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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



نــــبـــــتــــكــر مـــجـــتــــــمــــعـــــات خــــضــــراء لـــغـــد أفــــضــــل

 كلــمـــة رئيــس الـتـحـريـــر
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زايد .. حب الطبيعة والدفاع عنها

أ. د. محمد أحمد بن فهد
رئيس جملس اإلدارة

رئيس التحرير  

على مكافحة جرائم احلياة الربية، وصوال إىل 
إعادة زراعة الغابات.

يوميًا  نحتفل  االمارات  دولة  يف  نحن 
ديسمرب  من  الثاين  فمنذ  املناسبة،  بهذه 
تاريخ  جوهر  حقيقته  يف  ميثل  الذي   ،1971
التي  األساسية  واللبنة  اإلمارات،  دولة 
وتطورها  الدولة  قيام  أسس  عليها  بنيت 
صداها  إىل  وصواًل  وازدهارها  ومنوها 
بدأ  اخلاصة،  البيئية  وبصمتها  العاملي 
ومل  اخلضراء،  املسرية  األول  البيئة  رجل 
يتوقف األمر عند حب الطبيعة واالنتماء لها 
الدفاع عنها،  ففي أي حديث  وحسب، بل 
واحلديث  والبيئة،  األرض  بيوم  االحتفاء  عن 
أن  البد  أشكالها؛  بكل  االستدامة  عن 
بن  زايد  الشيخ  اهلل  باذن  له  املغفور  يذكر 
البيئة  رجل  اهلل،  رحمه  نهيان،  آل  سلطان 
واحلفاظ  لالستدامة  دائمًا  والداعي  األول، 
شخصية  سر  ألن  الطبيعية،  املوارد  على 
مل  أنه  يف  يكمن  وتفردها،  زايد  الشيخ 
واحلفاظ  الصحراوية  جذوره  يومًا  ينس 
أهمية  جيدًا  يدرك  وكان  الطبيعة،  على 
الطبيعية،  وبيئته  اإلنسان  بني  التوازن 

ويحرص على هذا التوازن.
من  كثري  بني  زايد،  الشيخ  مييز  ما  ولعل   
للبيئة  حماة  أنفسهم  يطرحون  الذين 
الكاتب  يذكر  ما  بحسب  عليها،  واحلفاظ 
بنى  رجل  »زايد  كتابه  يف  ويلسون  غرمي 

قدسية  يشبه  مبا  إميانه  عمق  هو  أمة«، 
قناعاته  رسخ  وما  البيئة،  على  احملافظة 
عليها  واحلفاظ  حمايتها  أن  هو  البيئية 
بحتمية  مؤمنًا  يكن  ومل  مستحياًل،  ليس 

التصحر وال بدميومته. 
وال بد يف هذه املناسبة، بل يف كل يوم أن 

نتذكر ما قاله رجل البيئة األول:
ينظر  وأال  تكون  أال  يجب  البيئة  حماية  »إن 
إليها كقضية خاصة باحلكومة والسلطات 
تهمنا  مسألة  هي  بل  فقط،  الرسمية 
جميعًا، إنها مسؤولية اجلميع، ومسؤولية 
مواطنني  جمتمعنا،  يف  فرد  كل 

ومقيمني«.
التي  للبيئة،  الدولية  زايد  مؤسسة  إن 
السمو  صاحب  سيدي  ويرعاها  أسسها 
نائب  مكتوم،  آل  راشد  بن  حممد  الشيخ 
حاكم  الوزراء  جملس  رئيس  الدولة  رئيس 
له  املغفور  اسم  وحتمل  اهلل،  رعاه  دبي، 
بإذن اهلل الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، 
البيئة يف  تعكس املكانة التي حتظى بها 
هذا البلد، واجلوائز التي تقدمها تعد حافزًا 
للمحافظة  العاملية  املبادرات  لتشجيع 
رؤية  تواكب  جوائز  فهي  البيئة،  على 
مؤسسها وراعيها وتليق بإجنازات الشيخ 
بالطبيعة  مسريته   ارتباط  أمتد  الذي  زايد 
واالهتمامات  املفاهيم  من  أبعد  آفاق  إىل 

احملدودة حلماية البيئة.

البيئة  يوم  املتحدة  االمم  إطالق  منذ 
يونيو/حزيران  من  اخلامس  يف  العاملي 
منصة  التاريخ  هذا  أصبح   ،1974 عام 
بها  يحتفل  التي  العامة  للتوعية  عاملية 
العامل.  أنحاء  كل  يف  واسع  نطاق  على 
ونظم احملتفلون بهذا اليوم آالف األحداث، 
والعمل  األحياء،  تنظيف  عمليات  من  بدءا 
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الدكتور ثاين بن أحمد الزيودي، وزير التغري املناخي 

والبيئة، يؤكد يف بيان ملعاليه مبناسبة يوم البيئة 

العاملي، أن اإلمارات تضم 43 حممية طبيعية ُمعلنة 

رسميًا ُتشّكل أكرث من 14 % من مساحة الدولة.

سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، نائب رئيس 

اجمللس التنفيذي إلمارة أبوظبي، يشهد حفل 

إطالق مشروع أكرب حمطة مستقلة للطاقة 

الشمسية يف العامل.. ويف العدد التفاصيل.

معايل الشيخ نهيان بن مبارك يكرم الفائزين بجائزة 

خليفة لنخيل التمر ويعلن عن منح شخصية 

العام 2017 لسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك "أم 

اإلمارات".

فريق من "مركز حممد بن راشد للفضاء" يقدم 

يف املؤمتر الدويل للبيوت املستدامة يف فيينا، 

عرضًا حول أول بيت مستدام مستقل من نوعه 

يعمل يف املناخ احلار والرطب.

شاركت اإلمارات باقي دول العامل االحتفال 

مبناسبة اليوم الدويل للتنوع البيولوجي الذي 

يصادف 22 مايو من كل عام، وذلك حتت شعار 

"التنوع البيولوجي والسياحة املستدامة".

شاركت اإلمارات دول العامل االحتفال باليوم 

العاملي للسالحف الذي يصادف اليوم 23 من مايو 

من كل عام .. ويف العدد التفاصيل.

اإلماراتي مانع الكعبي يسجل قصة جناح 

باستحداث أساليب جديدة منحته ميزة تفّوق 

نوعية، من أهمها إنتاج ملكات النحل حمليًا بداًل 

من استريادها.

