  ودورها  املستدامة  اإلنتاج 
القادمة،  وألجيالنا  لنا  مستدام  مستقبل 
وأمناط  اجملتمع  سلوك  توجيه  وعلى 
من  وذلك  االستدامة،  نحو  استهالكه 
وطنية  اسرتاتيجية  وأنشطة  برامج  خالل 
من  تنفيذها  يتم  التي  والتوعية  للتثقيف 
الدولة،  يف  املعنية  اجلهات  كافة  قبل 
املتعددة  واملبادرات  الربامج  خالل  ومن 
خالل  الوطني  البيئة  ليوم  املصاحبة 

دورته احلالية التي متتد لثالث سنوات."
املوارد استدامة 

السكاين  النمو  إن  معاليه  وقال 
الدخل  مستويات  وارتفاع  واالقتصادي 
أمناط  خلقت  اإلمارات  شهدتها  التي 
وعليه  مستدامة،  غري  واستهالك  إنتاج 
الواقع  هذا  مع  تتعامل  الوزارة   فإن 
وبالتعاون  والسبل  الوسائل  مبختلف 
ترسيخ  أجل  من  الشركاء  كافة  مع 
لدى  القناعة  وترسيخ  االستدامة  ثقافة 
استدامة  بأن  وفئاته  اجملتمع  أفراد  كل 
بها  نحظى  التي  الرفاهية  مستويات 

استدامة  على  أساسًا  تعتمد  إمنا  اليوم 
الوزراة  أن  مؤكدًا  منتلكها،  التي  املوارد 
اجلهات  كافة  مع  بالتعاون  تعمل  تعمل  
االستفادة  على  الدولة،  يف  املعنية 
ملفهوم  للرتويج  احلالية  املبادرات  من 
يف  املستدامني،  واالستهالك  االنتاج 
املثال  سبيل  على  ومنها  اجملاالت،  كل 
قطاع  يف  املستدامة  االستهالك  أمناط 
من  االستفادة  خالل  من  وذلك  األغذية، 
مبادرة  مثل  الرائدة  الوطنية  املبادرات 
أطلقها  التي  للطعام"  اإلمارات  "بنك 
بن  حممد  الشيخ  السمو  صاحب  سيدي 
النعمة  حفظ  ومبادرة  مكتوم،  آل  راشد 
إطالقها  يجري  التي  األخرى  واملبادرات 
مناذج  وتقدمي  اخلري،  عام  يف  وتنفيذها 
والتقدير  باحملبة  حتظى  ُملهمة  وطنية 
االستهالك  ثقافة  لنشر  واالحرتام 
صاحب  كسيدي  وترسيخها  املستدام 
نهيان،  آل  زايد  بن  حممد  الشيخ  السمو 
األعلى  القائد  ونائب  أبوظبي  عهد  ويل 
مبادرته  حظيت  الذي  املسلحة،  للقوات 
الطعام،  استهالك  برتشيد  اخلاصة 

واالبتعاد عن مظاهر البذخ واإلسراف يف 
واسعة  باستجابة  واالحتفاالت،  األعراس 
متبعًا  نهجًا  وصارت  القطاعات  كل  من 

يف األعراس واالحتفاالت بالدولة.
الشباب طاقة  توظيف 

اإلطار  هذا  يف  نعمل   " حديثه  استكمل 
الشباب  من  االستفادة  على  أيضًا 
وتنمية  وقدراتهم  طاقاتهم  وتوظيف 
للمساهمة  ومهاراتهم  معارفهم 
يف  االستدامة  ملفهوم  الرتويج  يف 
مبادرة  خالل  من  نساهم  حيث  اجملتمع، 
عليها  تشرف  التي  الشبابية  احللقات 
وزارة الدولة لشؤون الشباب يف الرتويج 
ملفهوم االستدامة بشكل عام، وبأمناط 
ودورها  املستدامة  واالستهالك  اإلنتاج 
البيئية  التأثريات  حدة  من  التخفيف  يف 
املستدامة.  التنمية  أهداف  بلوغ  ويف 
اسرتاتيجية  شراكة  خالل  من  نعمل  كما 
رفع  على  والتعليم  الرتبية  وزارة  مع 
طلبة  لدى  البيئي  الوعي  مستويات 
"أجيالنا"  مبادرة  خالل  من  املدارس 
املاضي  العام  نهاية  يف  أطلقناها  التي 
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أبوظبي،   – البيئة  وهيئة  الوزارة  بالتعاون 
فئات  مقدمة  يف  هم  الطلبة  وأن  خاصة 
التثقيف  بربامج  املستهدفة  اجملتمع 

الدولة." التي تقوم بها  والتوعية 
مشرتكة مسؤولية 

مع  الوزارة  بعالقات  يتعلق  فيما  أما 
اجلهات املعنية يف الدولة، قال "مرجعنا 
حكومتنا  توجيهات  إىل  يستند  ذلك  يف 
آليات  تطوير  تستهدف  التي  الرشيدة 
التنسيق والتعاون وصواًل إىل التكامل، وإىل 
وتنميتها  البيئة  حماية  بأن  العميق  إمياننا 
يقتصر  ال  الدولة  يف  االستدامة  وحتقيق 
مشرتك،  عمل  هو  بل  واحدة،  جهة  على 
مرهون  االستدامة  أهداف  بلوغ  وأن 
الوطنية.  اجلهود  بتضافر  كبري  حد  إىل 
على  دائمًا  حريصون  فنحن  ولهذا 
مع  وفاعلة  اسرتاتيجية  شراكات  إقامة 
القطاعني  يف  الدولة  يف  اجلهات  كافة 
الشأن  أصحاب  ومع  واخلاص  احلكومي 
بل  املشرتكة،  األهداف  لتحقيق 
أن  وأود  القرار،  صنع  يف  وإشراكهم 
أشري كمثال يف هذا السياق إىل "جملس 

الذي  والبيئة"  املناخي  للتغري  اإلمارات 
املعنية  اجلهات  كافة  عن  ممثلني  يضم 
يف الدولة يف القطاع احلكومي، احمللي 
مؤسسات  عن  وممثلني  واالحتادي، 
"اجمللس  إىل  وكذلك  اخلاص،  القطاع 
يستهدف  الذي  البيئي"   – االقتصادي 
حتقيق أقصى قدر من التنسيق والتعاون 
يف  مشاركته  وتعزيز  اخلاص  القطاع  مع 
"جلنة  إىل  وكذلك  االستدامة،  حتقيق 
تضم  التي  االستدامة"  ألبحاث  اإلمارات 
البحث  ومراكز  اجلامعات  ألهم  ممثلني 

الدولة." العلمي يف 
الطبيعة حماية 

للحفاظ  عدة  بإجراءات  الدولة  تقوم 
النباتية  واألنواع  السمكية  الرثوة  على 
حيث  باالنقراض،  املهددة  واحليوانية 
األنواع  أن حماية  الوزير  معايل  أكد 
التي  القضايا  من  باالنقراض  املهددة 
دولة  يف  وُمبّكر  خاص  باهتمام  حظيت 
اجلهود  نتيجة  املتحدة  العربية  اإلمارات 
الشيخ  املؤسس  الوالد  قادها  التي 
اهلل  طيب   – نهيان  آل  سلطان  بن  زايد 

الشيخ  السمو  صاحب  وتابعها  ثراه، 
الدولة  رئيس   – نهيان  آل  زايد  بن  خليفة 
اإلمارات  دولة  لعبت    " اهلل(،  )حفظه 
وحققت  اجملال،  هذا  يف  رائدًا  دورًا 
هذا  يف  بذلتها  التي  اجلهود  خالل  من 
بتقدير  حظيت  مهمة  جناحات  اجلانب 
الوطني  الصعيدين  على  بالغني  واحرتام 
هذا  يف  اإلشارة  املهم  ومن  والعاملي. 
مل  اإلمارات  دولة  جهود  أن  إىل  السياق 
املهددة  األنواع  حماية  على  تقتصر 
وإطالقها  إكثارها  شملت  بل  باالنقراض، 
برامج  خالل  من  الطبيعية  مواطنها  يف 
يف  نشري  أن  ويكفي  متقدمة،  علمية 
حققتها  التي  النجاحات  إىل  السياق  هذا 
والصقور  العربي  املها  إكثار  يف  اإلمارات 
مواطنها  يف  إطالقها  وإعادة  واحلبارى 
واىل  وخارجها،  الدولة  داخل  الطبيعية 
اجلهود املهمة التي نقوم بها يف جمال 
حماربة كل أشكال االجتار غري املشروعة 
أجل  ومن  باالنقراض،  املهددة  باألنواع 
حتققت  التي  النجاحات  على  احملافظة 
يف  املعنية  اجلهات  تواصل  وتعزيزها، 

نــــــــــبـــــــــــتــــــــــكـــــــــــر مـــــــــــجـــــــــــــتـــــــــــــمــــــــــــعـــــــــــــــــــــــــــات خــــــــــــضــــــــــــراء   لــــــــــــــغـــــــــــــد أفــــــــــــــضـــــــــــــل

)171( العدد 



مؤسسة زايد لعبت دورًا مهمًا في تطويــــر العمل البيئي

التشريع   جمال  يف  جهودها  الدولة 
املوائل  وحماية  تأهيل  ويف  واملراقبة، 
األنواع  لهذه  آمنة  مالذات  تشكل  التي 
بإعالن  الواسع  االهتمام  خالل  من  وذلك 
ال  والبحرية،  الربية  احملمية  املناطق 
األنواع  من  عددًا  تضم  الدولة  وأن  سيما 
هذا  يف  ونشري  باالنقراض،  املهددة 
احملميات  عدد  ارتفاع  إىل  السياق 
يف  حممية   19 من  الدولة  يف  الطبيعية 
العام  بنهاية  حممية   43 إىل   2010 عام 
من   %14 على  مساحتها  تزيد  املاضي 
مساحة الدولة، واىل احتالل دولة اإلمارات 
"احملميات  معيار  يف  األول  املركز 
البيئية"،  االستدامة  "مؤشر  يف  البحرية" 

وهو مؤشر عاملي معتمد ومهم.
حاد استنزاف 

يف  الرثوات  عن  حديثه  الوزير  معايل  وتابع 
التي  السمكية  الرثوة   " قائال  اإلمارات، 
وموروثنا  مواردنا  من  مهمًا  جزءًا  متثل 
الغذائي  التنويع  يف  مهم  بقدر  وتساهم 
يف  حاد  الستنزاف  تعرضت  بالدولة، 
اخلصوص  وجه  على  األخريين  العقدين 

نتيجة للعديد من العوامل كالنمو السكاين 
الصيد  وممارسات  املفرط  واالستهالك 
األنواع  بعض  خمزونات  ووصلت  اجلائر، 
والشعري  كالصايف  املهمة  احمللية 
األمر  االستدامة،  مستويات  دون  ما  إىل 
األنواع  من  وغريهما  يعرضهما،  قد  الذي 
يتم  مل  ما  لالنقراض  املهمة  احمللية 
ضوء  يف  االستنزاف،  لهذا  حد  وضع 
واالشرتاك  بالتعاون  بدأنا  احلقائق،  هذه 
الدولة  يف  املعنية  اجلهات  كافة  مع 
هذا  لوقف  اإلجراءات  من  سلسلة  لتنفيذ 
األسماك  مبخزونات  والعودة  االستنزاف 
هذه  وشملت  االستدامة،  مستويات  إىل 
التشريعات  من  املزيد  وضع  اإلجراءات 
اجلائر،  الصيد  ممارسات  على   للقضاء 
اخلاصة  التنظيمية  القرارات  ذلك  يف  مبا 
الصيد  وطرق  الصيد  معدات  مبواصفات 
بصيدها،  املسموح  األسماك  وأطوال 
األسماك  من  حمددة  أنواع  صيد  وحظر 
إىل حظر صيد  يف مواسم معينة، إضافة 
كأسماك  باالنقراض،  املهددة  األنواع 
بصورة  السالحف،  أنواع  وبعض  القرش 

النزهة.   بقوارب  الصيد  وتنظيم  دائمة.، 
وحتظى هذه اإلجراءات بتفاعل جمتمعي 
كبري وقبول وتعاون واسعني من اجلميع، 
وهو  األسماك،  صيادي  مقدمتهم  ويف 
يف  والفته  واضحة  بصورة  جتلى  تفاعل 
حظر  قرار  لتطبيق  املشرتكة  احلملة 
يف  والشعري  الصايف  أسماك  صيد 

التكاثر. " موسم 
تنظيم  جانب  "إىل   الوزير  معايل  وأضاف 
اجلهات  تواصل  الصيد،  ممارسات 
البحرية  البيئة  حماية  الدولة  يف  املعنية 
وتوفري  أشكاله،  مبختلف  التلوث  من 
عن  احلية  املائية  للرثوات  آمنة  مالذات 
املتضررة  الصيد  موائل  تأهيل  طريق 
مبا يف ذلك الشعاب املرجانية والتوسع 
كهوف  وإقامة  القرم،  أشجار  زراعة  يف 
للبيئة  صديقة  اصطناعية  )مشدات( 
البحرية املهمة،  العديد من املواقع  يف 
املناطق  إنشاء  يف  التوسع  إىل   إضافة 
الفجوة  البحرية احملمية، وبهدف تضييق 
واألحياء  األسماك  جمال  يف  الغذائية 
لتوسيع  جهودها  الوزارة  تواصل  البحرية 
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االستزراع  بصناعة  االهتمام  نطاق 
استقطاب  إىل   والسعي  السمكي 
اخلاص  القطاع  قبل  من  أوسع  مشاركة 
ومن  السمكي،  االستزراع  مشاريع  يف 
املهم  الدور  إىل  هنا  اإلشارة  الضروري 
خليفة  الشيخ  مركز  يلعبه  الذي  واحليوي 
املتطورة  بتقنياته  البحرية  البيئة  ألبحاث 
أو  السمكي  االستزراع  جمال  يف  سواًء 

يف جمال الدراسات واألبحاث البحرية."
الهواء جودة 

من  الهواء  تلوث  إن  الوزير  معايل  قال 
الدولة  يف  األولوية  ذات  البيئية  القضايا 
العامة  بالصحة  الرتباطها  وذلك 
يف  الهواء  جودة  نسبة  ورفع  والبيئة، 
أحد  هو   2021 عام  بحلول   %90 إىل  الدولة 
األجندة  يف  الرئيسية  املستهدفات 
هو  كما   "  2021 اإلمارات  لرؤية  الوطنية 
السلطات  يف  وشركاؤنا  فنحن  معروف 
معنيون  اإلمارات  يف  اخملتصة  البيئية 
ضمن  املستهدف  هذا  إىل  بالوصول 
أجل  من  ونسعى  احملدد،  الزمني  اإلطار 
الرامية  الوطنية  اجلهود  تعزيز  إىل  ذلك 

هنا  أشري  أن  وأود  الهدف.  هذا  لتحقيق 
جودة  ملؤشرات  التنفيذي  الفريق  دور  إىل 
التي  التنفيذية  الفرق  أحد  وهو  الهواء، 
بناًء  الوزراء  شكلها مكتب رئاسة جملس 
الشيخ  السمو  صاحب  توجيهات  على 
رئيس  نائب  مكتوم،  آل  راشد  بن  حممد 
حاكم   - الوزراء  جملس  رئيس   - الدولة 
اجلهود  وترية  لتسريع  اهلل(  )رعاه  دبي 
األجندة  مؤشرات  بتحقيق  املتعلقة 
يف  يضم  الذي  الفريق،  ويسعى  الوطنية. 
عضويته ممثلني عن اجلهات املعنية يف 
إعداد  اىل  واخلاص،  احلكومي  القطاعني 
على  تتوزع  وطنية  عمل  خطة  وتطوير 
حصر  أهمها:  املسارات،  من  جمموعة 
والقطاعات  للهواء  امللوثة  االنبعاثات 
وتقييم  الدولة،  مستوى  على  الصناعية 
واملشاريع  واملبادرات  البيئي،  أثرها 
املدى  على  االنبعاثات  بخفض  املتعلقة 
ومراجعة  القصري،  واملدى  الطويل 
التشريعي  اإلطار  وتطوير  وحتديث 
الوطني  املستويني  على  الهواء  جلودة 
التلوث  تأثري  حساب  إىل  إضافة  واحمللي، 

مؤشر  احتساب  آلية  وتوحيد  البيئة،  على 
الهواء." جودة 

اإلمارات شبكة 
بها  قمنا  التي  اجلهود  بني  "من  أضاف 
اإلمارات  شبكة  إنشاء  اجملال  هذا  يف 
بالتعاون   2015 عام  يف  الهواء  جلودة 
اجلوية  لألرصاد  الوطني  املركز  مع 
البيئية اخملتصة يف  والزالزل والسلطات 
الوقت احلايل  اإلمارات. وتضم الشبكة يف 
الوقت  يف  شركائنا  مع  ولدينا  حمطة،   41
احلايل خطط لزيادة عدد حمطات الشبكة 
البيانات  وتبادل  ونقل  تفعيل  آليات  وتعزيز 
موحدة،  بيانات  قاعدة  وإنشاء  الكرتونيًا 
اهتمامًا  الدولة  تويل  ذلك  جانب  إىل 
الهواء  جودة  رصد  أدوات  بتطوير  بالغًا 
خالل  من  الدولة  مستوى  على  وتوحيدها 
املبتكرة،  واحللول  التقنيات  استخدام 
وأشري يف هذا السياق إىل  االتفاقية التي 
لتنفيذ  مصدر  معهد  مع  بتوقيعها  قمنا 
جودة  رصد  مشروع   من  الثانية  املرحلة 
الصناعية  األقمار  تقنية  خالل  من  الهواء 
غرفة  تدشني  وإىل  ثانية(،  )كمرحلة 
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بواسطة  املركزية  واملراقبة  التحكم 
التلفزيونية  واملراقبة  الشبكي  الربط 
الكسارات  جمال  يف  العاملة  للمنشآت 
مراقبة  على  قدراتنا  لتعزيز   واملقالع 
ذلك  يف  مبا  الكسارات،  أعمال  ورصد 

رصد  جودة الهواء."
احلكومية املسرعات  آلية 

خفض  مشروع  إىل  معاليه  أشار  كما 
األملنيوم،  صناعة  يف  النيرتوجني  أكاسيد 
شركة  بني  مشرتك  مشروع  وهو 
اإلمارات لألملنيوم وشركة جرناك إلكرتيك 
مظلة  حتت  تنفيذه  مت  الوزارة،  من  بدعم 
جنح  وقد  احلكومية،  املسرعات  آلية 
النيرتوجني  أكاسيد  خفض  يف  املشروع 
اإلمارات  شركة  أنشطة  عن  الناجتة 
لألملنيوم بنسبة 16% خالل 100 يوم، وهو ما 
يعادل االنبعاثات الناجتة عن أكرث من 450 
ألف سيارة، وذلك من خالل تقنيات حديثة 
الذي  الهدف  بذلك  ليتجاوز  ومبتكرة، 
واحملدد  العمل  بداية  عند  موضوعا  كان 
أيضا  إىل%10،  النسبة  هذه  بخفض 
السياسات  من  مهمة  جمموعة  هنالك 

جماالت  يف  تنفيذها  يجري  التي  والربامج 
والطاقة  األخضر،  االقتصاد  مثل  خمتلفة 
والعمارة  املستدام  والنقل  النظيفة، 
كبري  حد  اىل  سيسهم  ذلك  كل  اخلضراء، 
معدالته  ورفع  الهواء  جودة  حتسني  يف 

يف الدولة.
عشرية خطة 

عن  معاليه  فتحدث  للتصحر،  بالنسبة  أما 
التصحر  ملكافحة  الوطنية  االسرتاتيجية 
عمل  فريق  قبل  من  تنفيذها  يتم  والتي 
اجلهات  كافة  عضويته  يف  يضم  وطني 
حتديث  مت  وقد  الدولة.  يف  املعنية 
رؤية  مع  ينسجم  مبا  االسرتاتيجية  هذه 
االسرتاتيجية  واألهداف   2021 اإلمارات 
املتحدة  األمم  التفاقية  العشرية  للخطة 
يف  العمل  ويرتكز  التصحر،  ملكافحة 
من  جمموعة  على  االسرتاتيجية  هذه 
املوجهات االسرتاتيجية تشمل: حتسني 
بالتصحر،  املتأثرة  البيئية  النظم  حالة 
مكافحة  برامج  دور  على  والرتكيز 
البيولوجي  التنوع  حفظ  يف  التصحر 
التوعية  وزيادة  املناخ،  تغري  من  واحلد 

التصحر  بقضايا  واالهتمام  والتعليم 
باإلضافة  واجلفاف،  األراضي  وتدهور 
املؤسسي  والتطوير  القدرات  بناء  اىل 

واجلفاف.  التصحر  ملكافحة  والتشريعي 
البيئية البصمة 

إن  املناخي  والتغري  البيئة  وزير  معايل  أكد 
للفرد  البيئية  البصمة  معدل  انخفاض 
12 هكتار عاملي يف  الدولة من حوايل  يف 
عاملية  هكتارات   8 من  أقل  اىل   2006 عام 
شك،  بال  مهم  إجناز  هو   2014 عام  يف 
جهود  تضافر  نتيجة  حتقق  أنه  موضحا 
القطاعني  يف  الدولة  يف  اجلهات  جميع 
اجملتمع،  وأفراد  واخلاص  احلكومي 
اخليارات  من  جمموعة  اعتماد  ونتيجة 
إليها  اإلشارة  سبق  االسرتاتيجية 
املتجددة  والطاقة  األخضر  كاالقتصاد 
املستدام  والنقل  الطاقة  كفاءة  وتعزيز 
مستويات  وارتفاع  اخلضراء  والعمارة 
وأمناط  االستدامة  بقضايا  الوعي 
اجملال  هذا  يف  يسعني  "ال  االستهالك. 
إاّل أن ُأنّوه إىل اجلهود التي تقوم بها كافة 
اجلهات يف الدولة يف هذا اجملال، ويف 
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وهي  البيئية،  البصمة  مبادرة  مقدمتها 
التغري  وزارة  بني  جتمع  شراكة  مبادرة 
أبوظبي،   – البيئة  وهيئة  والبيئة،  املناخي 
الفطرية،  للحياة  اإلمارات  وجمعية 
البيئية  للبصمة  العاملية  والشبكة 
وتعمل مع عدد كبري من اجلهات املعنية 
احلكومي  القطاعني  يف  الدولة  يف 
من  اإلمارات  دولة  حققت  وقد  واخلاص. 
من  عديدة  إجنازات  املبادرة  هذه  خالل 
املتعلقة  البيانات  من  التحقق  أهمها: 
وحتليلها  البيئية  البصمة  بحساب 
مستوى  ورفع  سليمة،  بصورة  وتوثيقها 
وعالقتها  البيئية  بالبصمة  بأهمية  الوعي 
واقرتاح  املناخ،  وتغري  البيئي  بالتدهور 
التي  والربامج  السياسات  من  جمموعة 
من شأنها خفض معدل البصمة البيئية، 
إضافة اىل دورها املهم يف إدماج مبادئ 
ونحن  القرار،  صنع  يف  البيئية  البصمة 
يف  النجاحات  تلك  استثمار  على  نعمل 
يف  املبذولة  اجلهود  وترية  تسريع 
التنفيذي  الفريق  خالل  من  الصدد  هذا 
الفرق  أحد  وهو  البيئية،  البصمة  ملؤشر 

رئاسة  مكتب  شكلها  التي  التنفيذية 
اجلهود  وترية  لتسريع  الوزراء  جملس 
األجندة  مؤشرات  بتحقيق  املتعلقة 

الصلة." ذات  الوطنية 
 مشاركات عاملية

 قال معايل الوزير إن التعاون الدويل يشكل 
السياسة  يف  األساسية  الركائز  أحد 
ميثل  اجملاالت  من  وكغريها  الوطنية، 
أحد  البيئي  اجملال  يف  الدويل  التعاون 
البيئية  السياسة  يف  األساسية  الركائز 
رؤية  إليه  أشارت  أمر  وهو  للوزارة، 
التزام  أكدت  حيث  بوضوح،   2021 اإلمارات 
النسيج  من  جزءا  بصفتها  اإلمارات،   "
وتطبيق  تطوير  يف  باملشاركة  العاملي، 
وضمان  البيئة  حلماية  املبتكرة  احللول 

استدامتها".
زالت  وال  اإلمارات  دولة  "لعبت  أضاف 
العاملي  الصعيد  على  ورائدًا  مهمًا  دورًا 
عضويتها  خالل  من  البيئي  اجملال  يف 
واالتفاقيات  املنظمات  يف  الفاعلة 
هذا  ويتجلى  والدولية،  االقليمية  البيئية 
التي  الوثيقة  العالقة  يف  بوضوح  الدور 

املنظمات  بكافة  اإلمارات  دولة  تربط 
الدولية  املنظمات  فيها  مبا  الدولية، 
والتنمية  البيئة  بقضايا  املعنية 
يف  الدولة  انضمت  وقد  املستدامة، 
من  جمموعة  إىل  املاضية  القليلة  األعوام 
"اتفاق  أهمها  لعل  الدولية  االتفاقيات 
و"خطة  املناخ"  تغري  بشأن  باريس 
أهداف التنمية املستدامة 2030-2015". 
اتفاقيات  أي  بدراسة  ملتزمون  ونحن 
واالنضمام  جديدة  إقليمية  أو  دولية 
سياساتنا  مع  تنسجم  كانت  ما  إذا  لها 
حمليًا  االستدامة  حتقيق  يف  وتسهم 

وعامليًا."
على  اإلمارات  لدور  بالنسبة  أما  تابع" 
وأساسي  مهم  دور  فهو  الدويل  الصعيد 
فقد  واسع،  نطاق  على  به  ُمعرتف 
أصبحت دولة اإلمارات، بإجنازاتها الباهرة 
منصة  الهائلة،  التنظيمية  وبقدراتها 
دولية مهمة يف احلراك الدويل ذي الصلة 
خاص  بشكل  العاملية  البيئة  بحماية 
أدل  وليس  عام،  بشكل  واالستدامة 
ملنظمات  استضافتها  من  ذلك  على 
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الدولية  كالوكالة  مهمة  وإقليمية  دولة 
واملنظمة  )إيرينا(  املتجددة  للطاقة 
ومن  األخضر،  لالقتصاد  العاملية 
سواًء  مؤثرة  عاملية  ألحداث  استضافتها 
أو  لالستدامة  أبوظبي  أسبوع  خالل  من 
العاملية  القمة  أو  األخضر  دبي  أسبوع 
العام  هذا  أضافت  التي  للحكومات 
هي  حملطاتها  مهمة  جديدة  حمطة 
من  وغريها   .. املناخي"  التغري  "منتدى 
تعقد  التي  العاملية  واملؤمترات  القمم 
منتظمة  بصورة  الدولة  إمارات  كل  يف 

ومتزايدة."
خضراء مساحات 

الزيودي  أحمد  بن  ثاين  الدكتور  معايل  وكان 
افتتح  قد  والبيئة  املناخي  التغري  وزير 
حديقة الورقاء الثالثة خالل احتفال بلديات 
لهذا   37 التشجري  أسبوع  يف  الدولة 
فلنزرع  "معا  شعار  حتت  أقيم  الذي  العام 
الوزارة  حرص  معاليه  أكد  حيث  اإلمارات" 
املعنية  اجلهات  كل  مع  التواصل  على 
كل  واستغالل  البيئية  املبادرات  لتنفيذ 
اخلضراء  املساحات  لتوسيع  املناسبات 

الذي  الكبري  االهتمام  ثمن  كما  دبي،  يف 
يف  واخلاصة  العامة  املؤسسات  توليه 

البيئية. بالشؤون  الدولة 
الغطاء  يف  التوسع  “يأتي  معاليه  وقال 
البيئية  باملناسبات  واالحتفال  النباتي 
القيادة  واهتمام  توجهات  مع  لينسجم 
وحماية  البيئة  على  باحلفاظ  الرشيدة 
أفراد  لدى  الوعي  وترسيخ  النباتات 
الغطاء  استدامة  بأهمية  اجملتمع 
الكبرية  اجلهود  يف  واملساهمة  النباتي 
تبذلها دولة اإلمارات يف احملافظة  التي 
تلك  أثمرت  وقد  الطبيعية،  البيئة  على 
يف  مذهلة  جناحات  حتقيق  عن  اجلهود 
مدن  وحتويل  اخلضراء  الرقعة  نشر 
إىل  باإلضافة  غّناء،  حدائق  إىل  الدولة 
مشاريع  وزيادة  الزراعية  النهضة  تعزيز 
املمارسات  أفضل  واستخدام  التشجري 
بكفاءة  وإدارتها  الزراعية  املشاريع  يف 

وفعالية".
مؤثرة ابتكارات 

أن  الزيودي  أحمد  بن  ثاين  الدكتور  وأكد 
املنتدى  لفعاليات  اإلمارات  إستضافة 

الذي  الزراعية  لالبتكارات  العاملي 
األمن  يف  مؤثرة  "ابتكارات  عنوان  حمل 
الشيخ  سمو  برعاية  وكان  الغذائي"، 
واضح  دليل  نهيان  آل  زايد  بن  منصور 
القيادة  توليه  الذي  الكبري  اإلهتمام  على 
عام  بشكل  الزراعي  للقطاع  الرشيدة 

منه. االبتكاري  اجلانب  وبالتحديد 
االهتمام  هذا  أن  على  معاليه  وشدد 
إىل  تهدف  املدى  بعيدة  رؤية  على  يدل 
املمارسات  جتارب  أفضل  استقطاب 
والعامل  املنطقة  مستوى  على  الزراعية 
يدعم  مبا  الواقع  أرض  على  وتطبيقها 
تعد  حيث  الوطني،  الغذائي  األمن 
بالزراعة  املتخصصة  الفعالية  هذه 
على  تأثريا  واألكرث  األكرب  املستدامة 
خمتصني  مبشاركة  العامل  مستوى 
النقاشات  لطرح  دولية  منصة  دوليني، 
حول األمن الغذائي العاملي وندرة املياه 
يواجهها  التي  األساسية  القضايا  وهي 

اليوم. العامل 
العمل  ملواصلة  نتطلع   " معاليه  وقال 
بهدف  والعارضني  املشاركني  جميع  مع 
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للمواطنني  األنسب  بالشكل  الغذاء  توفري 
نتطلع  كما  الدولة.  يف  واملقيمني 
ملواصلة تطوير بعض التجارب التي اثبتت 
جناحها يف اجملال الزراعي وإنتاج الغذاء 

الفائدة منها ". وحماولة توسيع 
وأضاف أن اإلمارات جنحت يف بناء خمزون 
ملدة  إمدادا  يوفر  الغذاء  من  إسرتاتيجي 
أي  حدوث  حال  يف  كاملة  أشهر  أربعة 
أنه  معتربا  العامل،  مستوى  على  طارئ 
احلكومة  نظر  بعد  على  يدل  كبري  إجناز 
يف  العمل  استدامة  إىل  تسعى  التي 

شتى الظروف الطارئة دون أي تأثري.
جزء  اخلاص  القطاع  أن  معاليه  وأوضح 
حقيقي  شريك  وهو  العمل  من  هام 
الوزارة  أن  مؤكدا  اجملاالت،  شتى  يف 
اخلاص  القطاع  مع  العمل  ستواصل 
معه  االسرتاتيجية  شراكتها  من  وتعمق 
األكادميي  البحث  جماالت  يف  السيما 

والعلمي.
اقتصادي بيئي  جملس 

عن  والبيئة  املناخي  التغري  وزارة  وأعلنت 
الذي  االقتصادي،  البيئي  اجمللس  إطالق 

اخلاص  القطاع  دور  تفعيل  إىل  يهدف 
وزيادة  االجتماعية  املساهمات  يف 
وفق  البيئية  التوجهات  يف  مساهماته 
إىل  باإلضافة  احلكومية،  االسرتاتيجيات 
الوزارة  خلق فرص استثمارية جديدة بني 

اخلاص.  والقطاع 
الزيودي،  أحمد  بن  ثاين  الدكتور  معايل  وأّكد 
ضرورة  على  والبيئة،  املناخي  التغري  وزير 
العام  القطاعني  بني  الشراكة  تعزيز 
االسرتاتيجية  النتائج  لتحقيق  واخلاص 
للتغري  الوطنية  اخلطة  من  املرجّوة 
التنمية  وأجندة   2050-2017 املناخي 
األولويات  وحتديد   2030-2015 اخلضراء 
سبل  لتحسني  املقرتحات  وتقدمي 
واحمللية  الوطنية  اجلهود  موائمة 

املستقبل.  يف  والقطاعية 
وقال معايل الدكتور ثاين الزيودي أن إطالق 
برئاسته  االقتصادي،  البيئي  جملس 
الشركات،  كربى  عن  ممثلني  وعضوية 
ملشاركة  بوابة  يكون  أن  إىل  يهدف 
وذات  املعنية  اخلاص  القطاع  شركات 
االستثمار  على  وتشجيعها  االهتمام 

يف  لتضمينها  الرائدة  املشاريع  يف 
ملف  يف  للدولة  الوطنية  املساهمات 
على  القطاع  وحتفيز  املناخ،  تغري 
واملتطلبات  االحتياجات  استشراف 
البيئية والتنموية  الوطنية لتحقيق اخلطط 
والبنية  الغذائي  التنوع  قطاعات  يف 
منّوهًا  الدولة،  يف  املستدامة  التحتية 
الفائدة املرجوة من اجمللس هي  إىل أن 
حتسني خدمات الوزارة وتطوير إجراءاتها 
منظور  خالل  من  رؤيتها  أفق  وتوسيع 
حلقة  توفري  على  عالوة  األعمال،  رجال 

وصل فّعالة مع القطاع اخلاص.
سيسهم  اجمللس  أن  معاليه  وأضاف 
ومبادرات  املقرتحات  وتبادل  تعزيز  يف 
جمال  يف  والتكنولوجية  االبتكارية  التطوير 
التوجهات  ملواكبة  املناخ  وتغري  البيئة 
العاملية، باإلضافة إىل حث القطاع اخلاص 
اجملتمعية  املساهمة  برامج  تبني  على 
املساهمة  شأنها  من  مبادرات  وإطالق 
وتعزيز  الكربونية،  االنبعاثات  خفض  يف 
تقدمها  التي  اخلدمات  جمال  وحتسني 
األعمال،  ورجال  اخلاص  للقطاع  الوزارة 
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الوزارة  بني  احلالية  العالقات  تندرج  حيث 
حتت  األعمال  ورجال  اخلاص  والقطاع 
وتعاقدي،  تشريعي  رئيسني،  حمورين 
الوزارة  متطلبات  خالل  من  وذلك 

التي تقدمها لرجال األعمال. واخلدمات 
الكّسارات  ملراقبة  غرفة 

ثاين  الدكتور  معايل  وشهد  سبق  كما 
املناخي  التغري  وزير  الزيودي،  أحمد  بن 
واملراقبة  التحكم  غرفة  تدشني  والبيئة، 
الشبكي  الربط  بواسطة  املركزية 
املنشآت  على  التلفزيونية  واملراقبة 
واملقالع  الكسارات  جمال  يف  العاملة 
ستتمكن  خاللها  من  والتي  بالدولة، 
أعمال  ورصد  مراقبة  من  الوزارة 
املراقبة  كامريات  طريق  عن  الكسارات 
الهواء  جودة  رصد  وأجهزة  فيها  املثبتة 
املنشآت  هذه  عمل  لضمان  اجلوي 
وعدم  البيئية،  املعايري  بأفضل  الصناعية 
اجملتمع  وسالمة  صحة  على  تأثريها 

الطبيعية. واملوارد  والبيئة 
وقال معايل الدكتور ثاين بن أحمد الزيودي: 
تبني  على  الوزارة  حرص  من  "انطالقًا 

اجملاالت  شتى  يف  املمارسات  أفضل 
احلكومة  توجهات  مع  ينسجم  مبا  البيئية 
مستدامة  بيئة  ضمان  يف  الرشيدة 
يف  ريادتها  وتعزيز  متكاملة  حتتية  وبنية 
االبتكار على املستوى احمللي والعاملي، 
االسرتاتيجيني  شركاءنا  مع  تعاوّنا  فقد 
هذه  لتوفري  احمللية  السلطات  يف 
الدقة  من  عالية  معايري  تتيح  التي  التقنية 
الكسارات  أنشطة  رصد  خالل  والوضوح 
النهارية  العمل  أوقات  خالل  واملقالع 
على  احملافظة  ضمان  وبالتايل،  والليلية، 

أفراد اجملتمع." البيئة وصحة وسالمة 
غرفة  مبادرة  "تعترب  معاليه:  وأضاف 
الذكية  التقنيات  أحد  والتحكم  الرقابة 
الرقابة  عمليات  جمال  يف  املستخدمة 
واملقالع،  الكسارات  على  والتدقيق 
لعمليات  جديدة  مرحلة  تعترب  والتي 
الكسارات  أنشطة  ورصد  التدقيق 
بهدف  الـساعة  مدار  على  واملقالع 
التشريعات  تطبيق  كفاءة  من  التأكد 
لهذا  املنظمة  البيئية  واللوائح  االحتادية 

الصناعة." النوع من 

املركز 33
التغري  وزير  الزيودي  ثاين  الدكتور  أكد 
يف  اإلمارات  جهود  أن  والبيئة،  املناخي 
البيولوجي،  التنوع  على  احملافظة  جمال 
 33 املركز  من  الدولة  تقدم  يف  تكللت 
يف  عامليًا  األول  املركز  إىل   2012 عام  يف 
“املناطق  مؤشر  يف  و2016،   2014 عامي 
األداء  مؤشر  ضمن  احملمية”،  البحرية 

ييل. الذي تصدره جامعة  البيئي 
حترص  اإلمارات،  دولة  إن  معاليه  وقال 
الدولية  االتفاقيات  يف  املشاركة  على 
تعزيز  إىل  والرامية  األطراف،  متعددة 
الدويل يف جمال احملافظة على  التعاون 
التفاهم  مذكرة  مثل  الفطرية،  احلياة 
الدولية،  البحر  أبقار  وإدارة  حماية  حول 
 3000 من  أكرث  بوجود  أنه  إىل  مشريًا 
اإلقليمية  املياه  ضمن  البحر  أبقار  من 
أن  متامًا  يدركون  فإنهم  اإلمارات،  لدولة 
األعشاب  مروج  سالمة  على  احملافظة 
اإلبقاء على  البحرية، هي من أهم عوامل 
موائلها  يف  البحر  أبقار  أعداد  استقرار 

الطبيعية.
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نافذة على العالم

مبادرات اإلمارات اإلنسانية تعكس أصالة 
شعبها ومواقفهم النبيلة

المجلس  رئيسة  العربية،  األسرة  منظمة  سفيرة  يونس،  غدار  سلوى  الدكتورة  أكدت 

التي  والخيرية  اإلنسانية  المبادرات  أن  المستدامة،  اإلنسانية  التنمية  لمبادرة  األعلى 

تطلقها اإلمارات لها تأثير إنساني كبير إقليميًا وعالميًا، لتخفيف وطأة الفقر ومساعدة 

المحتاجين، وتعكس أصالة شعب اإلمارات ومواقفهم النبيلة واحترام كرامة اإلنسان.