االمارات تحتفل
بيوم البيئة العالمي

أكبر محطة 
للطاقة الشمسية

في العالم

» أم اإلمارات » 
شخصية العام

مركز محمد بن راشد 
للفضاء يعرض أول بيت 

مستدام
اليوم الدولي 

للتنوع البيولوجي
االحتفال باليوم 

العالمي للسالحف

محطة إلنتاج
ملكات نحل العسل

اإلمارات تشارك ص 12
دول العامل يف 
االحتفال باليوم 

العاملي للطيور 
املهاجرة

ص 50

ص 56

ص 46

ص 42 

ص 40
ص 32  ص 48
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منصة املعرفة الذكية
حتتفي بيوم البيئة

بالبيئة  فيه  نحتفل  الذي  الشهر  يف  بكم  أرحب 
على  للحفاظ  اإليجابية  واملبادرات  واالستدامة 

كوكبنا األرض، وأمتنى لكم يوما بيئيا عامليا سعيدا.
الذي  بالطبيعة”  الناس  “ربط  فكرة  مع  متاشيا   
بأن  علما  أحيطكم  أن  يشرفني  فيه،  نحتفل 
طرقًا  تستكشف  للبيئة  الدولية  زايد  مؤسسة 

وتقديرها  بيئتنا  حلماية  ومثرية  ممتعة 
عالقة  بها  تربطنا  التي  بالطبيعة  واالعتزاز 

حيوية.
الذكي  التطبيق  فإن  ذلك،  على  وبناء 
مؤسسة  أطلقته  الذي  يو”  آر  غرين  “هاو 
اآلن  فإنه  واسعة،  بشعبية  ويحظى  زايد 
القيمة  ذات  املميزات  من  العديد  يحوي 
التي تشمل املسابقات احلائزة  املضافة 
على اجلوائز لكبار السن والشباب على حد 
التطبيقات  ألعاب  سواء. كما سيقوم مركز 
باختيار  اآلن  زايد  ملؤسسة  التابع  الذكية 
أو  عاملي  نطاق  على  شهريا  فائزين   10
الفائزين  أو حملي، وسيتم مكافأة  إقليمي 
التطبيق  وسيكون  هدايا.  أو  نقدية  بجوائز 
واآلي  اآلندرويد  الذكي متوفرا على منصات 

أو إس.
مستوى  ورفع  معرفتك  اختبار  خالل  من 
الزاوية  حجر  تشكل  صحية  لبيئة  تقديرك 

زايد  مؤسسة  تضع  مستدام،  ملستقبل 
الثمينة  باملوارد  االحتفال  عاتقها  على 
أيضا  فيه  تتعهد  الذي  الوقت  يف  ألرضنا، 
بإبقائها خالية من التلوث لألجيال القادمة.

التعليم  مبادرات  اتخذت  تعلمون،  وكما 
دائما  للبيئة  الدولية  زايد  مؤسسة  من 
تتكون  التي  الذكية  املعرفة  منصة  شكل 
واألدوات  املبتكرة  الذكية  التطبيقات  من 
اإلعالم  وسائل  والرتفية،  التفاعلية 
تكون  التي  اإلنرتنت  شبكة  على  واخلدمات 
لنشر  ومبتكرة  ذكية  تعليمية  أداة  مبثابة 
املعرفة والوعي من خالل أسلوب الرتفيه. 
يف  هذه  االبتكار  اسرتاتيجية  تساهم  كما 
وتعاونها  زايد  مؤسسة  إجنازات  ترسيخ 

مع اجلمهور العاملي.
كوكب  إىل  للوصل  معا  نتحرك  جميعا  دعونا 
يف  احلبيبة  دولتنا  وندعم  التلوث  من  خال 

سعيها احلثيث حلماية البيئة.

2017 5يـــونـــيـــو 

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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روعي في 
تصميمه االلتزام 

بمواصفات 
المباني الخضراء

محمد بن راشد يفتتح مركز التحكم الموحد 
ألنظمة النقل والطرق

رئيس  الدولة  رئيس  نائب  مكتوم  آل  راشد  بن  محمد  الشيخ  السمو  صاحب  افتتح 

مجلس الوزراء حاكم دبي »رعاه اهلل« بحضور سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد 

الموحد  التحكم  »مركز  الرمول في دبي  أم  آل مكتوم ولي عهد دبي في منطقة 

ألنظمة النقل والطرق« التابعة لهيئة الطرق والمواصالت في دبي .

يعد  الذي  املركز،  افتتاح 
مراكز  وأحدث  أكرب  أحد 
التحكم يف العامل،  سعادة 
املدير  الطاير  حممد  مطر  املهندس 
الهيئة،  العام رئيس جملس املديرين يف 
مدير  سليمان  سعيد  خليفة  وسعادة 
دبي،  يف  والضيافة  التشريفات  دائرة  عام 
وسعادة اللواء عبداهلل خليفة املري القائد 

العام لشرطة دبي، وحشد من مهندسي 
الطرق  بهيئة  اإلدارات  ومديري  املركز 

واملواصالت .
وقد شاهد صاحب السمو الشيخ حممد 
بن راشد آل مكتوم واحلضور عرضا مصورا 
عن املركز » EC 3 » وأقسامه ومهماته 
وأهدافه وآلية عمل كل قسم من األقسام 
املركزية  التحكم  وحدة  أولها  الثمانية 

املتكاملة للنقل والتي تعمل على مراقبة 
فيما  والتنسيق  املتعددة  النقل  وسائل 
بينها لتحسني طرق اإلستجابة يف احلاالت 

الطارئة وضمان جودة األداء العام.
وإدارة  تخطيط  يتوىل  الثاين  والقسم 
وتنظيمها  ودعمها  واألحداث  الفعاليات 
كل  امليالدية  السنة  رأس  احتفاالت  منها 
سري  لضمان  العامة  واملناسبات  عام 
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االلتزام  املبنى  تصميم  يف  روعي 
لتأهيله  اخلضراء  املباين  مبواصفات 
للحصول على شهادة املباين اخلضراء 

الصديقة للبيئة من الدرجة الذهبية.

هذه األحداث واملناسبات بسالسة وأمان 
وبأقل نسبة ممكنة يف التأثري على احلركة 
أقصى  وحتقيق  دبي  شوارع  يف  املرورية 

درجات الرضا العام عند الناس.
تقوم  التي  املعلومات  إدارة  أيضا  وهناك 
للشخص  املناسبة  املعلومات  بتوفري 
خالل  املناسب  الوقت  يف  املناسب 
وحاالت  األزمات  وإدارة  العادية  العمليات 
عقد  تسهيل  إىل  إضافة  الطوارىء 

املؤمترات الصحافية واملقابالت اخلاصة.
يتوىل  الذي  األزمات  إدارة  مركز  أيضا  وفيه 
واسرتاتيجية  تكتيكية  إدارة  ضمان  مهمة 
على مدار الساعة ألي حدث طارىء وأزمة 
أو  واملواصالت  الطرق  هيئة  على  تؤثر  قد 