أنباء  وكالة  مع  حوار  يف 
على  »وام«،  اإلمارات 
إن  للدولة،  زيارتها  هامش 
صاحب  أطلقها  التي  اخلري«،  »عام  مبادرة 
نهيان،  آل  زايد  بن  خليفة  الشيخ  السمّو 
نهج  حتاكي  اهلل،  حفظه  الدولة،  رئيس 
زايد  الشيخ  له  املغفور  اإلمارات  مؤسس 
يف  ثراه،  اهلل  طّيب  نهيان،  آل  سلطان  بن 
تقدمي املساعدة ملن هم يف أشد احلاجة 

إليها، دون انتظار مقابل أو متييز.

اإلنسانية،  اإلمارات  أن مبادرات  إىل  وأشارت 
تؤكد القيم األساسية النبيلة التي أسست 
يف  ممتدة  البيضاء  أياديها  حيث  عليها؛ 
إىل  بحاجة  العامل  »إن  وقالت:  العامل.  ربوع 
حتمل  التي  اإليجابية  املبادرات  هذه  مثل 

رسالة حمبة وخري وتسامح وتنمية«. 
ولفتت يونس، إىل أن جتربة اإلمارات الواسعة 
يف املساعدات اإلنسانية والعمل اخلريي، 
حيث  والنجاح؛  بالتميز  لها  مشهود 
استطاعت يف زمن قياسي أن حتتل ترتيبًا 

للمساعدات  املانحة  الدول  بني  متقدمًا 
اإلمنائية الرسمية يف العامل. 

وتقدمت بالتهنئة إىل قيادة الدولة الرشيدة، 
وعلى رأسها صاحب السمّو الشيخ خليفة 
بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه اهلل، 
وصاحب السمّو الشيخ حممد بن راشد آل 
جملس  رئيس  الدولة،  رئيس  نائب  مكتوم، 
وصاحب  اهلل،  رعاه  دبي،  حاكم  الوزراء، 
نهيان،  آل  زايد  بن  حممد  الشيخ  السمّو 
ويل عهد أبوظبي، نائب القائد األعلى للقوات 
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اإلمارات  الدكتورة سلوى: إن إسهامات 
احملتاجني،  مساعدة  يف  السخية 
األهداف  بتحقيق  القوي  التزامها  تؤكد 

اإلمنائية املستدامة.

التي  اخلري«،  »عام  مبادرة  على  املسلحة، 
الكثري  حياة  يف  فرق  إحداث  شأنها  من 
قيادة  على  بغريب  ليس  وهذا  العامل،  يف 

اإلمارات وشعبها.
وقالت: »إن اإلمارات حتقق بطريقة متميزة 
مانحة،  دولة  كونها  املتحدة،  األمم  أهداف 
وتسهم يف مكافحة الفقر يف العامل، ومن 
اخلري«  »عام  مبادرة  أقدر  املنطلق  هذا 
مثل  إجناح  يف  اإلسهام  إىل  العامل  وأدعو 

هذه املبادرات النبيلة«.
السخية  اإلمارات  إسهامات  أن  وأوضحت 
التزامها  تؤكد  احملتاجني،  مساعدة  يف 
القوي بتحقيق األهداف اإلمنائية املستدامة 
عن  واضح  بشكل  وتعرب  املتحدة،  لألمم 
بإعطاء دفعة ملستقبل  والتزامها  رؤيتها 

أفضل للجميع.

وإحداث  واملشاركة  العطاء  »إن  وقالت: 
واالحرتام  والرحمة  البشر  حياة  يف  الفرق 
اإلمارات  شعب  يف  متأصلة  قيم  كلها 

اخلّير«. 
وجتدر اإلشارة إىل أن برنامج األمم املتحدة 
يف لبنان أختار الدكتورة سلوى غدار يونس 
تقديرًا  اخلاص  برناجمه  لنشاطات  سفرية 
منه لعطاءاتها الفاعلة يف شتى امليادين 
بقدرتها  وإميانًا  منها  االنسانية  والسيما 
املسؤوليات  حتمل  على  املشهودة 
املتنوعة  واالجتماعية  والوطنية  اإلمنائية 
صدى  وصل  أن  بعد  العاملية،  وجناحاتها 
إىل  االنساين  احلقل  يف  واجنازاتها  اعمالها 

حمافل ومنظمات عاملية.
إليه  دعت  مميز  راٍق  حفل  يف  ذلك  وكان 
حتت  بريوت  يف  الربنامج  وهيئة   UNDP

عنوان” الدكتورة سلوى غدار يونس سفرية 
تنمية  نحو  معًا  برنامج  لنشاطات  أممية 

مستدامة”. 
منهم   UNDP مسؤويل  احلفل  حضر  وقد 
املنسق  نائب  االمنائية  الشؤون  منسق 
التطوير  لربنامج  املقيم  املمثل  اخلاص 
لألمم املتحدة يف لبنان فيليب الزاريني الذي 
قال أن د. سلوى غدار يونس بطلة ومناضلة 
ومساعد  اخلريية،  لألعمال  التغيري  إلحداث 
شهاب  فؤاد  ادغارد  املنظمة    ممثل 
وحشد  راندا”  »لوكا  بريوت  مكتب  ومدير 
من الشخصيات الدبلوماسية والسياسية 
والقادة األمنيني ووزراء ونواب ورجال املال 
وجمعيات  إجتماعية  وفعاليات  واألعمال 
ووسائل  جمتمع  وسيدات  وثقافية  أهلية 

االعالم .)وام(
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ناطحات سحاب تحّول البرق إلى كهرباء

من  الماليين  مئات  إلى  تصل  جدًا  كبيرة  كمية  لتخزين  البرق  من  االستفادة  يمكن  هل 

حتى  الطاقة؟  مشكلة  حل  في  تساهم  نظيفة  كهرباء  استغاللها  يمكن  الميجاواط، 

وقت قريب كانت اإلجابة، ال يمكن، ألن البرق تيار لحظي ويلزمه تصميم مكثف بمواصفات 

خياليه، كما أنه ال توجد منطقة تتوافر بها الصواعق بشكل مستمر.

املهندس  جناح  هو  جنونًا 
تشان  الصيني  املعماري 
أبراج  تصميم  يف  لني 
الربق،  من  الطاقة  استعادة  على  قادرة 
تغوص  سحاب  ناطحات  دقيق  مبعنى  أو 
التقاط  أجل  من  الربق  لتجذب  املياه  يف 
املستقبلية  للمباين  التصور  وهذا  الطاقة، 
بغية مواجهة مشاكل البيئة، كان يف إطار 
معماريني  ملهندسني  أجريت  مسابقة 
لني  خاللها  وحاز  العامل،  أنحاء  جميع  يف 

جائزة املشروع األكرث جنونية.
فالربق  ممتازة  الفكرة  تبدو  األوىل،  للوهلة 
كهربائي  تيار  عن  عبارة  معروف  هو  كما 
عمالق يسري بني السحاب واألرض، ودفقة 
واحدة يف السماء متثل مئات املاليني من 
الفولتات، بل هي أقوى بكثري من 220 فولتا 
املعروفة يف التيار الكهربائي املتوفر يف 
منازلنا أو حتى 400 ألف فولت املنقولة عرب 

خطوط اجلهد العايل.
يف  متثلت  املعضلة  أن  جند  وهكذا 

عليها  وعرث  الربق،  بها  يستمر  منطقة 
مدينة  وهي  لني  تشان  املهندس 
ماراكايبو يف فنزويال، التي مت اختيارها لبناء 
احملاذية  البحرية  أن  الواقع  الربق.  أبراج 
للمدينة تضربها آالف الصواعق الربقية كل 
التي تتعرض  ليلة، وهي من أكرث املناطق 
حول  التقديرات  وتتفاوت  العامل،  يف  للربق 
ليست  أنها  خاصة  الضربات  هذه  عدد 
أن  الباحثون  ويعتقد  السهلة،  باملهمة 
برق  ضربة   230 معدله  ما  يبلغ  عددها 
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تيار  عن  عبارة  معروف  هو  كما  الربق 
السحاب  بني  يسري  عمالق  كهربائي 
السماء  يف  واحدة  ودفقة  واألرض، 

متثل مئات املاليني من الفولتات.

وتبلغ  سنويًا.  الواحد  املربع  الكيلومرت  يف 
مربع،  كم   13000 اإلجمالية  البحرية  مساحة 
أي ما يجعلنا نحصد تقريبا 3 ماليني ومضة 
برق يف السنة. ويأمل املهندس الصيني 
استخدام هذا اخلزان من الكهرباء لتصفية 
ألنها  ملاذا؟  نفسها.  البحرية  وتنظيف 
النفط  استخراج  أنشطة  بسبب  ملوثة 
الناجتة  للفضالت  ماراكايبو  سكان  وطرح 
عن استخداماتهم اليومية، يضاف إىل ذلك 
بسبب  البحرية،  ملوحة  هي  أخرى  ظاهرة 

قربها من البحر الكاريبي.
فندق الربق

املهمة،  يبسط  مل  لني  تشان  أن  يبدو 
ففي مشروعه جند أن كل ناطحة سحاب 
العمود  حول  تدور  بأشرعة  جمهزة 
هذا  يؤدي  الرياح  تهب  وعندما  املركزي، 

الكهرباء،  يولد  توربني  تشغيل  إىل  الدوران 
تدفق  إىل  يؤدي  ما  الرياح  طاحونة  مثل 
تعمل  )بوبينات(  لفائف  خالل  من  الكهرباء 
يف  كهرومغناطيسي  جمال  توليد  على 
أعلى الربج. هذا اجملال يفرتض أن يجذب 
الربق حيث يتم تخزين طاقة الربق يف خزان 
تصفية  نظام  يزود  عمالق  مكثف  أو  هائل 
وحتلية املياه يف البحرية. عالوة على ذلك، 
العمود  حول  فندق  بناء  أيضًا  لني  خطط 
يف  بانورامي  ومطعم  برج،  لكل  املركزي 

القمة.
من هنا نرى أن هذا املشروع جنوين بالفعل 
يف  الزبائن  جذب  صعوبة  عن  النظر  بغض 
الليل  طوال  الكهرباء  على  يحصل  فندق 
من الربق، وبالتايل اإلشارة إىل مشكلة فنية 
ال  املغناطيسي  اجملال  أن  يف  تتمثل 

يتمثل  مل  ولو  حتى  ولكن  الصواعق.  يجذب 
فإن  الربق،  من  الطاقة  جمع  يف  األمر 
وأقلها  فعالية  وأكرثها  طريقة،  أسهل 
الصواعق  مانعة  هي  الربق  جلذب  كلفة 

)عبارة عن صارية يعلوها قضيب معدين(. 
من  بشيء  كسباريان  جريوم  ويقول 
جنيف  جامعة  يف  فيزيائي  وهو  الفكاهة، 
األقل  على  نعلم  أمر  »هذا  )سويسرا(: 
تشغيل  نريد  أننا  وطاملا  يعمل«.  أنه 
مباشرة  نستخدم  ال  فلماذا  التوربينات، 

الطاقة التي تنتج؟.
الشحنات الكهربائية

قبل  دفن  اجلميل  املشروع  باختصار، 
طرح  من  مينع  مل  ذلك  ولكن  مولده، 
بالفعل  ميكن  هل  احلقيقي:  السؤال 
الربق؟  ينتجها  التي  الطاقة  نستعيد  أن 

نـــــــبــــــــتــــــــكـــــــــر مــــــــجـــــــــتــــــــــمــــــــــعـــــــــات خـــــــضـــــــــــــــراء لـــــغـــــد أفـــــضــــــل

 2017 35مـــــايــــــو 



نــــــــــبـــــــــــتــــــــــكـــــــــــر مـــــــــــجـــــــــــــتـــــــــــــمــــــــــــعـــــــــــــــــــــــــــات خــــــــــــضــــــــــــراء   لــــــــــــــغـــــــــــــد أفــــــــــــــضـــــــــــــل36

نــاطـــحـــات ســـحــاب تــحــّول الــبــرق    إلى كــهــربـاء

ارتفاع  على  تعتمد  جدا  املتغرية  فقوته 
املرتاكمة  الكهربائية  والشحنات  السحب 
جيجاواط  بعشرة  عادة  يقاس  وهذا  فيها 
ماذا  عمليا،  ولكن  واط،  مليارات  عشرة  أي 

تعني هذه القدرة؟ 
تعني  الكهربائية،  األجهزة  يف  أنها  الواقع 
اجلهاز  لعمل  الالزمة  اإللكرتونات  تدفق 
 1000 الكهربائي  السخان  يستهلك  فمثال 
تشغيل  ميكنها  الربق  ضربة  وبالتايل  واط، 
10 ماليني سخان كهربي يف نفس الوقت.. 
ال  التي  الربق  حدوث  حلظة  فقط  وذلك 

تتجاوز 0.025 ثانية. 
هذه  السرتداد  حلوال  الباحثون  ويتصور 
الطاقة، وفقا ملبدأين خمتلفني: أبسطها 
واستخدام  الربق  التقاط  على  ينطوي 
)مكثف(  خزان  مللء  املنتجة  الكهرباء 
مستمر  بشكل  الكهرباء  بتوزيع  يقوم 
أما  التالية.  الربق  ومضة  حدوث  حتى 
فيتمثل  تعقيدا،  األكرث  وهو  الثاين  املبدأ 
من  مباشرة  الكهرباء  استخدام  عدم  يف 
املياه.  لتسخني  استخدامها  ولكن  الربق، 
فالواقع أن الشحنة الكهربائية التي تتحرك 

من  متر  التي  املواد  حرارة  درجة  من  تزيد 
ولذا  جول.  بتأثري  يسمى  ما  وهذا  خاللها 
من  القادمة  الكهربائية  الشحنات  فإن 
بدوره  وهو  بخار  إىل  املاء  ستحول  الربق 
سوف يعمل على تشغيل التوربينات لتوليد 

الكهرباء.
3 مشاكل

سواء اخرتنا هذا احلل أو ذاك فإن ثمة ثالث 
األوىل  مطروحة.  تبقى  رئيسية  مشاكل 
للكهرباء  فعال  تخزين  يف  ننجح  أن  هي 
فالربق  أشهر.  أو  أسابيع  لعدة  املولدة 
بالضرورة  وليس  وقت  أي  يف  يضرب 
أحصت  ولذا  فيها.  للكهرباء  نحتاج  عندما 
تراقب  التي  الهيئة  وهي   )Météorage(
 455000 حوايل   ،2015 عام  فرنسا  يف  الربق 
وكانت  الفرنسية،  األراضي  يف  برق  ضربة 
يوليو  شهري  بني  منها  العظمى  الغالبية 
هذه  التقاط  من  متكنا  ولو  وأغسطس. 
الطاقة، ينبغي علينا أن ننجح يف االحتفاظ 
الفرتة  وهي  الشتاء،  فصل  حتى  بها 
السخانات  لتشغيل  الناس  يحتاجها  التي 
الباحثون  يعرف  ال  اآلن،  وحتى  الكهربائية. 

حقا كيف يفعلون ذلك. 
تشغل  التي  البطاريات  أن  واملعروف 
ولكن  لهذا،  جدا  فعالة  احملمولة  هواتفنا 
من املستحيل بناء بطاريات فائقة احلجم 
ألن  بالليثيوم  يعمل  الذي  النوع  هذا  من 
يف  يستخدم  الذي  املعدن  هذا  احتياطي 

هذه البطاريات على األرض ليس كافيا. 
أن  جند  ماراكايبو،  بحرية  إىل  وبالعودة 
مستمر  بشكل  تضربها  الربق  صواعق 
مبشاهدة  االستمتاع  ميكننا  إذ  تقريبا 
ليلة  كل  ساعات  تسع  مدى  على  الربق 

وحلوايل 200 ليلة يف السنة.
االستغناء  ميكننا  بالذات،  احلالة  هذه  ويف 
املشكلة  يحل  ال  أنه  إال  التخزين  نظام  عن 
عن  الناجتة  الطاقة  كمية  أن  وهي  الثانية 
عليه  تبدو  كما  كبرية  ليست  الربق  ومضة 
ولنأخذ صاعقة برق »متوسطة« ذات قدرة 
تبلغ 20 جيجاواط فهذه القدرة هي طاقة 
ثانية(،   0.025( الزمن  على  مقسومة  الربق 
 20 تبلغ  حتتويها  التي  الطاقة  فإن  وبالتايل 
أي  ثانية،   0025 بالزمن  مضروبة  جيجاواط 
جول.  مليون   500 أو   )MJ( جول  ميجا   500
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ومن املعروف أن اجلول هو وحدة لقياس 
من  بداية  أشكالها،  جميع  يف  الطاقة 
الطاقة  حالة  ويف  الربق.  وحتى  عضالتك 
أخرى،  وحدة  نستخدم  ما  غالبا  الكهربائية، 
وهي واط/ ساعة التي تساوي 3600 جول. 

جند  الكهربائي  السخان  إىل  وبالعودة 
مستمر،  بشكل  واط   1000 يستهلك  أنه 
الطاقة  من  كمية  إىل  يحتاج  فإنه  ولذلك 
واآلن  يسخن.  كي  ساعة  كيلوواط/  تبلغ 
واحدة حتتوي فقط  برق  أن ومضة  سنجد 
جول  مليون   500( أي  واط  كيلو   138 على 
أن  يعني  ما  جول(   3600 على  مقسومة 
لتشغيل  تكفي  ال  منها  القادمة  الطاقة 

سوى سخان واحد لستة أيام فقط. 
ومضات  من  كبري  عدد  هناك  كان  لو  ولكن 
فهل  ماراكايبو،  يف  احلال  هو  كما  الربق، 
املسرتدة؟  الطاقة  كمية  زيادة  ميكننا 
الكهرباء  التقاط  من  متكنا  إذا  الواقع، 
اخملزنة يف ال 3 ماليني ومضة برق التي 
تضرب هذه املنطقة، وننطلق من افرتاض 
يقول إن كل واحدة منها لديها طاقة تبلغ 
500 ميجا جول، فحينها نكون قادرين على 

سنة.  مدار  على  ميجاواط   50 نحو  توفري 
 500 التالية:  للعملية احلسابية  وذلك وفقا 
 3 يف  نضربها  الربق(  )طاقة  جول  ميجا 
على  الناجت  نقسم  ثم  برق  ومضة  ماليني 
فيكون   ،)31536000( عام  يف  الثواين  عدد 
الطاقة  أي  بالضبط  ميجاواط   47 النتاج 
ما  وهو  منزل،  ألف   50 لتزويد  الكهربائية 
منزل  ألف   500 ال  مع  مقارنة  قليال  يعترب 
مفاعل  بواسطة  بالطاقة  مدها  يتم  التي 

نووي واحد ينتج 900 ميجاواط.
نقطة مؤسفة

لتزويد 50000 منزل بالكهرباء ينبغي التقاط 
ثالثة ماليني ومضة برق، ولفعل ذلك يجب 
بأبراج  البحرية  سطح  بالكامل  نغطي  أن 
الصيني  املهندس  من  املقرتحة  الربق 
تشان لني، والواقع أن قضيب صاري الربق 
الصواعق  يجذب  مرتا   60 إىل  يرتفع  الذي 
حوله،  مرتا   30 قطرها  نصف  دائرة  ضمن 
سطح  مساحة  البحرية  يف  ميثل  وهذا 
قدرها 2800 مرت مربع، مع العلم أن بحرية 
ماراكايبو تبلغ مساحتها 13 ألف كلم مربع 
أي  برج  ماليني   4 من  أكرث  إىل  نحتاج  أننا  أي 

واحد لكل 50 مرتا.
النقطة  أن  كسباريان  جريوم  الباحث  ويرى 
األخرية هي املؤسفة بشكل كبري فليس 
هناك أي شك يف أننا ميكن يف املستقبل 
هذا  ولكن  الطاقة،  لتخزين  حلول  إيجاد 
املشروع ليس واقعيا. فلبناء األبراج فقط، 
الطاقة،  ينبغي استهالك كمية هائلة من 
لوضع  البحرية  وحفر  املواد،  إلنتاج  سواء 
األساسات أو حتى لتوفري معيشة للعمال، 
ولذلك، ينبغي تشغيل النظام لسنوات عدة 
من أجل اسرتداد الطاقة املستخدمة يف 
نتحدث  مل  هنا  ونحن  فقط.  األبراج  تصنيع 
لدينا  أن  ولنتخيل  بعد.  املالية  التكلفة  عن 
يورو وهو املبلغ  10 مليارات  ميزانية قدرها 
الفرنسية  النووية  الطاقة  املقدر حملطة 
التي   ،Flamanville يف  بناؤها  يجري  التي 
هذا  مع  ميغاواط.   1650 توفر  أن  ينبغي 
إنفاق  علينا  سيتعني  فإنه  الضخم،  املبلغ 
ماراكايبو..  بحرية  يف  برج  لكل  يورو   2500
وهكذا نرى أن استعادة هذه الطاقة، بقدر 
ما هي جذابة يف عيون تشان لني، ليست 

بالفكرة املذهلة حتى اللحظة.
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أنــــــــواع

يطلع على أخر تطورات مشروع سفاري
تفقد سعادة المهندس حسين ناصر لوتاه مدير عام بلدية دبي موقع مشروع سفاري 

واالطمئنان  لالطالع  وذلك  الخامسة،  الورقاء  منطقة  في  البلدية  تنشئه  الذي  دبي 

على آخر التجهيزات والدعم الفني المطلوب في الحديقة من السيارات الكهربائية 

المتعددة،  المشروع  أقسام  بين  تسييره  سيتم  الذي  والقطار  السياح  نقل  وحافالت 

إضافة إلى االطالع على سير العمل والتشطيبات النهائية وذلك على حسب مراحل 

التنفيذ المطلوبة. 

سري  على  سعادته 
املشروع  يف  العمل 
ومراحل  تصاميمه  وتابع 
متاما  االنتهاء  على  أوشكت  والتي  تنفيذه 
بأن  ، يذكر  القادمة  القليلة  األشهر  خالل 
الفريدة  املشاريع  من  يعد  املشروع 
تنفيذه  على  دبي  بلدية  حترص  والذي 

كافة  خالل  من  وذلك  للبيئة  صديقا  ليكون 
وتبلغ  تضمه،  التي  املتنوعة  املرافق 
دبي  لسفاري  اخملصصة  األرض  مساحة 
119هكتارًا، منها 80 هكتار ملساحة القرى ، 

و 35 هكتار مساحة قرية السفاري.
بجولة  املسؤولني  يرافقه  سعادته  وقام 
وشاهد  املشروع  داخل  باحلافالت 

من  استمع  حيث  به  اخملتلفة  األقسام 
املسؤولني على تفاصيل تنفيذ املشروع 
وكذلك  حاليا  تتم  التي  التطورات  آخر  و 
إقامة  صاحبها  التي  املتعددة  التجهيزات 
يكون  وبحيث  واضح  وبشكل  املشروع 
يف  األول  املشروع  هو  سفاري  مشروع 
األوسط  الشرق  ويف  العربية  املنطقة 

نـــــــبــــــــتــــــــكـــــــــر مــــــــجـــــــــتــــــــــمــــــــــعـــــــــات خـــــــضـــــــــــــــراء لـــــغـــــد أفـــــضــــــل38

مدير عام بلدية 
دبي

)171( العدد 



الصحة  معايري  احلديقة  يف  تتوفر 
من  باحليوانات  واالهتمام  والسالمة 
متخصصني  بيطريني  أطباء  خالل 

متواجدين داخل السفاري.

أيضا  وكذلك  مفتوحة  حدائق  يقدم  الذي 
للحيوانات  الربية  احلياة  على  للمحافظة 

داخل احلدائق يف السفاري .
إنشاء  إىل  يهدف  املشروع  أن  وذكر 
العامل،  يف  الفطرية  للحياة  مركز  أفضل 
خمتلف  مع  تتناسب  متنوعة  بيئات  وتوفري 
احليوانات، وحتقيق اجلذب السياحي للزوار 
من خمتلف بقاع العامل، واستخدام أساليب 
والتنقل  املراقبة  يف  حديثة  تفاعلية 
لضمان جتربة مميزة وفريدة للزوار، مؤكًدا 
من  التميز  حتقيق  على  دبي  بلدية  حرص 
قيمة  وحتقيق  املشروع  هذا  تنفيذ  خالل 
نقطة  إىل  املكان  بتحويل  جدًا  عالية  بيئية 
متنوعة،  فطرية  وبيئة  سياحية  جذب 
التضاريس  خالل  من  التميز  وحتقيق 
اخملتلفة املوجودة يف املواقع واعتبارها 

املشروع،  تصميم  يف  أساسيًا  عنصرًا 
خمتلفة  بيئات  إيجاد   خالل  من  والتشويق، 

من العامل، واإلثارة
القرى  من  عدد  من  املشروع  ويتكون 
الرئيسية وهي : السفاري  العربية ، القرية 
األسيوية، القرية اإلفريقية ، قرية السفاري 
و  الوادي  منطقة  إىل  باإلضافة  املفتوح 
بناء  وسيتم  لألطفال  خمصصة  حديقة 
بالطابع  احلديقة  أقسام  من  قسم  كل 
املرافق  حيث  من  األصيلة،  بالبيئة  اخلاص 
احليوانات  وحظائر  واملظالت  واملطاعم 
العمراين  التنوع  يضفي  بحيث  وغريها، 
والتغيري  املتعة  من  نوعًا  البيئات،  واختالف 
من  االنتهاء  مت  وأنه  الزوار  مسار  طوال 
الوادي  والذي يشمل شالل وجمرى  تنفيذ 
بالطاقة  تعمل  لألسماك  وبحرية  مائي 

الشمسية مع إنشاء جسور خشبية تربط 
بني جانبي الوادي.

إدارة  مدير  السويدي  خالد  أوضح  كما 
السفاري  أعمال  أن  الرتفيهية  املرافق 
تنفيذها  من  االنتهاء  مت  قد  املفتوح 
“السفاري”  حدائق  منط  على  وستكون 
مساحة  على  تكون  بحيث  العاملية، 
الزوار  تنقل  ويتم  ومفتوحة،  شاسعة 
للبيئة،  صديقة  كهربائية  بسيارات  خاللها 
واإلثارة  للتشويق  مميزة  عناصر  وفيها 

والتفاعل مع احليوانات عن قرب.
يليق  بشكل  ستنفذ  احلديقة  أن  كما 
باملتنزهات واحلدائق ذات امليزات اخلاصة، 
تضاهي  والتي  اإلمارة،  بها  تتمتع  التي 
بها  وستتوفر  العامل  يف  احلدائق  أفضل 

العديد من املرافق واخلدمات.
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تفتتح خمسة مشاريع حيوية 

للحياة  العين  متنزه  لمشروع  الثاني  الجزء  تجريبيا  بالعين  الحيوانات  حديقة  افتتحت 

البرية الذي يتضمن خمسة مشاريع ضخمة ضمن مراحل مخطط توسعة الحديقة.

البوابة  املشروعات 
عامل  مدخل   “ اجلديدة 
الصحاري “ ومشروع العني 
افينيو ومعارض احليوانات اجلديدة وحديقة 

االطفال االستكشافية والشريعة واألفالج.
وبدأت احلديقة استقبال زوارها عرب البوابة 
التي  الصحاري”  عامل  مدخل   “ اجلديدة 
تأخذهم إىل مشروع االفينيو األضخم ضمن 
املشاريع اخلمسة يف هندسة معمارية 
مربع  مرت  و500  آالف  سبعة  مساحة  على 
جتمع بني احلداثة وعراقة الرتاث فيجد الزائر 
براعة  تطوقها  منطقة  قلب  يف  نفسه 
التصميم ورفاهية اخلدمات التي تتنوع بني 
واحمللية  العاملية  واملقاهي  املطاعم 

غرار  على  وترفيهية  خدمية  ومرافق 
ساحات وميادين املدن العاملية الشهرية. 
الزائر إىل االفينيو عن طريق املدخل  ويصل 
برية  جتربة  ليكتشف  بسيارته  اجلديد 
البيئة  أشجار  به  حتيط  عامل  يف  مذهلة 
الربية  احلياة  ملشاهد  وخلفيات  احمللية 
التقليدية جتسد الصحراء العربية باإلضافة 
من  خمتلفة  مناطق  متثل  ملشاهد 
ومرافق  خدمات  مع  وذلك  العامل  صحاري 
البالغ  القريبة  السيارات  كمواقف  مصاحبة 
الركاب  إنزال  ومناطق  موقف   2700 عددها 
مواقع  يف  واحلافالت  األجرة  وسيارات 
تصميم  مت  وقد  للجميع  ومناسبة  متاحة 
الالئق  الرتحيب  توفر  برباعة  أفينيو  العني 

واملرفه للزوار.
التذاكر  منطقة  االفينيو  مشروع  ويضم 
لبيع  نوافذ  تسعة  من  املكونة  الراقية 
التذاكر جتاورها صالة ترحيبية يقابلها قسم 
للزائر  تتيح  بالتجزئة  للبيع  النطاق  واسع 
فرصة االستمتاع يف طريقه قبل الوصول 
اىل البوابات االلكرتونية التي سيعرب منها اىل 

آفاق رحبة ال تصدق من املفاجآت.
ويتميز »االفينيو » الذي مت تصميمه بشكل 
االمارات  بدولة  الرتاثية  املباين  يحاكي  تراثي 
حمطة  وثالثني  خمس  على  بإحتوائه 
عرض  وشاشات  تفاعلية  شاشات  بها 
خارجية  وساحة  واملعلومات  الفعاليات 
للعروض والفعاليات وقاعة املها الستقبال 
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األوىل  بالدرجة  يأتي  التطويري   اخملطط 
احلياة  على  احلفاظ  أهداف  خلدمة 
الربية وصون الطبيعة مع تطوير جميع 

املرافق تطويرا نوعيا.

كبار الزوار والتي صممت مبواصفات عالية 
ترافقه  املعمارية  املعايري  أعلى  وفق 
الضوء  لدخول  تسمح  مستدامة  مظالت 

والتهوية.
االطفال  حديقة  مشروع  ويقدم 
جمال  يف  جديدا  مفهوما  االستكشافية 
االطفال  بني  املشرتك  واالكتشاف  التعلم 
عامل  الكتشاف  الربية  واحلياة  واسرهم 
تفاعلية  بوسائل  الربية  واحلياة  احليوان 

علمية.
تضم احلديقة ألعاب املياه والرمل وااللعاب 
املدرج  ومنطقة  تخييم  ومناطق  احلسية 
املتعة  من  جو  ضمن  ومطاعم  اخلارجي 
باالضافة  التحدي  ومغامرات  االسرية 
متنح  التي  االليفة  احليوانات  ملنطقة 
احليوانات  على  التعرف  فرصة  االطفال 

االليفة يف اكتشافات علمية ترفيهية.
يف  بالعني  احليوانات  حديقة  وحتافظ 
جتاه  التزامها  على  املتنوعة  مشاريعها 
االمارات  لدولة  الطبيعي  البيئي  املوروث 
ففي مشروع الشريعة واالفالج يعود الزائر 
استطاع  التي  املاضية  السنني  آالف  إىل 
الري  نظام  ابتكار  االماراتي  اإلنسان  فيها 
وعراقة  جمال  تصور  حديقة  يف  باالفالج 
التي  للواحات  حدائقي  بتصميم  املاضي 
النخيل  تظلله  العني  مدينة  بها  سميت 
واملساحات  احمللية  الفواكه  وأشجار 
اخلضراء يف عرض هندسي منظم برباعة 
الذي  املشروع  وهو  والفلج.  للشريعة 
بالعني من خالله  حرصت حديقة احليوانات 
الري  لنظام  حي  جمايل  منوذج  تقدمي  على 
حضارية  وطنية  ثروة  ميثل  الذي  االماراتي 

الرتاث  قائمة  ضمن  العني  مدينة  ادرجت 
العاملي االنساين ملنظمة اليونسكو 2011. 

اجلديدة  احليوانات  معارض  وصممت 
الربية  املوائل  دقيق  بشكل  لتحاكي 
واقعية  خلفية  يف  املعروضة  للحيوانات 
الصخرية وشموخ  اجلبال  جتمع بني سحر 
وراحة  متعة  باالعتبار  االخذ  مع  حفيت  جبل 
على  والتعرف  مشاهدتها  أثناء  الزائر 

تفاصيل حياتها براحة املثرية لالهتمام.
جديدا  نوعا   13 اجلديدة  املعارض  وتضم 
العامل  يف  القوارض  أكرب  على  تشتمل 
الالما  وحيوان  القزم  واملاعز   “ الكابيبارا   «
واالميو  االبكم  االوز  تشمل  متنوعة  وطيور 
الربي  والكلب  الداما  وغزال  العربي  واحلجل 
األفريقي والضبع املرقط ومنطقة جديدة 

إلطعام الزراف.
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األسماك المعروضة باألسواق تخضع
 للرقابة الصارمة

المناخي  التغير  وزارة  في  األغذية  سالمة  إدارة  مدير  الحرباوي،  مجد  الدكتورة  أكدت 

السمكية، وتمنع  الثروة  الغذائية في قطاع  السالمة  الوزارة تعزز مستوى  أن  والبيئة، 

بيع وتداول أسماك فاسدة في أسواق الدولة، وفق آلية ترتكز على مسارين محددّين 

األسماك  بسالمة  خاصة  وأنظمة  وتشريعات  سياسات  وتطوير  وضع  في  يتمثالن 

من  األسواق  على  والرقابة  الغذائية،  السلسلة  مراحل  جميع  عبر  البحرية  والمنتجات 

خالل الكوادر الفنية المؤهلة للسلطات المحلية.

يف  الوزارة  عمل  آلية  أن 
على  ارتكزت  اإلطار  هذا 
أحدهما  متثل  مسارين، 
وتشريعات  سياسات  وتطوير  وضع  يف 
األسماك  بسالمة  خاصة  وأنظمة 
مراحل  جميع  عرب  البحرية  واملنتجات 

السلسلة الغذائية، بدءًا من صيده وطرق 
مرورًا  الصيد،  وسفن  قوارب  يف  حفظه 
بنقله إىل منطقة املزاد وأسواق األسماك 
الدولة،  إمارات  خمتلف  يف  املنتشرة 

انتهاء بأماكن إعداده وطهيه.
على  بالرقابة  متثل  الثاين  املسار  أما 

األسماك  جميع  تخضع  حيث  األسواق، 
باألسواق  املعروضة  البحرية  واملنتجات 
للرقابة والتفتيش من خالل الكوادر الفنية 
املسؤولة  احمللية  للسلطات  املؤهلة 
األغذية، مؤكدة  الصارمة على  الرقابة  عن 
أن جملة اإلجراءات املتبعة يف هذا اجلانب 
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ناشدت احلرباوي املستهلكني بضرورة 
املتجولني،  الباعة  من  الشراء  عدم 
وشراء منتجاتهم الغذائية من األسواق 

املرخصة رسميًا.