مدينة دبي أو دولة اإلمارات عموما.
اتخاذ  ودعم  املعلومات  جمع  قسم  أما 

استقبال  فمهمته  االسرتاتيجية  القرارات 
وجمع ودمج البيانات بهدف دعم متطلبات 
واملعلومات  املشورة  وتقدمي  النقل 
التنبؤ  إىل  إضافة  االسرتاتيجي  للتخطيط 

مبتطلبات النقل يف املستقبل .
ويف مركز األمن االلكرتوين أحد أهم أقسام 
حية  مراقبة  فيتم  املوحد  التحكم  مركز 
ملرافق هيئة الطرق واملواصالت وأنظمة 
واملتعاملني  املوظفني  لدخول  العبور 
آمنه  بطريقة  دخولهم  ضمان  وبالتايل 

ومصرح بها.
ويف مركز التميز والتدريب يتم دعم أهداف 
الرامية إىل تعزيز  هيئة الطرق واملواصالت 
 3« املوحد  التحكم  مركز  وفوائد  وظائف 
تدريبية  دورات  توفري  عرب  وذلك   «  EC
القطاعات  خمتلف  من  الهيئة  ملوظفي 

آخر  واختبار  تطوير  بهدف  واألقسام 
واإلجراءات  النظم   « التقنية  االخرتاعات 
اجلديدة التي تهدف إىل التحسني املستمر 

لنظام النقل “ .
يتم  التحكم  ملراكز  بديل  دعم  مركز  ويف 
التحكم  مراكز  خالل  من  الدعم  تقدمي 
أنظمة  مبراقبة  ستقوم  التي  بالعمليات 
الدوائر التلفزيونية املغلقة بنحو أحد عشر 
لتحقيق  كامريا  وثالثني  وإحدى  ومئتني  ألف 
رؤيا شاملة لشبكة النقل يف دبي ومن ثم 
حتسني وتطوير التخطيط والتنسيق يف ما 

بينها .
الذي بلغت  التحكم املوحد يف دبي  ومركز 
درهم  مليون   330 قرابة  إنشائه  تكلفة 
مدينة  يف  للتنقل  النابض  الشريان  ويعد 
لهذا  الطاير  مطر  وصف  حسب  دبي 
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الفريد  العاملي  احلضاري  التقني  الصرح 
أنشىء  العربية  املنطقة  يف  نوعه  من 
دبي  حكومة  رؤية  حتقيق  على  يعمل  كي 
يف أن تكون دبي املدينة األذكى واألسعد 
عامليا وذلك من خالل توظيف أحدث وأهم 
النقل  منظومة  إلدارة  الذكية  التقنيات 
آمنة  بطريقة  املرورية  واحلركة  اجلماعي 

وسهلة للجميع .
حممد  الشيخ  السمو  صاحب  جولة  وأثناء 
وأقسام  ردهات  يف  مكتوم  آل  راشد  بن 
أدوار  ستة  من  يتألف  الذي  الصرح  املبنى 
ملكونات  الكرتونية  خريطة  سموه  شاهد 
مساحته  تصل  الذي  املبنى  وتصاميم 
مرت  ألف  عشر  أحد  حوايل  إىل  اإلجمالية 
أحد  قدمه  الذي  الشرح  حسب  مربع 
أن  أضاف  الذي  املركز  يف  املهندسني 
فرعية  حتكم  غرف  خمس  يضم  املركز 
خملتلف االستخدامات باإلضافة إىل الغرفة 
 430 بنحو  مساحتها  تقدر  التي  الرئيسية 
مرتا  عشر  ثالثة  وارتفاعها  مربعا  مرتا 
العمودية  للطائرات  مهبطا  كذلك  ويضم 
وقاعتني ذهبية وفضية يطالن على غرفة 
بخاصية  ومدعمتان  الرئيسية  التحكم 

اجلماعي  النقل  نظام  بيانات  إىل  الوصول 
لفريق  اجملال  إلتاحة  املروري  والنظام 
بنجاح  املناسبة  القرارات  بإتخاذ  القيادة 

يف حاالت الطوارىء واألزمات.
مكتبية  مساحات  أيضا  املبنى  ويف 
واملواصالت  الطرق  هيئة  ملؤسسات 
ومركز  االسرتاتيجيني  والشركاء  وادارتها 
صحفي وقاعات تدريب وروعي يف تصميم 
املبنى االلتزام مبواصفات املباين اخلضراء 
املباين  شهادة  على  للحصول  لتأهيله 
الدرجة  من  للبيئة  الصديقة  اخلضراء 

الذهبية.
رئيس  نائب  السمو  وشملت جولة صاحب 
الدولة رئيس جملس الوزراء حاكم دبي يف 
ترتبط  التي  الرئيسية  التحكم  قاعة  املبنى 
لثالثني  وتخضع  تقنيا  مركزا  وثالثني  بأربعة 
وثالثون  ستة  بتشغيلها  يقوم  أداء  مؤشر 
هيئة  يف  املدربني  الشباب  من  مشغال 
ست  إىل  ينقسمون  واملواصالت  الطرق 

فرق تشغيل.
وشاهد سموه ومرافقوه حماكاة مصوره 
الطارئة  األزمات  مع  التعامل  كيفية  حول 
مع  والتنسيق  األزمات  فريق  إبالغ  بعد 

ذاتية  طائرة  وتسيري  املعنية  اجلهات 
كي  املستهدف  املوقع  إىل  الطريان 
إىل  مباشرة  املعلومات  وتنقل  تصور 
حتليلها  يتم  كي  الرئيسية  التحكم  غرفة 

واالستجابة السريعة للطارئ.
ومساعدوه  الطاير  املهندس  وذكر 
صاحب  أمام  قدموه  الذي  الشرح  خالل 
السمو الشيخ حممد بن راشد آل مكتوم 
بيانات  استخدام  ميكن  انه  ومرافقيه 
وإدارة  التخطيط  يف  احملمولة  الهواتف 
خالل  من  وذلك  احلشود  وحركة  التنقل 
التجمعات  وأماكن  اجلمهور  كثافة  حتديد 
خلدمتها  النقل  وسائل  وتوجية  آيل  بشكل 
أنظمة  من  القصوى  االستفادة  وحتقيق 
املواصالت عرب مقارنة حركة اجلمهور مع 
وحماكاة  املواصالت  وسائل  جميع  حركة 
التواجد الواقعي يف قلب األحداث من خالل 
التنقل  حركة  ومراقبة  األبعاد  ثالثي  عرض 

بإستخدام طائرات بدون طيار.
الفضية  القاعة  كذلك  سموه  وتفقد 
حول  عملي  شرح  إىل  فيها  واستمع 
عرض  ومت  وحتليلها  املعلومات  استقبال 
جتربة خريطة ثالثية األبعاد ملنطقة » دبي 
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وسائل  بعض  وعرض  خليفة  برج   « مول 
كمحاكاة  حركة  حالة  يف  اجلماعي  النقل 

للواقع يف فرتة زمنية معينة.
توظيف  عن  لشرح  سموه  استمع  كما 
يف  اإلصطناعي  الذكاء  بخاصية  املركز 
واألزمات  الطوارىء  حاالت  إىل  االستجابة 
حيث يعترب املركز منصة متطورة للتواصل 
بتقنية  مدعومة  الطوارىء  فرق  بني 
األوامر  تلقي  تتيح  التي  الذكاء اإلصطناعي 
آين  بشكل  النظام  يف  وإدخالها  الصوتية 
عوضا عن طباعة األوامر بالشكل التقليدي 
الذاتي  التعلم  بخاصية  النظام  هذا  ومتيز 
»machine larning » وبناء قدرات النظام 
للتعامل  خمتلفة  سيناريوهات  بإدخال 
سرعة  يضمن  مبا  الطوارىء  حاالت  مع 

اإلستجابة وتقليل اخلطأ البشري.
الذي  الشرح  حسب  املركز  أهداف  ومن 
وافانا به مدير عام ورئيس جملس املديرين 
يف هيئة الطرق واملواصالت حتقيق ريادة 
دبي ومتيزها عامليا يف جمال التحكم يف 
دور  وتعزيز  واملواصالت  الطرق  أنظمة 
الدولية  الفعاليات  تنظيم  يف  دبي  إمارة 
جلميع  املركزية  القرارات  اتخاذ  ودعم 

مهام  ومساندة  دبي  يف  النقل  وسائل 
مع  والتكامل  االسرتاتيجي  النقل  تخطيط 

أنظمة الهيئة الرئيسية ومراكز التحكم.
إىل  دبي  مدينة  حتويل  إىل  كذلك  ويهدف 
النقل  قطاع  يف  عامليا  األذكى  املدينة 
وإسعاد  املتعاملني  جتربة  وحتسني 
عن  مباشرة  معلومات  توفري  عرب  الناس 
والتكامل  اإلمارة  يف  النقل  وسائل  حركة 
وزيادة  االجتماعي  التواصل  وسائل  مع 
سهولة  خالل  من  الناس  إسعاد  مؤشر 
اجلماعي  النقل  وسائل  خدمات  استخدام 
وتنظيم التنقل خالل املؤمترات واملعارض 
خاصة  دبي  تستضيفها  التي  الدولية 
املركز  سيلعب  حيث   2020 إكسبو  معرض 
من  التنقل  خدمة  يف  ومهما  حيويا  دورا 
من  الذي  الواعد  املعرض  موقع  وإىل 
خمسة  إىل  زواره  عدد  يصل  أن  املتوقع 

وعشرين مليون زائر.
حممد  الشيخ  السمو  صاحب  وأعرب 
البالغ  ارتياحه  عن  مكتوم  آل  راشد  بن 
الرائع  احلضاري  التقني  اإلجناز  لهذا 
تخفيف  يف  كبري  حد  إىل  سيسهم  الذي 
اإلزدحام املروري يف شوارع ومناطق دبي 

وهذا  وإسعادهم  الناس  حياة  وتسهيل 
اإلمكانات  جميع  ونوظف  ألجله  نعمل  ما 
البشرية  والطاقات  واملادية  التقنية 
حمور  يشكل  الذي  الهدف  هذا  لتحقيق 
خمتلف  على  والتطوير  التنمية  مسرية 

الصعد.
على  تعليقه  معرض  يف  سموه  وأكد 
أمن  أن  ملهمته  ومباشرته  املركز  إجناز 
اإلمارات  دولة  جمتمع  وأفراد  املواطنني 
هدف  هو  وإسعادهم  واستقرارهم 
كي  لدينا  يومي  وهاجس  إسرتاتيجي 
أمانا  واألكرث  األسعد  هو  جمتمعنا  يظل 

واستقرارا معيشيا واجتماعيا وإنسانيا.
أسهموا  من  جميع  جهود  سموه  وبارك 
اإلسرتاتيجي  اإلجناز  هذا  حتقيق  يف 
مدير  بجهود  سموه  منوها  الوطني، 
الطرق  هيئة  ومهندسي  وموظفي  عام 
املستمر  وسعيهم  الدؤوبة  واملواصالت 
أجل  من  حديثة  وطرق  أساليب  إلبتكار 
للناس  واألمان  الراحة  توفري جميع وسائل 
اجلماعي  النقل  وسائل  وملستخدمي 
وجميع  واملشاة  السائقني  من  وغريهم 

أفراد اجملتمع.
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دعا إلى نشر 
السلوكيات 

البيئية السليمة

وزير التغير المناخي والبيئة يزور جامعة اإلمارات
إلى  بزيارة  والبيئة،  المناخي  التغير  وزير  الزيودي،  أحمد  بن  ثاني  الدكتور  معالي  قام 

سعادة  استقباله  في  كان  حيث  العين،  بمدينة  المتحدة  العربية  اإلمارات  جامعة 

األستاذ الدكتور محمد البيلي، مدير الجامعة وعدد من نواب مدير الجامعة وأعضاء 

الهيئة التدريسية.

التعاون  سبل  اجلانبان 
املشرتك بني وزارة التغري 
وجامعة  والبيئة  املناخي 
العلمي  البحث  تعزيز  جماالت  يف  اإلمارات 
تدريب  برامج  إىل  باإلضافة  اخلربات  وتبادل 
ذات  األخرى  املواضيع  من  وعدد  الطلبة 
االهتمام املشرتك. وقدم األستاذ الدكتور 
عرضًا  العلوم،  كلية  عميد  مراد،  أحمد 
واالسرتاتيجيات  اخلطط  حول  تعريفيًا 

التي  والدراسات  واألبحاث  للكلية،  اجلديدة 
تعمل عليها يف خدمة اجملتمع وبيئة دولة 
اإلمارات بشكل عام، إضافة إىل أبرز إجنازات 
فيما  األخرية.  السنوات  يف  العلمية  الكلية 
الدكتور بهانو شاودري،  استعرض األستاذ 
عميد كلية األغذية والزراعة، عرضًا توضيحًا 
املستقبلية،  الكلية  وبرامج  خطط  حول 
الكلية يف جماالت  بها  تقوم  التي  واألبحاث 

البيئة والتغري املناخي.

كما قام معايل الدكتور ثاين الزيودي بزيارة إىل 
مركز خليفة للتقنات احليوية يف اجلامعة، 
باملركز،  العلمية  التجارب  على  واطلع 
العلمية  اخملتربات  من  عدد  إىل  إضافة 
اإلمارات  جامعة  ومنشآت  باجلامعة، 
خالل  الوزير  معايل  وتناول  هزاع.  فلج  يف 
االهتمام  ذات  املواضيع  من  عددًا  زيارته 
خدمة  شأنها  من  والتي  املشرتك 

املصلحة العامة بالدولة.
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الزيودي: الشباب ركن أساسي يف دعم 
دولة  تقودها  التي  املكثفة  اجلهود 
التغيري  بقضايا  الوعي  لنشر  اإلمارات 

املناخي ومفاهيم االستدامة.