الفاسدة  األسماك  بيع  فرص  من  جتعل 
الوزارة  أن  كما  تذكر،  تكاد  وال  ضئيلة 
والسلطات احمللية تؤمن بأن املستهلك 
حيث  املنظومة،  هذه  يف  فعال  دور  له 
على  احمللية  والسلطات  الوزارة  حترص 
املعايري  بشأن  والتثقيف  التوعية  نشر 
األسماك  أن  من  للتأكد  اتباعها  يجب  التي 
بريق  حيث  من  عالية  جودة  وذات  طازجة 
العني، ولون اخلياشيم وامللمس اخلارجي 

لألسماك.
العمل  آلية  »أن  احلرباوي  وأوضحت 
التغري  وزارة  حرص  على  بناء  جاءت  هذه 
سليم  غذاء  توفري  يف  والبيئة  املناخي 
وآمن للمستهلكني، مبا يتوافق مع أفضل 
تعزيز  وبهدف  العاملية،  املمارسات 
بسالمة  الدولة  يف  املستهلكني  ثقة 

الوزارة  ألهداف  حتقيقًا  املتداول،  الغذاء 
سالمة  تعزيز  يف  املتمثلة  االسرتاتيجية 
الغذاء واستدامة اإلنتاج احمللي، ومتاشيًا 
 2021 اإلمارات  لرؤية  الوطنية  األجندة  مع 
أعلى  إىل  يستند  صحي  نظام  تطبيق  يف 

املعايري العاملية«.
الدولة  يف  الغذاء  سالمة  أن  إىل  ولفتت 
فعالة  رقابية  أنظمة  على  تعتمد 
حلماية  واملتداولة  املستوردة  لألغذية 
املستهلكني من األغذية الضارة بالصحة 
اخملالفة  أو  املضللة  أو  املغشوشة  أو 
مع  والتنسيق  بالتعاون  الفنية،  للوائح 
يف  املعنية  واجلهات  احمللية  السلطات 

الدولة.
السمكية  الرثوة  لكون  نظرًا  أنه  وأكدت 
يعتمد  التي  الغذاء  مصادر  أهم  من  ُتعد 

مواطنني  من  اإلمارات  دولة  سكان  عليها 
على  اجلغرايف  الدولة  وموقع  ومقيمني، 
بأنواع  يزخر  الذي  العربي  اخلليج  ساحل 
بجودتها،  تتميز  التي  األسماك  من  كثرية 
على  والبيئة  املناخي  التغري  وزارة  حرصت 
تعزيز ورفع مستوى السالمة الغذائية يف 
منعًا  وذلك  واملهم،  احليوي  القطاع  هذا 
الفنية  للوائح  لتداول أسماك غري مطابقة 

والتشريعات والقوانني املنظمة لألغذية.
»يلتزم مسؤول املنشأة  وقالت احلرباوي: 
فيها  مبا  الغذائية،  املواد  من  بالتخلص 
األسماك الفاسدة بطريقة آمنة وسليمة 
وفقًا  اخملتصة،  السلطة  إشراف  حتت 
للمتطلبات واملعايري واالشرتاطات البيئية، 
واحلصول  اخملتصة  السلطة  إخطار  بعد 

على املوافقات الالزمة«.
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ظواهر

يسهم في تنمية وصون البيئة البحرية واستدامتها
يعد مركز الشيخ خليفة لألبحاث البحرية بأم القيوين من المشاريع المهمة التي تم 

الدولة  رئيس  نهيان  آل  زايد  بن  خليفة  الشيخ  السمو  صاحب  مبادرات  ضمن  إنشاؤها 

حفظه اهلل حرصا من سموه على تطوير العمل في األبحاث والدراسات التي يجريها 

المركز لحماية الثروة السمكية والحفاظ على البيئة البحرية نظيفة خالية من التلوث 

إضافة إلى إعداد قادة من األجيال الشابة الوطنية للتعامل مع متطلبات العصر من 

التقنيات الجديدة بمجال الحد من تأثيرات التغير المناخي على البيئة البحرية والريادة 

االقليمية والعالمية واستشراف المستقبل بمجال األبحاث البحرية.

الشيخ  السمو  صاحب 
حممد بن راشد آل مكتوم 
رئيس  الدولة  رئيس  نائب 
أطلق  اهلل  رعاه  دبي  حاكم  الوزراء  جملس 
مالية  بتكلفة   2011 عام  فرباير  يف  املركز 

بلغت 75 مليون درهم مببادرة من صاحب 
نهيان  آل  زايد  بن  خليفة  الشيخ  السمو 

رئيس الدولة حفظه اهلل.
ويعترب املركز األول من نوعه على مستوى 
املنطقة ويضم عدة مرافق منها مفقس 

بأحدث  ومزود  جتارية  إنتاجية  بطاقة 
التخصصية  للمختربات  وجممع  التقنيات 
املمارسات  أجنح  الستخدام  يهدف 
لريادة  املتطورة  والتقنيات  العاملية 
وحماية  بتنمية  االقتصادية  املعرفية 
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مبادرة  كونه  يف  املركز  أهمية  تكمن 
ترّسخ حضور دولة اإلمارات ضمن احملافل 
اإلبداعية  البحرية  األبحاث  جمال  يف  الدولية 

والتطويرية.

الطبيعية  البحرية  واملوارد  البيئية  النظم 
ولتحقيق االستدامة.

حممد  مرمي  املهندسة  سعادة  وقالت 
املساعد  الوكيل  املهريى  حارب  سعيد 
على  واحملافظة  البيئة  الشؤون  لقطاع 
والبيئة  املناخي  التغري  وزارة  يف  الطبيعة 
البحرية  لألبحاث  خليفة  الشيخ  مركز  إن 
احلديثة  املعرفة  استخدام  إىل  يهدف 
فى  واإلبداع  واالبتكار  املتطورة  والتقنية 
املتعلقة  واألبحاث  الدراسات  إجراء  جمال 
وصون  لتنمية  وذلك  البحرية  بالبيئة 
لألجيال  واستدامتها  وموائلها  مواردها 
وتطوير  بوضع  يختص  فيما  القادمة 
البحرية  البيئة  أبحاث  إدارة  إسرتاتيجية 
والقيام بالدراسات املشرتكة مع اجلهات 
جمال  يف  والدولية  واالقليمية  احمللية 

واألبحاث  الدراسات  وإجراء  البحرية  البيئة 
واملوائل  السمكية  باملصايد  املتعلقة 
البيولوجية  البحرية  املياه  وخواص  البحرية 
نتائج  نشر  وكذلك  والفيزيائية  والكيماوية 
إيصال  على  والعمل  والدراسات  األبحاث 
اجلهات  مع  والتنسيق  والتعاون  نتائجها 
جمال  فى  والدولية  واالقليمية  احمللية 

تنمية البيئة البحرية .
املهام  تلك  أن  املهريى  وأضافت 
ضمن  تصب  باإلدارة  اخلاصة  واألنشطة 
سالمة  بتعزيز  الوزارة  إسرتاتيجية  أهداف 
ضمن  احمللي  اإلنتاج  واستدامة  الغذاء 
الرثوات  جمال  يف  العلمي  البحث  برنامج 
مع  وربطها  والسمكية  واحليوانية  النباتية 
تأقلم حول تداعيات التغريات املناخية على 
ومواردها  وموائلها  البحرية  البيئة  مكونات 

البحرية  البيئة  أبحاث  إدارة  قامت  حيث 
بإجراء األبحاث والدراسات املتعلقة بالبيئة 
واملوارد واملوائل واملصايد البحرية والتي 
املرجان  أنواع  حتديد  دراسات  تشمل 
الدولة  مبياة  املناخية  للتغريات  املقاوم 
وحتديد مناطق التكاثر واحلضانة لألسماك 
الرئيسية يف املياه البحرية للدولة وتقييم 
الرئيسية  لألسماك  السمكي  اخملزون 
الصيد  ملياه  السمكي  اخملزون  ومسح 
واخلليج  عمان  بحر  على  للدولة  التابعة 
احليوية  والكتلة  التنوع  رصد  كذلك  العربي 
للهائمات النباتية يف املياه البحرية للدولة 
األسماك  صغار  إطالق  مناطق  وحتديد 
الساحلية  املياه  يف  املستزرعة  احمللية 

لإلمارات .
خليفة  الشيخ  مركز  أن  إىل  وأشارت 
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اجلامعات  مع  يتعاون  البحرية  لألبحاث 
ومراكز البحوث العاملية ذات الصلة إلجراء 
الدراسات والبحوث مؤكدة أن اإلدارة تقوم 
مبشروع دراسة النظام املتكامل للطاقة 
معهد  مع  بالتعاون  البحر  مبياه  والزراعة 
ومشروع  والتكنولوجيا  للعلوم  مصدر 
الساليكورنيا  نبات  زراعة  تقييم  دراسة 
املشعبة  البحرية  باملياه  املروي 
الدويل  املركز  مع  بالتعاون  باملغذيات 
مسح  دراسة  ومشروع  احمللية  للزراعة 
التابعة  الصيد  ملياه  السمكي  اخملزون 
للدولة على بحر عمان بالتعاون مع معهد 

الكويت لألبحاث العلمية.
مبادرة  كونه  يف  املركز  أهمية  تكمن  كما 
دولة  حضور  ترسيخ  شأنها  من  هامة 
اإلمارات ضمن احملافل الدولية يف جمال 
إذ  والتطويرية  اإلبداعية  البحرية  األبحاث 
املوجهة  الدراسات  إجراء  املركز  سيتوىل 
اخلريان  البحرية  املوارد  وصون  لتنمية 
املعنية  األخرى  والدراسات  والسواحل 
القرم واملوائل  البيئة وأشجار  تلوث  بشأن 
يف  ريادي  دور  أيضا  له  وسيكون  البحرية 

األحياء  استزراع  تقنية  وتشجيع  تطوير 
كذلك  واملنطقة  اإلمارات  بدولة  املائية 
يف بناء القدرات البشرية من خالل تنظيم 
لتمكينه  املواطن  للشباب  تدريبية  برامج 
املنهجي  العلمي  البحث  ممارسة  من 
قامت  كما  العاملية  املعايري  أعلى  وفق 
العلمية  األوراق  من  عدد  بنشر  اإلدارة 
ومؤمترات  حمكمة  عاملية  بدوريات 
بالدولة  األحمر  املد  تأثريات  شملت  دولية 
كالشعاب  البحرية  املوائل  وتوزيع  وأهمية 
عالقة  إىل  إضافة  القرم  وأشجار  املرجانية 

املوائل بصون التنوع البيولوجي البحري .
 .. العلمية  األبحاث  يف  املركز  دور  وحول 
بأن  املهريي  مرمي  املهندسة  أفادت 
الدراسات  وتنفيذ  بإعداد  تقوم  الوزارة 
واألبحاث يف جمال حماية وتنمية اخملزون 
العاملي  األساس  لتوفري  السمكي 
االسرتاتيجيات  تطوير  عليه  يبنى  والذي 
الرصد  برامج  ووضع  املستدامة  لإلدارة 
واملتابعة بهدف حتقيق االستغالل األمثل 
الوزارة  أن  إىل  مشرية  البحرية  للموارد 
البحرية  البيئة  أبحاث  إدارة  يف  ممثلة 

جمال  يف  البحثية  الدراسات  بإعداد  تقوم 
احلية  املائية  والرثوات  البحرية  البيئة 
اجلهات  مع  والتنسيق  بالتعاون  وذلك 

واملنظمات احمللية واإلقليمية.
البحوث  على  الوزارة  ميزانية  أن  وأضافت 
2014و  عامي  بني  السمكية  والدراسات 
2016 بلغت 3،993،905 مليون درهم بينما 
بقيمة    2021-2017 للسنوات  امليزانية  تقدر 

972،393 درهم سنويا.
سعي  إىل  املهريي  املهندسة  ولفتت 
احلية  املائية  الرثوات  استدامة  إىل  الوزارة 
يف  البحرية  املوارد  أهمية  تنامي  ومع 
البيئة  أبحاث  إدارة  قامت  الغذاء  توفري 
بدعم  السابقة  الفرتة  خالل  البحرية 
خالل  من  للدولة  السمكي  اخملزون 
احمللية  األنواع  من  عدد  وإنتاج  استزراع 
وإطالقها على سواحل الدولة يف مناطق 
القرم  أشجار  انتشار  وأماكن  احملميات 
والشعرى  الهامور  األنواع  هذه  بني  ومن 
والسبيطى والقابط والشعم والبياح والينم 
أكرث من 5 ماليني أصبعية  حيث مت إطالق 

لتعزيز اخملزون السمكي.
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الغذائي  األمن  توفري  ألهمية  إنه  وقالت 
شكل  فقد  للوزارة  إسرتاتيجي  كهدف 
إطالق مركز الشيخ خليفة لألبحاث البحرية 
الشيخ  السمو  صاحب  من  بتوجيهات 
رئيس  نائب  مكتوم  آل  راشد  بن  حممد 
دبي  حاكم  الوزراء  جملس  رئيس  الدولة 
األول من  -رعاه اهلل -خطوة سباقة كونه 
عامليا  األهم  ضمن  ومن  إقليميا  نوعه 
إىل استخدام املعرفة  أنه يستند  والسيما 
واالبتكار  املتطورة  والتقنية  احلديثة 
واإلبداع يف جمال إجراء الدراسات واألبحاث 
املتعلقة بالبيئة البحرية والساحلية بهدف 
على  واحملافظة  التلوث  من  حمايتها 

استدامتها لألجيال القادمة.
وأضافت أنه مت االنتهاء من املرحلة األوىل 
مفقس  عن  عبارة  وهو  املشروع  من 
التقنيات  بأحدث  وجمهز  متكامل  مغلق 
بطاقة  التشغيل  لضمان  املتطورة 
إنتاجية تبلغ 10 ماليني أصبعية من األسماك 
احمللية سنويا الفتة إىل أنه جرى تخصيص 
لتوسعة  90 مليون درهم  إىل  ميزانية تصل 
البقاء  معدل  ذات  األنواع  إلنتاج  املفقس 

أبحاث  وإنشاء جممع خمتربات  املنخفض 
العلوم  جماالت  خمتلف  يف  البحرية  البيئة 
البحرية واملصايد واستزراع األحياء املائية.

الشئون  لقطاع  املساعد  الوكيل  وأكدت 
بوزارة  الطبيعة  على  واحملافظة  البئيية 
قامت  الوزارة  أن  والبيئة  املناخي  التغري 
لألنواع  البيولوجية  الدراسات  بإجراء 
توفر  والتي  الدولة  مياه  يف  الرئيسية 
اخملازين  لتقييم  األساسية  املعلومات 
اإلجراءات  عليها  تبنى  والتي  السمكية 
األنواع  هذه  مصائد  لتنظيم  التنظيمية 
لتحديد فرتات الصيد وفرتات املنع وتنظيم 
صيد األسماك باستخدام الشباك والقراقري 
بانتهاء  منوهة  الصيد  معدات  ومواصفات 
الوزارة من الدراسات البيولوجية حلوايل 27 
الدولة  مياه  يف  الرئيسية  األنواع  من  نوعا 
حتديد  يتم  املعلومات  هذه  على  وبناء 
بصيدها  املسموح  األسماك  أطوال 
خالل  من  تكاثرها  وأوقات  مواسم  وحتديد 
صغار  حلماية  الالزمة  التشريعات  إصدار 
والتكاثر  للنمو  فرصة  وإعطائها  األسماك 
استدامة  لضمان  جديدة  أجيال  وبناء 

اخملزون السمكي .
بإجراء  تقوم  الوزارة  أن  إىل  وأشارت 
اخملزون  بتقييم  املتعلقة  الدراسات 
السمكي لألنواع الرئيسية يف مياه الدولة 
لتعيني  البحرية  املسوحات  إجراء  لتشمل 
فرتات  خالل  األنواع  لهذه  احلية  الكتلة 
أخذ  ثم  الدراسات  بنتائج  ملقارنتها  زمنية 
حلماية  الالزمة  والتدابري  اإلجراءات  كافة 
خملازين  كاملسوحات  السمكي  اخملزون 
العربي  اخلليج  لدول  القاعية  األسماك 
»هيئة  و2002  الفاو«  »مسح   1979 أعوام 
اخملزون  »مسح  و2011  أبوظبي«   - البيئة 
اخلليج  لدول  القاعية  لألسماك  السمكي 
انتهت  فقد  للوزارة  بالنسبة  أما  العربي« 
مؤخرا من مسح خمزون األسماك القاعية 
إىل أن جاري  للدولة خالل عام 2016 مشرية 
كما  الفنية  التقارير  إعداد  من  االنتهاء 
تعكف الوزارة حاليا على إجراء املسح يف 

املنطقة الشرقية للدولة .
والبيئة  املناخي  التغري  وزارة  جتري  كما 
من  العربي  اخلليج  دول  مع  بالتعاون 
التعاون  العامة لدول جملس  األمانة  خالل 
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لتقييم  مشرتكة  دراسات  اخلليجي 
حيث  الكنعد  ألسماك  السمكي  اخملزون 
لهذه  إقتصاديا  الهامة  األسماك  من  أنه 
املشرتكة.  اخملازين  من  أنه  كما  الدول 
اخملزون  تقييم  إىل  الدراسة  هذه  وتهدف 
السمكي ألسماك الكنعد ووضع اإلجراءات 
الكفيلة إلدارة مصائدها والتي من شأنها 
من  الهام  النوع  هذا  على  احلفاظ  ضمان 

األسماك.
التعاون  جلنة  أن  إىل  املهريي  ولفتت 
الزراعي أصدرت قرارا بحظر صيد أسماك 
بطريقة  املستخدمة  بالشباك  الكنعد 
»النصب« احلالق »التحويط« أو ما مياثلها 
الفرتة  خالل  وذلك  باخلليج  مسميات  من 
من 15 أغسطس إىل 15 أكتوبر من كل عام 

وذلك على ضوء الدراسة التي أجريت.
وزارة  تقوم  املائية  الرثوات  على  وحفاظا 
املوائل  بتأهيل  والبيئة  املناخي  التغري 
تعترب  والتي  البحرية  للموارد  الطبيعية 
لها  األساسية  الركيزة  هي  األسماك 
حيث  املرجانية  الشعاب  باستزراع  وذلك 
من  نوعا   24 باستزراع  الدولة  جنحت 

أنواع   10 اختيار  مت  كما  املرجانية  الشعاب 
منو  معدالت  أثبتت  حيث  للتثبيت  منها 
أنواع   7 تثبيت  مت  وقد  قليلة  ونفوق  عالية 
أنواع يف  يف الساحل الشرقي للدولة و6 
مستعمرة   11000 مبجموع  الغربي  الساحل 

حتى اآلن.
زراعة  تقنية  بنشر  الوزارة  قامت  كما 
تعترب  حيث  بالدولة  القرم  أشجار  وإكثار 
طبيعية  بيئة  القرم  أشجار  انتشار  مناطق 
التنوع  وتعزيز  األسماك  صغار  لرعاية 
تدريب  على  أيضا  الوزارة  وعملت  احليوي 
على  وإقليمية  حملية  جهات  عدة 
بهدف  وذلك  القرم  أشجار  زراعة  تقنية 
يف  االيكولوجية  النظم  على  احملافظة 
والرثوة  البحرية  البيئة  وحماية  الدولة 
الدراسات  من  عددا  نفذت  كما  السمكية 
فاعليتها  ومدى  الصناعية  املشاد  حول 
مواقع  يف  بعضها  استخدام  بالفعل  ومت 
الصناعية  خمتلفة حيث تستخدم املشاد 
الشعاب  وتعترب  لألسماك  مواطن  إلنشاء 
بها  تعيش  التي  املوائل  إحدى  املرجانية 
فإن  وعليه  األسماك  من  عديدة  أنواع 

يؤدي  املرجانية  الشعاب  تدمري  أو  موت 
يف  تعيش  التي  األسماك  قلة  أو  الختفاء 
تلك املواطن لذا تويل الوزارة إهتماما كبريا 
املرجان  استزراع  سبل  أفضل  بدراسة 
وإكثاره ومن ثم تثبيته باملناطق املتضررة 
يف سبيل جذب األسماك وزيادة أعدادها 
والتنوع  اخملزون  على  إيجابا  التأثري  وبالتايل 

السمكي باملنطقة .
حممية  إنشاء  أجريت  التي  الربامج  ومن 
ضدنا  راس  مبنطقة  إصطناعية  بحرية 
مواقع  و5  أسمنتيا  كهفا   450 بعدد 
للصيد من أسمنتية اصطناعية باملنطقة 
املمتدة من جزيرة الطيور بدبا الفجرية إىل 
من  للصيد  مواقع   5 وإنشاء  ضدنا  رأس 
 150 بإنزال  إصطناعية  أسمنتية  كهوف 
وكذلك  القيوين  أم  بإمارة  أسمنتيا  كهفا 
إنزال 150 كهفا أسمنتيا بإمارة عجمان يف 
قامت  كما  مربع  مرت   300 مساحته  موقع 
اخليمة  برأس  والتنمية  البيئة  حماية  هيئة 
والبيئة  املناخي  التغري  وزارة  مع  بالتعاون 
منطقة  يف  إصطناعي  كهف   600 بإنزال 

حممية باإلمارة.
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اخملتصة  احمللية  السلطات  وقامت 
من  كل  يف  البيئة  هيئات  يف  ممثلة 
 2016 عامي  خالل  والشارقة  اخليمة  رأس 
خمزون  بدفع  الوزارة  مع  وبالتعاون  و2017 
البيئة  هيئة  أجنزت  حيث  السمكية  الرثوة 
واحملميات الطبيعية بالشارقة 72 مشدا 
 56 الدولة  من  الشرقية  باملنطقة  بحريا 

منها يف كلباء و16 منها يف دبا احلصن.
إنه  املهريي  مرمي  املهندسة  وقالت 
للمشروع  األوىل  املرحلة  من  االنتهاء  مت 
منوهة  درهم  مليون   75 مقدارها  بتكلفة 
املراحل  استكمال  على  جار  العمل  بأن 
الثانية  املرحلة  يف  يتم  أن  على  األخرى 
جديدة  أصناف  إلنتاج  املفقس  توسعة 
إنشاء  مت  لذلك  منخفض  بقاء  معدل  ذات 
عددا  يضم  الذي  البحرية  األبحاث  جممع 
التخصصات  مبختلف  اخملتربات  من 
البحرية واملصائد  العلوم  احلديثة مبجاالت 

واستزراع األحياء املائية.
كما أدى تعدد وتنوع التحديات التي تواجهها 
إىل  الدولة  يف  والساحلية  البحرية  البيئة 
منسق  عمل  نهج  لتبني  املاسة  احلاجة 

النظم  واستدامة  وحماية  إلدارة  وموحد 
بإعداد  الوزارة  قامت  لذا  البيئات  تلك  يف 
إسرتاتيجية تنسجم مع رؤية اإلمارات 2021.
وقالت املهريي يف هذا الصدد إن الوزارة 
الرثوة  حلماية  اجلهود  تكثيف  إىل  تسعى 
صيد  قطاع  استدامة  وتعزيز  السمكية 
األسماك يف الدولة وتعزيز مساهمته يف 
حزمة  إطالق  عرب  الوطني  الغذائي  األمن 
واملبادرات  والقرارات  التشريعات  من 
الرثوة  تراجع  من  للحد  واملشاريع 
هذا  يف  العاملني  قدرة  وتعزيز  السمكية 
القطاع على االستمرار يف عمليات الصيد 
يستمر  بحيث  املصيد  على  احلفاظ  مع 
يف  ويسهم  اقتصادية  جدوى  حتقيق  فى 
الناجت االقتصادي لذا وضعت الدولة قوانني 
وتنمية  البيئة  بحماية  العالقة  ذات  ولوائح 
عليها  واحملافظة  احلية  املائية  الرثوات 

وخاصة الرثوة السمكية .
املهريي  مرمي  املهندسة  ونوهت 
لسنة   23 رقم  االحتادي  القانون  بدور 
وتنمية  وحماية  استغالل  بشأن   1999
الدولة  مياه  يف  احلية  املائية  الرثوات 

لوضع  الرامية  اجلهود  ترسيخ  يف   ..
إلدارة  الالزمة  والقانوين  الشرعي  اإلطار 
مياه  يف  السمكية  املوارد  استغالل 
ترشيد  من  ميكنها  وأساسا  اإلمارات 
تقتضيه  ما  وفق  االستغالل  أمناط 
واحلفاظ  اخملزون  تنمية  متطلبات 
كذلك  االستغالل  يف  اإلفراط  من  عليه 
 1999 لسنة   24 رقم  االحتادي  القانون 
ولوائحة  وتنميتها  البيئة  حماية  بشأن 
لسنة   11 رقم  االحتادي  والقانون  التنفيذية 
بأنواع  االجتار  وتنظيم  مراقبة  بشأن   2002
باالنقراض  املهددة  والنباتات  احليوانات 
الوزراء  جملس  وقرار  التنفيذية  والئحته 
جداول  تطبيق  بشأن   2012 لسنة   18 رقم 
القرارات  خملالفي  اإلدارية  اجلزاءات 
املائية  بالرثوات  اخلاصة  التنظيمية 
إىل  باإلضافة  السمكية  والرثوة  احلية 
كحظر  الصيد  ملهنة  الوزارية  القرارات 
بعض األنواع احمللية الهامة ذات القيمة 
االقتصادية والغذائية يف مواسم تكاثرها 
ووضع مواصفات واشرتاطات الستخدام 

معدات وأدوات الصيد.

نــــــــــبـــــــــــتــــــــــكـــــــــــر مـــــــــــجـــــــــــــتـــــــــــــمــــــــــــعـــــــــــــــــــــــــــات خــــــــــــضــــــــــــراء   لــــــــــــــغـــــــــــــد أفــــــــــــــضـــــــــــــل

 2017 49مـــــايــــــو 

مــركــز خــلــيـفــة لألبـحـاث الـبـحـريــة   مــشــروع رائــد



تكنولوجيا بيئية

بلدية دبي توقع اتفاقيات شراكة مع عدد من 
الدوائر والشركات 

أطلقه  والذي  اإلمارة  في  دبي«  »مصباح  تعميم  في  دبي  بلدية  لجهود  استكماال 

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

حيث  من  المنطقة  في  نوعه  من  األول  ليكون  مؤخرا  اهلل،  رعاه  دبي،  حاكم  الوزراء، 

الكفاءة، وقعت بلدية دبي اتفاقيات شراكة بشأن التعاون في مجال ترشيد الطاقة 

مع عدد من الدوائر والمؤسسات المحلية من القطاع الحكومي والخاص.

سعادة املهندس حسني 
ناصر لوتاه مدير عام بلدية 
دبي إىل أن هذه االتفاقيات 
الرامية  دبي،  حكومة  لتوجهات  ترجمة 
عامليا،  األذكى  املدن  من  دبي  لتحويل 
توفريا  األكرث  املصباح  دبي  مصباح  باعتبار 

للطاقة يف العامل، وهو املصباح األول يف 
األسواق الذي يتخطى حاجز 200 شمعة يف 
الواط من حيث الكفاءة باستهالك الطاقة 

ألغراض اإلضاءة.
اخلربات  وتبادل  اجلهود  تضافر  إن 
احلكومية  الدوائر  بني  واملعارف 

ذلك  وانعكاس  اخملتلفة،  واملؤسسات 
املتنوعة  واخلدمات  األعمال  جمتمع  على 
القواعد  الدولة، أصبح من  يف اقتصاديات 
القيادات  عليها  تعتمد  التي  األساسية 
بات  حيث  وغاياتها،  رؤيتها  حتقيق  يف 
اجملتمعية  املشاركات  أن  الواضح  من 
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خطة إمارة دبي 2030 تستهدف زيادة 
النظيفة  الطاقة  استخدام  نسبة 
نسبة  من  يقلل  مما   %  30 بنسبة 

الكربون يف اجلو.

التنمية  مسار  يف  تصب  واالسرتاتيجية 
اإلمارات  دولة  يف  للمجتمع  املستدامة 
بلدية  رغبة  اجتهت  فقد  املتحدة،  العربية 
الشؤون  دائرة  من  كل  مشاركة  يف  دبي 
والتعاون،  اخلريي  والعمل  اإلسالمية 
ووزارة  العاملي،  التجاري  دبي  ومركز 
الطرق  وهيئة  والبيئة،  املناخي  التغري 
واملواصالت وبرنامج الشيخ زايد لإلسكان 
يف  الطاقة  ترشيد  مشروع  يف  معها 
هي  االتفاقية  هذه  أن  حيث  دبي،  إمارة 

توثيق للعالقة القائمة بينهم.
مبادرة  أن  إىل  دبي  بلدية  عام  مدير  وأشار 
مبادرة  جمرد  ليست  دبي  مصباح 
مستدامة أخرى تضاف إىل قائمة املبادرات 
احلكومية املستدامة، إمنا هي عبارة عن 
تعترب  ومتكافئة  ومستدامة  مبتكرة  رؤية 

وسيكون  املنطقة  يف  نوعها  من  األوىل 
لتطبيقها انعكاسات اقتصادية وبيئية على 
اجملتمعي  الوعي  خلق  عرب  وذلك  اإلمارة، 
املوارد  على  واحلفاظ  االستدامة  بقضايا 
رفاهية  على  احلفاظ  مع  الطاقة  وتوفري 
حجم  من  التقليل  وبالتايل  احلياة  أسلوب 
اإلنبعاثات الكربونية، وقد وجه سموه بلدية 
دبي إىل االنتهاء من املشروع مع ضرورة 
البلدية  مع  اخملتلفة  اجلهات  تعاون 

لتحقيق ذلك. 
احلرص،  كل  حترص  الدائرة  أن  لوتاه  وأكد 
عرب سعيها الدؤوب واجلهد املتواصل مع 
شركائها االسرتاتيجيني، على حتويل دبي إىل 
واحدة من أكرث املدن يف العامل استدامة، 
وعملت إدارة تطبيقات االستدامة والطاقة 
املبادرة  هذه  على  البلدية  يف  املتجددة 

بني  شراكة  خالل  من  نوعها  من  الفريدة 
بلدية دبي وفيليبس كأكرب شركة مصنعة 
مصباح  مليون   2 وتوزيع   LED ملصابيح 
موفر للطاقة بنهاية عام 2017 وصوال لتوزيع 
10 مليون مصباح بنهاية 2021. وحتقق هذه 
امللموسة  الفوائد  من  العديد  املبادرة 
إىل  تصل  اإلضاءة  فاتورة  يف  توفري  وأبرزها 
90% وعمر أطول يصل إىل أكرث من 15 مرة 
يتميز  كما  التقليدية.  باملصابيح  مقارنة 
للبيئة وال يحتوي على  بأنه صديق  املصباح 
احلرارة  ومنخفض  ثقيلة،  سموم  أو  زئبق 
يصدر  وال  التربيد،  تكاليف  يف  يوفر  وبالتايل 
عنه أشعة فوق البنفسجية. كما أنه يقدم 
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.
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 أعلن معهد مصدر للعلوم والتكنولوجيا، الجامعة البحثية للدراسات العليا التي تركز 

على الطاقة المتقدمة والتقنيات المستدامة، وشركة الياه لالتصاالت الفضائية »الياه 

سات«، عن إطالق مختبر »الياه سات للفضاء« في المعهد. ويندرج معهد مصدر ضمن 

جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا التي تم تأسيسها مؤخرًا.

بإطالق اخملترب مسؤولون 
من معهد مصدر وشركة 
وشركة  سات«  »الياه 
استجابة  وذلك  كي«،  تي  أي  »أوربيتال 
لتوجيهات القيادة اإلماراتية بتطوير تقنيات 
ومواصلة  الفضاء،  قطاع  تخدم  متقدمة 
الفضائية  الطموحات  حتقيق  لدعم  العمل 

للدولة. 
الطلبة  لتزويد  اخملترب  تصميم  جرى  وقد 
وتقنيات  »نظم  تخصص  يف  واألساتذة 
بالتجهيزات  مصدر  مبعهد  الفضاء« 
واختبار  بناء  عمليات  إلجراء  الالزمة  التقنية 
مكعبة  صغرية  صناعية  أقمار  وإطالق 

البيئة  الشكل )كيوبسات(. كما ستساهم 
اخملترب  يوفرها  التي  املتقدمة  البحثية 
الالزم  الفكري  املال  رأس  تطوير  دعم  يف 
والطريان.  الفضاء  قطاعات  لتطوير 
مبثابة  يكون  ألن  اجلديد  اخملترب  ويهدف 
الفضاء  جمال  يف  أبحاث  إلجراء  منصة 
للفضاء  اإلمارات  لوكالة  يتيح  ما  مستقباًل، 
يف  آخرين  وشركاء  املعهد  مع  التعاون 
النهوض  يف  تسهم  مشرتكة  مشاريع 

بقطاع الفضاء الوطني.
وقال املهندس مسعود شريف حممود، 
سات:  الياه  لشركة  التنفيذي  الرئيس 
سات  الياه  خمترب  بتدشني  فخورون  »إننا 

على  يركز  والذي  مصدر،  مبعهد  للفضاء 
من  الطلبة  ومتكني  املتقدمة  البحوث 
احلجم.  صغرية  صناعية  أقمار  تطوير 
يف  املساهمة  خالل  من  بأنه  ونؤمن 
الربامج التعليمية وتسخري أحدث املرافق 
جودة  زيادة  يف  نساهم  سوف  خلدمتها 
للشباب  املقدمة  التعليمية  اخلدمات 
يف دولة اإلمارات العربية املتحدة. نود أن 
أوربيتال إي تي كي  نشكر معهد مصدر و 
هذا  حتقيق  يف  ودعمهم  تعاونهم  على 

اإلجناز.«
من جهتها قالت الدكتورة بهجت اليوسف، 
»ميثل  مصدر:  معهد  يف  املكّلف  املدير 

نـــــــبــــــــتــــــــكـــــــــر مــــــــجـــــــــتــــــــــمــــــــــعـــــــــات خـــــــضـــــــــــــــراء لـــــغـــــد أفـــــضــــــل52

إطالق مختبر 
الياه سات 

للفضاء في 
معهد مصدر

)171( العدد 



ميثل إطالق خمترب الياه سات للفضاء
طموحات  ودعم  للجامعة  مهمًا  إجنازًا 

اإلمارات التي تخطط إلرسال مسبار إىل
كوكب املريخ.

إجنازًا  للفضاء  سات  الياه  خمترب  إطالق 
حتقيق  لدعم  وكذلك  للجامعة  مهمًا 
وإذ  اإلمارات.  لدولة  الفضائية  الطموحات 
الدولة إلرسال مسبار غري مأهول  تخطط 
إىل كوكب املريخ بحلول عام 2021، فإن هذه 
من  جديد  جيل  بناء  تستدعي  املهمة 
املهندسني واملبتكرين يف هذا اجملال. 
إىل  اجلديد  اخملترب  بأن  ثقة  على  وإنني 
يف  الفضاء  وتقنيات  نظم  تخصص  جانب 
يف  كبري  بدور  يسهمان  سوف  املعهد 
إلجناز  املؤهلني  واخلرباء  الكفاءات  إعداد 

هذا الهدف الطموح«.
سات  الياه  »خمترب  إدارة  وسيتوىل 
الدكتور سيف املهريي،  للفضاء« كل من 
امليكانيكية  الهندسة  يف  مساعد  أستاذ 
وهندسة املواد، والدكتور براشانت ماربو، 

الكيميائية  الهندسة  يف  مساعد  أستاذ 
على  كالهما  يشرف  وسوف  والبيئية. 
يجري  التي  »الكيوبسات”  أقمار  تطوير 
معهد  بني  التعاون  إطار  يف  تصميمها 
وشركة  سات«  “الياه  وشركة  مصدر 
تختلف  وسوف  كي«.  تي  أي  »أوربيتال 
األجهزة  حسب  الصناعية  األقمار  هذه 
وأجهزة  الكامريات  مثل  بها،  تزود  التي 
ويعترب  العلمية.  والتجهيزات  االستشعار 
أول  سات-1(  »)ماي  الصناعي  القمر 
تطويرها  يجري  التي  الصناعية  األقمار 
وقامت  املشرتك،  الربنامج  هذا  ضمن 
التي  األوىل  الطلبة  جمموعة  بتصميمه 
وتقنيات  »نظم  لتخصص  انضمت 
تزويد  ومت   .2015 أغسطس  يف  الفضاء« 
بكامريا،  املكعب  الصناعي  القمر  هذا 

مت  جديدة  ليثيوم-أيون  ببطارية  وكذلك 
مصدر  معهد  يف  وتطويرها  تصميمها 

الختبار أدائها. 
كولبريتسون،  فرانك  قال  جهته،  من 
لنظم  كي  تي  أي  أوربيتال  جمموعة  رئيس 
جانب  إىل  نكون  بأن  فخورون  نحن  الفضاء: 
الياه سات ومعهد مصدر  كل من شركة 
لقد  االبتكار.  جمال  يف  التعاون  هذا  يف 
العامني  مدى  على  التقنيني  خرباؤنا  عمل 
معهد  وأساتذة  طلبة  مع  املاضيني 
أظهروه  مبا  معجبني  كنا  وقد  مصدر، 
خالل  مميزة  وإمكانات  كبرية  حماسة  من 
سات  الياه  خمبرت  وبإطالق  الربنامج. 
القادمة  املرحلة  إىل  نتطلع  فإننا  للفضاء، 
القمر  بإطالق  سُيتوج  التي  الربنامج  من 

الصناعي املكعب )ماي سات-1(«.
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تفتتح أول محطة خدمة تعمل بالطاقة الشمسية

افتتحت شركة بترول اإلمارات الوطنية » اينوك »ـ  مقرها دبيـ  أول محطة خدمة تعمل 

معايير  بأعلى  المستمر  التزامها  تعكس  خطوة  في  الدولة  في  الشمسية  بالطاقة 

االستدامة البيئية وكفاءة الطاقة وبما ينسجم في المضمون واألهداف مع » خطة 

دبي 2021 » نحو جعل اإلمارة مدينة ذكية ومستدامة.