التعليمية واإلبداعية  البنية  وأكد معاليه أن 
أساسية  ركيزة  تشكل  اإلمارات  دولة  يف 
طاقاتها  وتعزيز  اجلديدة  األجيال  بناء  يف 
وأن  والتميز،  واالبتكار  الريادة  خالل  من 
التواصل  قنوات  فتح  على  حترص  الوزارة 
مع املؤسسات األكادميية والبحثية لتبادل 
الكفاءات  لدعم  الرائدة  والتجارب  اخلربات 
واملواهب، مشيدًا بتجربة جامعة اإلمارات 
يف  التعليم  بقطاع  االرتقاء  يف  وريادتها 

الدولة.
وقال معايل الدكتور ثاين بن أحمد الزيودي، 
»الشباب  والبيئة:  املناخي  التغري  وزير 
املكثفة  اجلهود  دعم  يف  أساسي  ركن 
الوعي  لنشر  اإلمارات  دولة  تقودها  التي 
ومفاهيم  املناخي  التغيري  بقضايا 
الشباب  عاتق  على  وتقع  االستدامة. 

أي وقت مضى مسؤولية  وأكرث من  اليوم 
والتصدي  ازدهارًا  أكرث  مستقبل  ضمان 
املناخي  التغري  يفرضها  التي  للتحديات 
الدور  يربز  هنا  ومن  األرض.  كوكب  على 
يف  اإلمارات  جامعة  تؤديه  الذي  احليوي 
على  وتدريبهم  الشباب  إمكانيات  إطالق 
مهاراتهم  واستخدام  طاقاتهم  استثمار 
املبتكرة،  احللول  الستلهام  اإلبداعية 
التقنيات ووسائل  والعمل على استخدام 
السلوكيات  لنشر  احلديثة  التواصل 
يف  املعرفة  وتعزيز  السليمة  البيئية 
وضمان  البيئة  على  احملافظة  سبل 

القادمة.« لألجيال  استداماتها 
حممد  الدكتور  األستاذ  سعادة  أكد  فيما 
البيلي، مدير جامعة اإلمارات: »إن اجلامعة 
البحثية  املراكز  من  عددًا  متتلك  الوطنية 

التي تسهم يف خدمة بيئة دولة اإلمارات، 
األمن  وابتكارات  أبحاث  على  تعمل  حيث 
البيطري،  والطب  األغذية  وعلوم  الغذائي، 
األبحاث  من  وغريها  الرتبة  ودراسات 
والدراسات التي كان لها دور مهم وفعال 
يف تلبية احتياجات الدولة البيئية والغذائية، 
من  باستمرار  اجلامعة  توليه  ما  وهو 
العلمي  البحث  برامج  بتطوير  االهتمام 

وإيجاد بيئة مستدامة لإلبداع واالبتكار”.
وأضاف البيلي: »إن الشراكات االسرتاتيجية 
والذي  الدولة  تقدم  يف  فعااًل  دورًا  تلعب 
والوزارات  اجلهات  بني  التعاون  أطر  تفرزه 
إليجاد  والبحثية،  العلمية  املؤسسات  مع 
البيئية  املتغريات  اجتاه  مبتكرة  حلول 
السياسات  على  تؤثر  باتت  التي  واملناخية 

واالسرتاتيجيات العاملية”.
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االمارات تحتفل 
بيوم البيئة 

العالمي 

الزيودي: 43 محمية في اإلمارات
تغطي 14% من مساحتها

التي  التغييرات  أن  والبيئة،  المناخي  التغير  وزير  الزيودي،  أحمد  بن  ثاني  الدكتور  أكد 

العيش  أنماط  ذلك  في  بما  األخيرة،  العقود  في  بالطبيعة  اإلنسان  عالقة  شهدتها 

واالستغالل الكثيف للموارد يفوق قدرة الطبيعة على التجّدد، وكانت سببًا رئيسيًا لما 

نشهده من تدهور بيئي على المستوى العالمي في الوقت الحاضر. 

له  بيان  يف  الزيودي، 
البيئة  يوم  مبناسبة 
يوم  يصادف  الذي  العاملي 
يونيو من كل عام، إن اإلمارات تضم 43   5
ُتشّكل  رسميًا  ُمعلنة  طبيعية  حممية 
أكرث من 14% من مساحة الدولة، متجاوزة 
االسرتاتيجية  يف  احملدد  الهدف  بذلك 
من   2021-2015 البيولوجي  للتنوع  الوطنية 
الزمني،  اإلطار  حيث  ومن  املساحة  حيث 
املناطق  من  العشرات  على  عالوة 

العديد  يتمتع  والتي  امُلعلنة  غري  احملمية 
مرموقة  ودولية  حملية  بسمعة  منها 
توصف  التي  ياس  بني  صري  جزيرة  مثل 
جرنني  وجزيرة  عربية«  نوح  »سفينة  بأنها 
التي مت ضمها يف عام 2003 إىل جمموعة 
العاملي  للصندوق  التابعة  األرض«  »هبة 
فتح  بأن  منّوهًا  وغريها،  الطبيعة..  لصون 
هو  للزوار  احملمية  املناطق  من  العديد 
ببيئته  اإلنسان  ارتباط  لتعزيز  ثمينة  فرصة 

الطبيعية.

عملت  اإلمارات  دولة  أن  إىل  الزيودي  أشار 
على إنشاء مناطق طبيعية جديدة، وعلى 
الطبيعية  املواقع  من  املئات  تطوير 
أهم  حول  السياحية  املنتجعات  وإقامة 
ضمن  والتاريخية  الطبيعية  املناطق 
واستثمارها  احلضري،  التطوير  خمططات 

يف تعزيز السياحة البيئية.
اهتمامًا  أولت  اإلمارات  دولة  أن  وذكر 
ببيئتهم  الناشئة  األجيال  بربط  خاصًا 
عن  وذلك  احلضاري،  وتراثهم  الطبيعية 
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بربط  خاصًا  اهتمامًا  اإلمارات  أولت 
وتراثهم وذلك  ببيئتهم  الناشئة  األجيال 
املتاحف  من  العديد  إقامة  طريق  عن 

التاريخية والطبيعية.

طريق إقامة العديد من املتاحف التاريخية 
والطبيعية، وعن طريق إقامة املهرجانات 
على  الرتاثية  واملعارض  واملسابقات 
وعي  مستوى  رفع  إىل  إضافة  العام،  مدار 
اجملتمع باألهمية االقتصادية واالجتماعية 
وخدماتها،  الطبيعية  للموارد  والبيئية 
وقيمة  املستدامة  »البيئة  أن  إىل  مشريًا 
األهداف  أحد  متثل  الطبيعية«  املوارد 
الذي  األخضر  االقتصاد  لنهج  االسرتاتيجية 
اإلمارات  اسرتاتيجية  مبوجب  الدولة  تبنته 
»تثمني رأس املال  للتنمية اخلضراء، وأن 
يف  الرئيسية  الربامج  أحد  هو  الطبيعي« 

األجندة اخلضراء لالسرتاتيجية. 
السمعة  استثمار  أن  الوزير  وأوضح 
اإلمارات  دولة  بها  تتمتع  التي  املرموقة 
تسريع  إىل  يدعونا  مهم  سياحي  كمقصد 

شاملة  سياسة  وضع  على  العمل  وترية 
للسياحة البيئية، اخلارجية والداخلية، حتقق 
االقتصادي  النشاط  بني  املنشود  التوازن 
على  واحملافظة  جهة،  من  للسياحة 
بقيمتها  والتعريف  للوطن  الغنية  الطبيعة 
ونحن  خاصة  أخرى،  جهة  من  احلقيقية 
يف  يتمثل  مهم  وطني  استحقاق  أمام 

»إكسبو 2020«.
الزيودي  ثاين  الدكتور  جدد  بيانه  ختام  ويف 
للتوعية  اجلهود  تكثيف  ضرورة  إىل  دعوته 
الطبيعة  تقدمها  التي  اخلدمات  بأهمية 
وضرورة  الناشئة،  األجيال  لدى  خاصة 
من  املستدامة  السلوك  بأمناط  االهتمام 

أجل العيش بانسجام مع الطبيعة.
بلدية دبي تعزز التواصل مع الطبيعة

ناصر  حسني  املهندس  سعادة  صرح 

البيئة  يوم  إن  دبي  بلدية  عام  مدير  لوتاه 
يحث  بيئي  سنوي  حدث  أكرب  هو  العاملي 
واملوارد  البيئية  جتاه  بإيجابية  العمل  على 
استدامة  برامج  من  فيه  مبا  الطبيعية 
بهذه  االحتفال  علينا  ويجب  وحماية، 
الطبيعة،  مع  التواصل  لتعزيز  املناسبة 
بدءًا من عمليات حماية املوارد الطبيعية، 
والعمل على احلد من الصيد اجلائر، وصواًل 

إىل توسعة الرقعة اخلضراء واحملميات.
إىل  يدعو  العام  هذا  موضوع  إن  وقال 
التفكر يف كيفية توثيق عالقة اإلنسان مع 
الطبيعة وكيف اعتماده عليها بشكل وثيق 
خالل  ذلك  جاء  واملستقبل  املاضي  يف 
باليوم  البيئة  إدارة  الحتفال  استعراضه 
يوم 25  للبيئة والذي استمر حتى  العاملي 

من شهر مايو.
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دبي  بلدية  عام  مدير  سعادة  قام  كما 
وخالد  لوتاه  ناصر  حسني  املهندس 
دبي  بلدية  عام  مدير  مساعد  شريف 
والسالمة  والصحة  البيئة  رقابة  لقطاع 
إدارة  مدير  الهرمودي  علياء  واملهندسة 
العاملي  اليوم  فعاليات  بتدشني  البيئة 
أيضا  ذلك  وصاحب  البلدية  مببنى  للبيئة 
األول  باملركز  بفوزها  البيئة  إدارة  احتفال 
إلمارة  التنفيذي  اجمللس  استطالع  يف 
دبي كاإلدارة األكرث سعادة للعام التايل على 

التوايل.
املناسبة  هذه  خالل  أطلقنا  أننا  وأضاف 
البيئية حزمة من املبادرات البيئية النوعية 
مستوى  على  مرة  ألول  تبنيها  يتم  التي 
منها  ذكر  والتي  واملنطقة،  الدولة 
استعداد  احلصر  ال  املثال  سبيل  على 
جلودة  الذكية  احملطة  لتدشني  الدائرة 
مرحلة  من  االنتهاء  مت  بأنه  وصرح  الهواء 
تصميمها التي استغرقت قرابة 6 أشهر، 
بطراز  تصميمها  على  فيه  حرصنا  والتي 
العمراين  الطابع  مع  يتماشى  عصري 

املتميز لإلمارة، 

وقال إن هذه احملطة ستلعب دورًا حموريًا 
وأدوات  أساليب  يف  نوعية  نقلة  وستمثل 
ستستهدف  أنها  حيث  البيئية،  التوعية 
والشرائح  العمرية  الفئات  خمتلف 
اجملتمعية اخملتلفة، من خالل  عدد من 
الذكية  اللوحية  العرض واألجهزة  شاشات 
من  تشغيلها  يتم  التي  اجلاذبة  والتقنيات 
وجود  تستشعر  ضوئية  حساسات  خالل 
من  عدد  بذلك  لتستعرض  مستخدميها 
القضايا البيئية اخملتلفة واملتعلقة بجودة 
الهواء  بيئة  املثال؛  سبيل  على  الهواء، 
باإلمارة وبيانات آنية لشبكة حمطات رصد 
الرئيسية  الهواء  وملوثات  الهواء  جودة 
وتأثرياتها على الصحة العامة وعلى التغري 
التي  األخرى  القضايا  من  وغريها  املناخي 
تتغري تلقائيًا بتغري موقع مستخدمها، هذا 
باإلضافة إىل احتواء احملطة على عدد من 
اجلاذبة  التفاعلية  والتقنيات  التطبيقات 
للزوار، ذات خواص ثالثية األبعاد، تستعرض 
الهواء  مللوثات  الرئيسية  املصادر  أهم 
وتعمل على قياس مدى الوعي البيئي لدى 
تفاعلية  اختبارات  خالل  من  احملطة  زوار 

وحتفز  لديهم  البيئي  الوعي  تنمي  قصرية 
البيئية  املمارسات  أفضل  إىل  التوجه  على 

السليمة.
يف  القائمة  اجلهود  إن   أيضا  وقال 
اخملتلفة  البيئة  عناصر  على  احملافظة 
اإلمارة  جعل  تعم  الهواء  جودة  وقطاع 
العامل  مدن  ينافس  جاذبًا  سياحيًا  مركزًا 
يف شتى اجملاالت، الفتا إىل  أن بلدية دبي 
مطابقة  شهادة  على  مؤخرًا  حصلت  قد 
مع  الهواء  جودة  رصد  حمطات  شبكة 
جهة  أول  بذلك  لتكون  األوروبية،  املعايري 
واملنطقة  الدولة  مستوى  على  حكومية 
على  التي  الشهادة  تلك  على  حتصل 
اشتملت على عمليات إدارة شبكة الرصد 
املواقع  مالءمة  ناحية  من  عام  بشكل 
عمليات  كفاءة  للمحطات،  اجلغرافية 
البيانات  ودقة  جودة  واملعايرة،  الصيانة 
والربامج  التوصيالت  كفاءة  امللتقطة، 
وجودة  باحملطات  امللحقة  احلاسوبية 
باإلضافة  البيانات،  بقاعدة  االتصال  أنظمة 
بتطبيقاتها  البيانات  قاعدة  إدارة  جودة  إىل 

اخملتلفة. 