لأللواح  اإلنتاجية  القدرة 
للطاقة  الكهروضوئية 
على  املركبة  الشمسية 
يف  للمحطة  اخلارجية  املظالت  أسقف 
ذات  األيام  يف  كيلوواط   120 نحو  إىل  ذروتها 
30 يف  بنسبة  يزيد  ما  أي  املثايل  الطقس 
لتنفيذ  الالزمة  الطاقة  حجم  على  املائة 
نقل  سيتم  حيث  احملطة  يف  العمليات 
كهرباء  هيئة   « شبكة  إىل  الطاقة  فائض 

ومياه دبي ».

بحضور  احملطة  إفتتاح  حفل  وأقيم 
رئيس  نائب  الطاير  حممد  سعيد  سعادة 
جملس إدارة » اينوك » والرئيس التنفيذي 
لهيئة كهرباء ومياه دبي، وأعضاء جملس 
إدارة » اينوك » وهم أحمد احملريبي وعبد 
الرحمن  عبد  والدكتور  صالح  آل  الرحمن 
العور وأحمد شرف والسيد حسني حسن 

مريزا الصايغ.
التي  ـ  احملطة  افتتاح  حفل  حضر  كما 
دبي  مدينة  إىل  املتجه  املدخل  قرب  تقع 

سعادة  ـ  زايد  الشيخ  شارع  على  لإلنرتنت 
التنفيذي  الرئيس  الفالسي  حميد  سيف 
» وزيد القفيدي املدير  » اينوك  جملموعة 
» إىل  اينوك   « التجزئة يف  التنفيذي لقطاع 
جانب عدد من كبار املدراء يف اجملموعة.

له  كلمة  يف  ــ  الفالسي  سعادة  وقال 
خالل االحتفال ــ إن إينوك لطاملا كانت العبا 
بدور  وساهمت  الطاقة  قطاع  يف  رئيسا 
ومن  دبي  منو  مسرية  دعم  يف  جوهري 
عهدها  على  تزال  ال  فهي  املنطلق  هذا 
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األلواح  من   48 بـ  احملطة  جهزت 
السائقني  لتعريف  الرقمية  اجلدارية 
بأحدث العروض الرتويجية التي تقدمها 

حمطات » اينوك ».

لتعزيز  ممكن  جهد  كل  ببذل  ملتزمة 
العربية  اإلمارات  دولة  يف  التحتية  البنى 
املتحدة يف الوقت الذي تستعد فيه دبي 

الستضافة معرض »اكسبو 2020 دبي«.
خطة  وضعت  اجملموعة  أن  وأضاف 
خالل  جديدة  حمطة   14 إلطالق  مفصلة 
افتتاح  عن  اإلعالن  أعقاب  يف  احلايل  العام 
من  سابق  وقت  يف  جديدتني  حمطتني 
العام احلاي ليأتي افتتاح أول حمطة خدمة 
مستوى  على  الشمسية  بالطاقة  تعمل 
من  »اينوك«  تبذله  ملا  تتويجا  الدولة 
الرائدة  مكانتها  ترسيخ  نحو  حثيثة  جهود 
قطاع  يف  البيئية  املسؤولية  جمال  يف 

الطاقة.
اخلدمة  حمطة  أن  إىل  الفالسي  ولفت 
متثل  لإلنرتنت  دبي  مدينة  يف  اجلديدة 

توفري  تقنيات  من  عدد  الختبار  منطلقا 
البخار  استعادة  أنظمة  مثل  الطاقة 
جميع  وستكون  الكهروضوئية  واأللواح 
حمطات اخلدمة التي ستطلقها »اينوك« 
األلواح  لرتكيب  جمهزة  املستقبل  يف 
على  الشمسية  للطاقة  الكهروضوئية 

أسقف املظالت اخلارجية.
من  كثريا  أطلقت  إينوك  أن  إىل  واشار 
املبادرات الرائدة يف خمتلف أرجاء الدولة 
دعما خلطط دبي الرامية إىل جعل املدينة 
يف  قدما  لتمضي  وذكاء  استدامة  أكرث 
الطموحة  املستقبلية  التنموية  خططها 
لضمان  ممكن  جهد  كل  بذل  وستواصل 
لرتشيد  والرتويج  النظيفة  املوارد  توفري 
اجملتمع  شرائح  بني  الطاقة  استهالك 

كافة.

دبي  مدينة  يف  اخلدمة  حمطة  وتساهم 
الكربونية  البصمة  خفض  يف  لإلنرتنت 
أكسيد  ثنائي  من  طنا   195 بنحو  للشبكة 
احملطة  ستوظف  كما  سنويا  الكربون 
عددا من تقنيات خفض استهالك الطاقة 
واأللواح  البخار  استعادة  أنظمة  مثل 
تربيد  ووحدات  الكهروضوئية  الشمسية 

الهواء املتدفق وغريها.
على  البخار  استعادة  نظام  ويعمل 
اسرتجاع البخار الناجت عن موزعات الوقود 
جمددا  تكثيفها  بإعادة  ويقوم  واخلزانات 
الذي يسهم يف  األمر  الستخدامها وقودا 
تراكمية  نسبة  احملطة  انبعاثات  خفض 
املتوقع  ومن  سنويا  املائة  يف   70 تبلغ 
نتيجة  الوقود  من  لرت  ألف   20 نحو  توفري 

لذلك.
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صحة وطب

“وزارة الصحة”: أجهزة لكشف األدوية 
المغشوشة في 7 ثواٍن

النقال  أدخلت وزارة الصحة ووقاية المجتمع، خمسة أجهزة جديدة بحجم الهاتف 

الفرنسية  سرفيية  شركة  مع  بالتعاون  والمغشوشة،  المقلدة  األدوية  عن  للكشف 

بها  الصيدالنيين  الوزارة  مفتشي  تزويد  يتم  األجهزة  من  دفعة  أول  لتكون  لألدوية، 

الستخدامها، ويتم توفير 7 أجهزة أخرى قبل نهاية العام ليصل العدد إلى 12 جهازًا.

الشركات  أن  الوزارة، 
العاملية لألدوية املوجودة 
مليار   20 تستثمر  بالدولة 
العلمي  والبحث  الدواء  يف  سنويًا  درهم 
العلمية،  واملكاتب  اللوجستية  واخملازن 
السترياد  السوقية  القيمة  أن  إىل  الفتة 
املاضي  العام  وصل  الدولة  يف  األدوية 
قدرها  زيادة  بنسبة  درهم  مليار   14.1 إىل 
 8.9 بلغ  الذي   ،2015 بعام  مقارنة   %58,4

بني  منو  نسبة  أعلى  وهي  درهم،  مليار 
عامني القيمة السوقية السترياد األدوية.

وأكدت الوزارة، أن دولة اإلمارات خالية من 
املستشفيات  يف  املغشوشة  األدوية 
طوال  واخلاصة،  احلكومية  والصيدليات 
يتم  مل  حيث  املاضية،  الثالث  السنوات 
أن  كما  مغشوشة،  أدوية  عن  التبليغ 
تكتشف عن وجود  التفتيشية مل  احلمالت 

أدوية مغشوشة.

وقال الدكتور أمني بن حسني األمريي وكيل 
املساعد  اجملتمع  ووقاية  الصحة  وزارة 
والرتاخيص،  العامة  الصحة  لسياسات 
يف املؤمتر الصحفي الذي عقد يف ديوان 
الوزارة بدبي: »أجهزة الكشف عن األدوية 
املغشوشة اجلديدة، سيتم استخدامها 
الصيدليات  على  املفتشني  قبل  من 
عرب  املوجودين  املفتشني  إىل  إضافة 

منافذ الدولة مع اجلهات املعنية«.
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أكدت الدكتورة البستكي أن 90 % من
ومقلدة  مغشوشة  اإلنرتنت  أدوية 
وتعود لشركات وهمية، وفقًا ملا أعلنته 

مؤخرًا منظمة الصحة العاملية.

األجهزة  من  النوعية  هذه  أن  إىل  وأشار 
تعد األحدث عامليًا يف كشف غش الدواء، 
املقلدة  األدوية  وصول  عدم  وضمان 
تشكل  ألنها  واملستهلكني؛  للمرضى 

خطورة بالغة على حياة الناس.
أكد  باإلمارات،  الدوائي  السوق  وعن 
من  يعترب  اإلمارات  دولة  سوق  أن  األمريي، 
توجد  حيث  املنطقة،  أسواق  وأقوى  أكرب 
من  ألكرث  الدولة،  داخل  متثيلية  مكاتب 
95% من شركات األدوية العاملية، ويوجد 
بالدولة،  الشركات  لهذه  علميًا  مكتبًا   54
العلمية  املكاتب  عدد  يصل  أن  متوقعًا 
بحلول  مكتبًا   75 إىل  الدولة  يف  الدوائية 

.2020
رقية  الدكتورة  ذكرت  جهتها،  من 
بالوزارة  الدواء  إدارة  مديرة  البستكي، 

املعايري  من  جملة  وضعت  الوزارة  أن 
الدولة  خلو  تضمن  التي  واالشرتاطات 
هذه  ومتتد  املغشوشة،  األدوية  من 
تصديرها  املعاد  األدوية  إىل  االشرتاطات 

من الدولة إىل دول أخرى.
وأضاف »ال بد أن يكون الدواء املراد إعادة 
تصديره مسجاًل بدولة اإلنتاج، أو يف دولة 
قبل  من  معتمدًا  يكون  أن  أو  اإلمارات، 
وأوروبا،  أمريكا  مثل  عاملية  دواء  جهات 
لدخول  املستوردة  الدولة  تقبل  أن  أو 
الدواء إليها«. ولفتت إىل أن 90% من أدوية 
جمهولة  ومقلدة  مغشوشة  اإلنرتنت 
املصدر، وتعود لشركات وهمية، وفقًا ملا 

أعلنته مؤخرًا منظمة الصحة العاملية.
بوزارة  الدواء  إدارة  مديرة  وأفادت 
خطة  تطبق  الوزارة  أن  »الصحة«، 

»األدوية  املسافرين  أدوية  مع  للتعامل 
وصفة  وجود  تشرتط  حيث  الشخصية«، 
طبية وتقرير طبي معتمد بالنسبة لألدوية 
املسموح  الكمية  تكون  وأن  املراقبة، 
شهر  ملدة  املريض  تكفي  بدخولها 
املراقبة،  وغري  العادية  األدوية  أما  فقط، 
أشهر،   3 لـ  تكفي  كمية  بدخول  فيسمح 
مع  معتمدة  طبية  وصفة  وجود  شريطة 

املسافر.
املدير  برييز  بيري  الدكتور  ذكر  ذلك،  إىل 
مبنطقة  لألدوية  سرفيية  لشركة  العام 
الثاين  العاملي  اإلمارات  مؤمتر  أن  اخلليج، 
ملكافحة التزييف الدوائي، يهدف إىل تعزيز 
األدوية املزيفة، وكذلك  العام حول  الوعي 
الذين  أولئك  ضد  املتخذة  اإلجراءات  تعزيز 

يقومون بتزييف األدوية.
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أسبوع سالمة الغذاء

 في إطار احتفاالت بلديات دول مجلس التعاون الخليجي باألسبوع الخليجي لسالمة 

معا  شعار  تحت  أسبوع  امتدت  فعاليات  برنامج  خالل  من  دبي  بلدية  شاركت  الغذاء 

لسالمة الغذاء، صرحت بذلك إيمان البستكي مدير إدارة سالمة الغذاء بالبلدية.

إن كل بلديات دول جملس 
تقوم  اخلليجي  التعاون 
توعيه حول  أنشطة  بعمل 
مهم  شعار  وضعنا  ونحن  الغذاء  سالمة 

من جانبنا وهو معا لسالمة األغذية.
العوضي  شريف  حممد  خالد  ودشن 
خلدمات  للبلدية  العام  املدير  مساعد 
البيئة والصحة والسالمة بدء االحتفال يف 
املركز الرئيسي حيث أطلع على املعرض 
املصاحب لألسبوع والذي تضمن مشاركة 
يف  اخلاص  القطاع  شركات  من  واسعة 

الربنامج وذلك يف إطار مشاركة الشركات 
حيث  الغذاء  سالمة  مبسئولية  اخلاصة 

أنها مسئولية اجلميع.
البلدية  إن  البستكي  إميان  وأوضحت 
اجملتمع  تثقيف  املشاركة  من  تهدف 
سالمة  ألهمية  وملا  الغذاء  سالمة  حول 
على  احملافظة  يف  هام  دور  من  الغذاء 
الوزن الصحي للجسم من خالل إتباع نظام 

غذائي صحي.
توعوية  ورش  تنظيم  مت  قد  أنه  وأشارت 
يف  للعاملني  امليدان  فندق  يف 

األغذية  سالمة  حول  واملصانع  الفنادق 
إقبال  هناك  وكان  الصحية،  واالشرتاطات 
جمال  يف  واملتعاملني  األعمال  رجال  من 

جتارة وصناعة األغذية.
الغذاء  سالمة  إدارة  مديرة  واستطردت 
قائلة إن الربنامج على مدار األسبوع حافل 
املتعلقة  النشاطات  من  العديد  ويشمل 
للجمهور  والتوعية  التثقيف  بعملية 
باجلامعات  مسابقة  إقامة  ويتضمن 
التوعية بهدف  وإشراك الطالب يف برامج 
بنظام  متعلق  فيديو  إعداد  يف  إشراكهم 
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تهدف مشاركة البلدية إىل تثقيف
وملا  الغذاء  سالمة  حول  اجملتمع 

ألهميتها يف احملافظة على الوزن
الصحي للجسم.

التفتيش الغذائي اجلديد وتوعية اجلمهور 
بهذا النظام 

إقامة  األسبوعي  الربنامج  يشمل  كما 
برامج التوعية والتثقيف يف املدارس حتت 
 “ وصحية  سعيدة  مدارس  “نحو  عنوان، 
كهيئة  احلكومية  اجلهات  مع  بالتنسيق 
وهيئة  الرياضي  دبي  ومركز  دبي  صحة 
لعقد  البشرية  املوارد  وتنمية  املعرفة 
خاصة  املدارس  لطالب  عمل  ورشة 
يف  يقام  وسوف  والتثقيف  التوعية  بربامج 

مدينة الطفل. 
توعية  برنامج  كذلك  الفعاليات  وشملت 
زعبيل   حديقة  مثل  احلدائق  يف  اجلمهور 
التفتيش  نظام  حول  واخلور  واملمزر 
والذي  بطاقات   ألوان  وحول  الغذائي 
الغذائية  املؤسسات  تصنيف  يتضمن 

ألوان  التفتيش ببطاقات ذات  نتائج  حسب 
الذكي  التفتيش  نظام  حسب  خمتلفة 

اجلديد. 
ستنظم  اإلدارة  إن  البستكي  وقالت 
مسابقة السالمة الغذائية يف اجملمعات 
األوىل  املرحلة  وتخصص  االستهالكية 
نظام  عن  التعريف  حول  للمسابقة 
التفتيش اجلديد وبدء املسابقة يف اليوم 
رسائل  ونشر  األغذية  لسالمة  اخلليجي 
الغذائية  السالمة  متطلبات  حول  توعية 
يف اجملمعات االستهالكية لتكون سهلة 

الوصول للجمهور .
يف  نشاطات  كذلك  الربنامج  وشمل 
مول  دبي  يف  لألطفال  التجارية  املراكز 
اإلعاقة  لذوي  ونشاطات  اإلمارات  ومول 
بسالمة  خاصة  برامج  عن  عبارة  وهي 

مراكز  يف  وذلك  اإلعاقة  لذوي  األغذية 
تأهيل املعاقني وذوي االحتياجات اخلاصة.

تشرك  أن  حاولت  البلدية  أن  إىل  وأشارت 
الشركات اخلاصة يف الربنامج الن سالمة 
أن  فأثرت  اجلميع  مسئولية  األغذية 
سالمة  يف  بصمة  لهم  لتكون  تشركهم 

الغذاء.
كما شملت الفعاليات االطالع على وسائل 
األغذية  بشكل صحي وأيضا كيفية  حفظ 
وخلطها  اخلضروات  أنواع  على  التعرف 
عن  عرض  وأيضا  وآمنه  صحية  بطريقة 
يف  صحية  الغذائية  عاداتنا  تكون  كيف 
العمل؟، وأسرار طعامك، و5 طرق لتجنب 
تعرف  وماذا  السفر،  خالل  التسمم  حدوث 
عن حساسية الطعام؟، ولكي يكون غذاء 

عائلتك سليمًا.
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أطباء االمارات يتطوعون بألف ساعة انسانية 
تطوع نخبة من أطباء االمارات بألف ساعة انسانية لخدمة المرضى الفقراء من األطفال 

والمسنين من خالل العمل في المستشفى االماراتي التنزاني المتحرك والذي يقدم 

زنجبار  جزيرة  في  للفقراء  حاليا  االنسانية  والوقائية  والعالجية  التشخيصية  خدماته 

التنزانية.

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

للعطاء والعمل 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 
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توجيهات  مع  انسجاما  احلملة  تأتي 
صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل 
بان  اهلل«  »حفظه  الدولة  رئيس  نهيان 

يكون عام 2017 عاما للخري.

جزيرة  يف  احلالية  املرحلة  يف  املرضى 
برنامج سنوي للوصول اىل  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 واالفضل يف جمال 
معاناة  من  للتخفيف  التطوعية  االعمال 
الشعوب واملشاركة يف االرتقاء مبستوى 

اخلدمات املقدمة الفراد اجملتمع.
وأشار الدكتور عبدالعزيز جمال - متطوع - 
ان دولة االمارات من أوىل الدول التي جنحت 
خالل  من  التطوعي  العمل  تنظيم  يف 
بالعمل  تعنى  وهيئات  مؤسسات  انشاء 

واملتطوعني  االفراد  وبتدريب  التطوعي 
التطوعي  العمل  اشكال  كافة  على 
اماراتية  وفرق  كوادر  هناك  فأصبحت 
متخصصة على الصعيد احمللي والعاملي 
االنسانية  الربامج  يف  جليال  ذلك  ويظهر 
بسرعة  تنفذ  التي  االماراتية  واخلريية 
يف  الكفاءة  من  عالية  درجة  وعلى  فائقة 
املتطوعني  مبشاركة  الدولة  من  العديد 
العطاء  زايد  مبادرات  يف  االماراتيني 
به  يحتذى  منوذجا  قدمت  والتي  االنسانية 
التخصصي  والتطوع  العطاء  جماالت  يف 
واخلاصة  احلكومية  املؤسسات  قبل  من 

حمليا وعامليا.
 - النعيمي  خديجة  الدكتورة  واكدت 
حتققت  التي  النجاحات  ان   - متطوعة 
جمال  يف  الوطن  ابناء  سواعد  بفضل 

لوال  لتتحقق  كانت  ما  التطوعي  العمل 
والتي  التطوعي  للعمل  املتينة  األسس 
بن  زايد  الشيخ  له  املغفور  ارساها 
سلطان ال نهيان الذي جنح يف غرس حب 
وحثهم  الوطن  ابناء  بني  التطوعي  العمل 
العمل  على  ومتواصل  مستمر  بشكل 
التطوعي اىل جانب حث رجال االعمال على 
احملتاجني  ملساعدة  بأموالهم  التطوع 
السمو  صاحب  ذاته  النهج  على  وسار 
رئيس  نهيان  آل  زايد  بن  خليفة  الشيخ 
السمو  صاحب  واخيه  اهلل  حفظه  الدولة 
نائب  مكتوم  آل  راشد  بن  حممد  الشيخ 
حاكم  الوزراء  جملس  رئيس  الدولة  رئيس 
بن  حممد  الشيخ  السمو  وصاحب  دبي 
زايد آل نهيان ويل عهد ابوظبي نائب القائد 

االعلى للقوات املسلحة.
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أصدقاء البيئة

“نوفوتيل” أكثر فندق صديق للبيئة 

حين تم افتتاح فندق نوفوتيل البرشاء أكثر فندق صديق للبيئة، شارك طالب من مدارس 

دبي في االفتتاح ضمن مبادرة تتيح الفرصة أمام اآلالف من الصغار لمعرفة المزيد من 

المعلومات والتفاصيل عن القضايا البيئية ضمن أحدث المعالم المذهلة لمدينة دبي.