)172( العدد 



نــــــــــبـــــــــــتــــــــــكـــــــــــر مـــــــــــجـــــــــــــتـــــــــــــمــــــــــــعـــــــــــــــــــــــــــات خــــــــــــضــــــــــــراء   لــــــــــــــغـــــــــــــد أفــــــــــــــضـــــــــــــل

االمـــارات تــحــتـــفـــل بــيـــوم الـــبــيــئـــة الــعــــالـــمي 

اعرتاف  هي  الشهادة  تلك  أن  أكد  كما 
أفضل  بتبني  دبي  بلدية  على  حرص  دويل 
يف  املستخدمة  والتقنيات  التكنولوجيا 
قطاع  يف  السيما  البيئي،  الرصد  عمليات 
عمليات  أصبحت  والذي  الهواء،  جودة 
جودته  على  تؤثر  التي  امللوثات  رصد 
التطور  ظل  يف  وخصوصًا  ملحة،  ضرورة 

الديناميكي الذي تشهده اإلمارة.
الهرمودي  علياء  املهندسة  وكشفت 
البلدية بصدد استالم  أن  البيئة  إدارة  مدير 
أول حمطة مرجعية متنقلة لرصد ملوثات 
عمليات  من  االنتهاء  مت  والتي  الهواء، 
من  األوىل  بذلك  لتعد  بأملانيا،  تصنيعها 
نوعها على مستوى املنطقة، ومتتاز هذه 
احملطة بخصائص تقنية متطورة جتعلها 
البيئي، مبا يعكس  رائدة يف جمال الرصد 
الريادة  لتحقيق  احلثيثة  الدائرة  جهود 
واجملاالت  األصعدة  كافة  يف  والتميز 
أحدث  تبني  على  املستمر  وحرصها 
يواكب  مبا  املعاصرة  التقنية  املستجدات 

التطور العمراين والنمو السريع باإلمارة.
ما  عدد  تتضمن  احملطة  بأن  وأضافت   

تقنيات  أحدث  من  يعد  جهاز   20 يقارب 
عدد  لرصد  بالعامل  املستخدمة  الرصد 
للهواء  ملوث  ومركب  عنصر   100 يقارب  ما 
التصنيعية والتشغيلية  العمليات  ينتج عن 
مت  وقد  باإلمارة،  اخملتلفة  للقطاعات 
الشمسية  األلواح  من  بعدد  تزويدها 
لتشغيل وتغذية كافة األجهزة الفنية على 
دون  يحول  متواصٍل  بشكٍل  املركبة  منت 
عمليات  غرفة  مبثابة  بذلك  لتكون  انقطاع 
حلاالت  االستجابة  ميكنها  متنقلة،  بيئية 
االستثنائية  واحلاالت  واألزمات  الطوارئ 
مزودة  كونها  خصوصًا  عالية،  بكفاءة 
مبركز  تربطها  متقدمة  اتصال  بوسائل 
لالستجابة  بالدائرة،  الرئيسي  البالغات 
يف  الواردة  الطوارئ  حاالت  لكافة  الفورية 
ستدعم  والتي  اإلمارة،  مناطق  خمتلف 

بدورها سرعة اتخاذ التدابري واإلجراءات.
وكانت الفعاليات قد بدأت يف حممية جبل 
علي البحرية حيث قام فريق من الغواصني 
إىل  باإلضافة  البيئة  إدارة  من  احملرتفني 
أخرى  جهات  من  املتطوعني  من  عدد 
ومت  باحملمية  البحر  قاع  تنظيف  بحمله 

النظام  على  تؤثر  التي  املواد  كل  انتشال 
احلية  والكائنات  البحرية  واحلياة  البيئي 
إنا  شعار  مع  متاشيُا  النشاط  هذا  وأقيم 

مع الطبيعة.
أنا مع  الفعاليات معرض وورش«  وضمت 
الطبيعة«، والتي تهدف إىل توضيح العالقة 
وكيفية  الطبيعية  واملوارد  البشرية  بني 
حتتها  يندرج  والتي  العالقة  هذه  تعزيز 
وتعريف  املوارد  على  احملافظة  مفاهيم 

اجملتمع بها،
البيئي  املعرض  األخرى  الفعاليات  ومن 
مع  اجملتمع  ربط  يف  التعليمية  والورش 
وتشجيع  اإلمارة  يف  الطبيعية  احملميات 
بالنظام  املساس  دون  احملميات  زيارة 
اجلمهور  شارك  وقد  بداخلها.  البيئي 
الورش  بهذه  املدارس  من  والعديد 
اإلنسان  عالقة  توضح  التي  التعليمية 
هذا  كان  وكيف  القدم  منذ  الطبيعة  مع 
اإلباء  أيام  من  سابقًا  مطبق  املفهوم 

واألجداد.
من  عديدة  حيه  أمثله  املعرض  ويضم 
ارض  على  املتواجدة  البيئة  األنظمة 
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بيئة  كل  متثيل  يف  وتتجسد  اإلمارات 
مبعرض  بدءًا  عناصرها،  بجميع  متمثلة 
علي  جبل  حممية  يف  البحرية  البيئة 
األسماك  أنواع  بعض  جميع  على  والتعرف 

املتواجدة يف الدولة.
األعشاب  من  جمموعة  املعرض  ويضم 
الربية مثل النيم، الزعرت، اللبان وورق شجر 
واملواد  األعشاب  من  والعديد  الغاف، 

الطبيعة األخرى.
جمع النفايات اإللكرتونية يف دبي وإعادة 

تدويرها
دبي  ومدينة  للعلوم  دبي  جممع  أعلن 
من  األوىل  هي  شراكة  عقد  لإلنرتنت، 
بالتعاون  اإللكرتونية،  النفايات  نوعها جلمع 
مبادرة  يف  وأفريدا،  أوبر  شركتي  مع 
للبيئة  العاملي  اليوم  مع  تتزامن  مشرتكة 
يونيو/  حزيران  من  اخلامس  يوافق  الذي 
ويف  احلملة  إطار  ويف  عام.  كل  من 
ميكن  يوليو/  متوز،   4 حتى   2 من  الفرتة 
دبي  ومدينة  للعلوم،  دبي  جمّمع  ألعضاء 
لإلنرتنت، ومدينة دبي لإلعالم، ومدينة دبي 
للمعرفة،  دبي  وجمّمع  لالستوديوهات، 