الــفــنـــدق  اســـــــتـــضـــاف 
وطالب  والزائرين  الضيوف 
اجملال  فاحتًا  املدارس، 
بجوالت  ليقوموا  دبي  يف  اجلميع  أمام 
احلدائق  أهمية  إىل  خاللها  من  تعرفوا 

املعلقة ودورها يف احلفاظ على البيئة.
احلدائق املعلقة

متواصلة  لشهور  اخلرباء  عمل  لقد 
الضخمة  املعلقة  احلدائق  تنفيذ  على 
نوفوتيل  لفندق  اخلارجية  الواجهة  على 
املعلقة  احلدائق  هذه  وتتميز  الربشاء، 
صديقة  وهي  فريدين،  ورّي  تغذية  بنظام 

الستخدام  بدياًل  تشكل  أنها  باعتبار  للبيئة 
على  الضوء  تسلط  أنها  كما  اإلسمنت، 
يف  البيئة  على  واحلفاظ  الطبيعة  أهمية 

مدينة تضج باحلياة مثل دبي.
فندق  عام  مدير  مونتاوبني،  فيليّبي  وقال 
الرتكيز عند  يتم  ما  الربشاء: عادة  نوفوتيل 
األكرب  كونه  على  جديد  فندق  أي  افتتاح 
احلدائق  خالل  ومن  ولكننا  األفضل،  أو 
وحتى  مميزة  فكرة  تنفيذ  أردنا  املعلقة 
إيجابية  تلقيناها  التي  الردود  كانت  اآلن 

للغاية.
من  كل  باستضافة  نرحب  نحن  وأضاف: 

حتقيقه  إىل  نسعى  ما  إىل  بالتعرف  يرغب 
املعلقة  احلدائق  هذه  تنفيذ  خالل  من 
مشريًا  الكبار،  أو  األطفال  من  كان  سواء 
ملفت  للفندق  اخلارجي  الشكل  أن  إىل 
اجتذب  الذي  األمر  كبري،  بشكل  للنظر 
الصور  والتقاط  للتوقف  املارة  من  الكثري 
املاضية،  القليلة  األشهر  مدار  على 
وميكننا اآلن أن نوضح للناس سبب تنفيذ 
احلدائق  أن  مؤكدًا  الشكل،  بهذا  الفندق 
الهدوء  أجواء  املعلقة تسهم يف إضفاء 
الهدف  هو  وهذا  الفندق  يف  والسكينة 
مراحل  خمتلف  أثناء  بتحقيقه  رغبنا  الذي 
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باعتبار  للبيئة  احلدائق املعلقة صديقة 
اإلسمنت،  الستخدام  بدياًل  تشكل  أنها 
أهمية  على  الضوء  تسلط  أنها  كما 

الطبيعة واحلفاظ على البيئة.

تصميم الفندق.
عروض فريدة

يلبي  نوفوتيل  أن فندق  وأوضح مونتاوبني 
األعمال  ألغراض  املسافرين  احتياجات 
والزوار، وقد عمل  والسائحني واملقيمني 
غرف  تسهم  أن  على  أيضًا  املصممون 
خالل  من  األفكار  حتفيز  يف  االجتماعات 
إىل  إضافة  بها،  تتميز  التي  املرنة  البيئة 
الفندق يوفر عروضًا فريدة مثل  ذلك فإن 
التي تساعد على  األلعاب  التدليك وقاعات 
فرتات  خالل  والرتكيز  النشاط  استعادة 
االجتماعات  بني  تفصل  التي  االسرتاحة 

ووجبات الطعام.
دبي  نوفوتيل  فندق  إن  فيليبي  وقال 
ضمن  فندق  خامس  يعد  الربشاء 
افتتحتها  التي  نوفوتيل  فنادق  سلسلة 

اإلمارات  دولة  يف  للفنادق  أكور  جمموعة 
و10  مطاعم  و5  غرفة   465 الفندق  ويضم 
جمموعة  على  باإلضافة  اجتماعات،  غرف 
اخليار  ويظل  الرتفيهية.  املرافق  من 
أعمالهم  إجناز  لغاية  للمسافرين  األمثل 
أو االستجمام، باحثني عن اإلقامة يف قلب 
من  املدينة  متتلكه  ما  الستكشاف  دبي 
وأسواق  وترفيهية  بيئية  سياحية  أماكن 

وشواطئ ساحرة.
الربشا  Novotel دبي  نوفوتيل  يقع فندق 
املدينة،  وسط  يف  جنوم   4 فئة  اجلديد 
ويوفر إمكانية وصول سهلة إىل أهم مراكز 
دبي؛  يف  الرتفيهية  واملعامل  األعمال 
للمناسبات  اخملصصة  الغرف  تلبي  كما 
بعد  والنفسية  اجلسدية  احتياجاتك  كل 
املعامل  زيارة  أو  العمل  من  طويل  يوم 

السياحية، إذا ميكنك االسرتخاء يف حوض 
داخل  يف  أو  الدافئ  اخلارجي  السباحة 

ارجاء الفندق.
وتقع أبراج الفندق أعلى طريق الشيخ زايد 
مراكز  جميع  من  وبالقرب  دبي  وسط  يف 
واملعامل  املدينة  يف  الرئيسية  األعمال 
وستوصلك  ُتحصى.  ال  التي  السياحية 
يف  الواقعة  جي،  دي  شرف  مرتو  حمطة 
اجلهة املقابلة من الشارع مباشرة، يف 
اإلمارات املشهور  غضون دقائق إىل مول 
لك  يحلو  ما  كل  شراء  ميكنك  حيث  عامليا 
املاس.  إىل  وصواًل  الدنيم  بقماش  بدءا 
يف  تتنّزه  أن  ميكنك  ذلك،  عن  فضاًل 
شوارع »سوق املدينة« ومشاهدة »برج 
العاملي،  التجارة  ومركز  الرائع  خليفة« 

ومعامل كثرية أخرى.
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جديدة نيسان اليابانية

األسواق  في  الكهربائية  سياراتها  من  جديدًا  جياًل  اليابانية  نيسان  شركة  أطلقت 

 S خالل عام 2017، مطلة من خالل ثالثة صور مختلفة من التجهيزات وهم النسخة

.SL والنسخة SV والنسخة

اجلـديـدة  الســـــــــــيارة 
 2017 موديل  ليف  نيسان 
السيارة  فئة  إىل  لتنتمي 
والتي  الصغري،  احلجم  ذات  الهاتشباك 
تتمتع  كما  العملي،  بالطابع  تتسم 
األعني  شكل  تتخذ  أمامية  مبصابيح 
النهارية  اإلضاءة  بتقنية  تزويدها  مع 

.LED
هذه  مبحرك  اخلاص  الغطاء  عن  أما   
اخلطوط  من  بعدد  مزود  فجاء  السيارة 
األمامي  املصد  حتى  املمتدة  الطولية 

هذه  مقدمة  تخلو  مل  وبالطبع   ، لها 
املصنعة  الشركة  شعار  من  السيارة 
األمامي  املصد  عن  أما   ، املنتصف  يف 
لها، فجاء كبري احلجم ويحتوي على عدد 
تؤكد  والتي  واالنحناءات  اخلطوط  من 
السيارة  لهذه  الرياضية  الهوية  على 
بأماكن  تزويده  إىل  باإلضافة  هذا   ،
فضاًل   ، الضبابية  للمصابيح  خمصصة 
لتشتيت  سفلية  بشبكة  تزويدها  عن 
السيارة  منح  على  يساعد  مما  الهواء 
أثناء  واالنسيابية  االرتكازية  من  مزيد 

اخللفي  التصميم  عن  أما   ، القيادة 
العديد  يحمل  فجاءت   ، السيارة  لهذه 
مع  كثرية  تتشابة  التي  اللمسات  من 
كما   ، تيدا  نيسان  الكربى  الشقيقة 
بباب  اخللف  من  السيارة  هذه  متيزت 
سهولة  مينح  مما  حجمًا  أكرب  خلفي 

. التحميل  يف 
التكنولوجية األنظمة 

زودت  التي  التكنولوجية  األنظمة 
املقصورة  جاءت  السيارة  هذه  بها 
للرؤية  بشاشة  تتمتع  لها  الداخلية 
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من  منوذجا  تقدم  ليف  نيسان  سيارة 
من  ألكرث  االنبعاثات  من  اخلالية  القيادة 

100 ميل أي ما يعادل حوايل 161 كيلو مرتًا.

اللمس  بتقنية  تعمل  والتي  اخللفية 
بخاصية  تزويدها  اىل  باإلضافة  هذا   ،
االصدارات  تزويد  مت  حني  يف  البلوتوث، 
 Nissan Connect SM بنظام SLو SV
والشاشة  املالحة  نظام  عن  فضاًل   ،
تعمل  والتي  بوصة   7.0 امللونة 
الصوت،  على  التعرف  ونظام   ، باللمس 
SiriusXM وترافل  HD، ونظام  وراديو 
وميكن   ، الطقس  ملعرفة   LinkTM
أسعار  على  التعرف  ايضًا  خالله  من 
بها  املوجودة  للدولة  وفقًا  الوقود 
معلومات  إىل  باإلضافة  هذا   ، السيارة 
والرياضة  املالية  واألوراق  البورصة 
 Nissan Connect ونظام  واألفالم، 
والتي  برمييوم  باقة  عن   فضاًل   ،  EV
صوتي  ونظام  حميطية  شاشة  تضيف 

.Bose نوعية   من  راقي 
واألداء  احملرك  قوة 

وهي  منها  القياسية  النسخة 
ببطارية  مزودة  جاءت    S النسخة 
هذا  ويف   ، ساعة   / كيلووات   30 بقوة 
نيسان   “ الطراز  هذا  جاء  النموذج، 
القيادة  من  منوذجا  يقدم   “ ليف 
 100 من  ألكرث  االنبعاثات  من  اخلالية 
كيلو   161 ( حوايل  يعادل  ما  أي  ميل 
مستوى  من  البطارية  وشحن   ) مرت 
شاحن  باستخدام  وذلك  منخفض، 
عملية  من  املئة  يف   80 حتى  سريع 
 30 حوايل  سواء  يستغرق  ال  الشحن 
الثاين  املستوى  وباستخدام   ، دقيقة 
يتم  منزيل  فولت   240 بقوة  خمرج  وهو 
اخلاصة  البطارية  شحن  خالله  من 

املئة  يف   100 حوايل  حتي  بالسيارة 
كما   ، ساعات  ست  من  يقرب  ما  يف 
من  املصنوعة  البطارية  حزمة  يرافق 
حمدود  لضمان  جديدة  أيون  الليثيوم 
أو  سنوات  ثماين  حوايل  تبلغ  ملدة 
يعادل  ما  اي  ميل   100.000 حوايل  مسافة 

مرت(. كيلو   160.934 (
موديالت  جميع  أن  بالذكر  واجلدير 
حمرك  قبل  من  تعمل  ليف  نيسان 
ويولد  كيلووات   80 بقوة  متزامن   AC
عزم  من  مرت  نيوتن   254 و حصان   107
ارتفاع  سبب  يوضح  ما  وهو  الدوران 
ما  يرتاوح  الذي   السيارة  هذه  سعر 
للنسخة  أمريكي  دوالر   29.010 بني 
دوالر   30.680 وحوايل  القياسية 

. فئاتها  ألعلى  امريكي 

نـــــــبــــــــتــــــــكـــــــــر مــــــــجـــــــــتــــــــــمــــــــــعـــــــــات خـــــــضـــــــــــــــراء لـــــغـــــد أفـــــضــــــل



األمريكية  تسال  لشركة  السوقية  القيمة 
لتصبح  موتورز«  »جرنال  نظريتها  اجتازت 
أغلى شركة لصناعة السيارات يف أمريكا، 
وقد بلغت قيمتها السوقية 51 مليار دوالر، 
مستقبل  يف  السوق  ثقة  على  يدل  ما 
شركات  كل  إن  بل  الكهربائية.  املركبات 
صناعة السيارات الكربى اآلن تنتج سيارات 
بصفة  تطويرها  يف  وتستثمر  كهربائية 
مستمرة حتى ال جتد نفسها خارج السوق 

مستقباًل.
تشجع  األخبار  لهذه  اإليجابية  النتائج  ومن 
تكنولوجيا  لتطوير  والتجارب  البحوث 
الكفاءة  حيث  من  الكهربائية  احملركات 
تطوير  إىل  إضافًة  االستخدام،  وسهولة 
سرعة  حيث  من  البطاريات  تكنولوجيا 
االفرتاضي.  وعمرها  واألمان  الشحن 
وهناك عدة أنواع من البطاريات تتفاوت يف 
الكفاءة والسالمة والعمر االفرتاضي، إال أن 
املستخدمة  هي  الليثيوم(  )أيون  بطاريات 
ورمبا  الكهربائية  املركبات  أغلب  يف  حاليًا 
أن  اال  املقبل،  العقد  يف  سائدة  تظل 
وأصبح  تطويره  مت  إذا  جديدا  نوعا  هناك 
البطاريات  عامل  يف  ثورة  سيحدث  عمليًا 
الكفاءة  حيث  من  الكهربائية  واملركبات 
ما  وهو  التخزين  وسعة  الشحن  وسرعة 
يستبدل  الذي  الليثيوم  بأوكسجني  يسمى 

األيونات باألوكسجني.
بالطرق  النظيفة  الطاقة  عالقة  إن 
التي  التطورات  من  الكثري  ستشهد 
تساهم يف مكافحة االحتباس احلراري، إذ 
هناك تكنولوجيا جديدة يتم تطويرها لتوليد 
الطاقة الشمسية من الطرق التي تغطي 
العامل  بلدان  كل  يف  شاسعة  مساحات 
وأغلبها تتعرض ألشعة الشمس احلارقة 

تتلخص  والفكرة  اليوم.  من  طويلة  لفرتات 
شمسية  بصفائح  الطرق  تغطية  يف 
طاقة  وتولد  املركبات  أوزان  تتحمل  قوية 
الطرق  انارة  يف  منها  يستفاد  شمسية 
وتغذية املدن والقرى اجملاورة بالكهرباء.  
طريق  أول  افتتاح  فرنسا  شهدت  وقد 
 1( بطول  العامل  يف  الشمسية  بالطاقة 
الطاقة  ألواح  من  م²   2800 بـ  مغطى  كم( 
عليه  ومتر  دوالر  5.2م  بتكلفة  الشمسية 
إلضاءة  يكفي  ما  ليولد   ، يوميا  سيارة   2000
كلم   1000 لرصف  فرنسا  وتخطط  الشوارع. 
من الطرق السريعة بالصفائح الشمسية 

مع خفض تكلفة األلواح.
 Solar شركة  قّدرت  أمريكا  ويف 
يف  الطرق  كل  حتويل  أن   Roadway
أمريكا إىل طرق طاقة شمسية سيوفر 3 
أضعاف ما حتتاجه البالد من الطاقة، وهذا 
لعمري شيء مذهل نأمل أن يتحقق قريبًا، 
ولرمبا تنتجه فرنسا وهولندة بنهاية 2018.

هناك  املتحدة  العربية  اإلمارات  دولة  يف 
السيارات  لشحن  حمطة   100 من  أكرث 
 24 شحن  ميكنها  دبي،  يف  الكهربائية 
 20 هناك  بينما  واحد،  وقت  يف  سيارة 
أن  املعروف  ومن  أبوظبي.  يف  حمطة 
الشحن الكامل للسيارة الكهربائية أرخص 
تقدر  اذ  البرتول،  سيارة  تعبئة  من  كثريًا 
تكلفة الوقود بـ 10 دراهم فقط ملسافة 160 
دقيقة   20 بني  الشحن  مدة  وترتاوح  كلم. 
بينما  السيارة،  نوع  حسب  ساعة   12 إىل 
لتجميع  مركزًا  افتتحت  التي  تسال،  سيارة 
السيارات يف اإلمارات يف فرباير 2017، هي 

األسرع يف الشحن.
كهربائية  سيارة  إلمتالك  جميعا  فلنخطط 

من أجل صحتنا ومن أجل كوكب األرض ..

نــــبــــتـــــكـــر مـــــجـــتــــمـــعـــات خـــضـــراء لــــغــد أفـــضـــل
سيارات كهربائية على طرق شمسية
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وكل  طريق  يف  تسري  أنك  معي  تخيل 
السيارات من حولك كهربائية دون عوادم. 
يكون  عندما  السيارة  زجاج  أحد  يرفع  لن 
اجلو معتدل ألن الهواء سيكون نظيفًا ونقيًا 
، والطرق هادئة إلنعدام أصوات احملركات، 
التغري  مشكلة  حل  يف  املساهمة  مع 
يحقق  الكهرباء  واستخدام  املناخي. 
من  أرخص  ألنها  اقتصادية  مكاسب 
األسرة  على  وستوفر  النفط  مشتقات 
اخلدمات  ميزانية  من  كبريا  جزءا   والدولة 

الصحية وتكلفة املواصالت العامة. 
حمطات  من  التلوث  على  السيطرة  إن 
من  كثريًا  وأرخص  أسهل  الكهرباء  توليد 
السيطرة على التلوث باملركبات، إذ يعتمد 
الصيانة  السيطرة مثل  على عوامل خارج 

والزحام ووعي السائق.
ومن املفاجآت السارة الشهر املاضي أن 
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جائــزة اإلمارات التقديرية للبيئـة

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