ومدينة  العاملية،  األكادميية  دبي  ومدينة 
جلمع  أوبر،  خدمة  طلب  للتعهيد،  دبي 
إعادة  جتري  حيث  اإللكرتونية،  النفايات 
عبد  مروان  وأشار  اخملّلفات.  تلك  تدوير 
جملّمع  التنفيذي  املدير  جناحي،  العزيز 
العديد  يضم  اجملّمع  أن  إىل  للعلوم،  دبي 
يف  خاصة  للبيئة،  الصديقة  الشركات  من 
تقوم  والبيئة،  املتجددة  الطاقة  قطاعات 

بدور إيجابي يف توفري حلول بيئية مبتكرة. 
التنفيذي  املدير  املالك،  عّمار  قال  بدوره 
ملدينة دبي لإلنرتنت ومدينة دبي للتعهيد، 
تشهده  الذي  املستمر  التطور  إن 
التكنولوجيا يجعل الكثري من األجهزة سلعًا 
النفايات  فترتاكم  أسرع،  بوترية  متقادمة 
اليوم  لتتجاوز  أعلى،  مبعدالت  اإللكرتونية 
20 مليون طن سنويًا على مستوى العامل. 
وقال كريستوفر فري، مدير عام شركة أوبر 
يف اإلمارات، إن الشراكة االسرتاتيجية جزء 
سكان  لتزويد  املستمر  أوبر  سعي  من 
وموثوقة  سلسة  تكنولوجية  بحلول  دبي 

تسّهل حياتهم اليومية.
املقدمة  املدن  أفضل  ضمن  دبي 

للحلول املبتكرة يف “التغري املناخي” 
مدن  أفضل  ضمن  دبي  مدينة  اختيار  مت 
لظاهرة  مبتكرة  حلواًل  قدمت  التي  العامل 
التقرير  ضمن  وذلك  املناخي،  التغري 
منظمة  عن  مؤخرًا  نشر  الذي  العاملي 

»Cities C40« العاملية. 
الوحيدة  العربية  املدينة  هي  دبي  مدينة 
مدينة   61 ضمن  االختيار  عليها  وقع  التي 
منظومة  وجاءت  التقرير،  يف  حلت  عاملية 
لبلدية  التابعة  املبكر  واإلنذار  البحري  التنبؤ 
مطبقة  مبادرات   10 أفضل  ضمن  دبي 
عامليًا أشاد بها التقرير يف حمور التخطيط 

والتكيف مع ظاهرة التغري املناخي.
عبدالرحيم  علياء  املهندسة  وقالت 
الهرمودي، مدير إدارة البيئة ببلدية دبي، إن 
البلدية قامت بتطوير برنامج رصد منهجي 
لرصد   2002 عام  منذ  دبي  إمارة  لساحل 
هذا  ويتكون  بكفاءة،  الساحلية  املنطقة 
الرصد  حمطات  من  كبري  عدد  من  النظام 
الساحلي  الشريط  طول  على  واملراقبة 
حمطة   30 إىل  احملطات  إجمايل  ليصل 
الشارقة  إمارة  حدود  من  متتد  بحرية 
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وتوفر  جنوبًا،  أبوظبي  إمارة  إىل  شمااًل 
األمواج،  ارتفاع  قياسات  احملطات  هذه 
وسرعة التيارات البحرية، وارتفاع منسوب 
من  حزمة  إىل  باإلضافة  وجودتها،  املياه، 
تعمل  التي  الساحلية  املراقبة  كامريات 
الصور  وحتليل  جلمع  الساعة  مدار  على 
على  تطرأ  التي  التغريات  لرصد  احلية 
التنبؤ  نظام  إىل  وأشارت  الساحل.  خط 
املبادرات  أبرز  كأحد  املبكر  واإلنذار  البحري 
التي  االسرتاتيجية  واملشاريع  الريادية، 
يستهدف  والذي  دبي،  بلدية  نفذتها 
خدمة قطاعات واسعة من اجملتمع مثل 
املالحة،  وشركات  والسباحني،  الصيادين، 
ومشغلي وسائل النقل البحري، وشركات 

املقاوالت البحرية، والشرطة، وغريهم. 
عدة  من  البحري  التنبؤ  نظام  ويتكون 
مع  ومربوطة  معقدة،  رقمية  مناذج 
والنموذج  األمواج،  منوذج  وهي  بعضها، 
لكي  الطقس،  ومنوذج  الهيدروديناميكي، 
على  بدقة  البحر  حالة  توقع  من  يتمكن 
العربي  اخلليج  ويف  دبي  ساحل  طول 

ملدة 3 أيام قادمة. 

األمواج،  وحركة  مبقدار  النظام  ويتنبأ 
وسرعة التيارات البحرية، وارتفاع منسوب 

املياه، وكذلك سرعة واجتاه الرياح.
احمللي  اجملتمع  تدعو  أبوظبي”  “بيئة 

للمساهمة يف حماية أبقار البحر
اجملتمع  أبوظبي  يف  البيئة  هيئة  دعت 
جهودها  دعم  يف  للمساهمة  احمللي 
من  تعترب  التي  البحر  أبقار  حلماية  الرامية 
حاليًا  وتواجه  باالنقراض،  املهددة  األنواع 
موائلها  تدمر  التي  اخملاطر  من  العديد 

الطبيعية وتهدد وجودها.
اجملتمع  أفراد  الهيئة  وناشدت 
البحر  أبقار  حماية  يف  للمساهمة 
عن  اإلبالغ  طريق  عن  عليها  واحملافظة 
الصيد  شباك  يف  والوقوع  النفوق  حاالت 
أبوظبي  حكومة  اتصال  مركز  رقم  على 

.800555
وتخضع أبقار البحر وموائلها الطبيعية يف 
القانونني  مبوجب  للحماية  اإلمارات  دولة 
االحتاديني رقمي 23 و 24 )1999(، وحتتضن 
دولة اإلمارات ثاين أكرب جتمع ألبقار البحر يف 
العامل بعد أسرتاليا، حيث وصل عددها إىل 

3 آالف بقرة بحر، كما أن الدولة تعد واحدة 
التفاهم  مذكرة  على  املوقعة  الدول  من 
حول حماية وإدارة أبقار البحر حتت برنامج 
احملافظة  اتفاقية  للبيئة/  املتحدة  األمم 
على األنواع املهاجرة  مما جعل دور دولة 
مهمًا  دورًا  البحر  أبقار  حماية  يف  اإلمارات 
املبذولة  والعاملية  اإلقليمية  اجلهود  يف 

حلماية هذا النوع.
أن  البيئة -أبوظبي،  هيئة  وأوضحت 
بها  تقوم  التي  البحر  أبقار  مسوحات 
منذ  بدأ  ودورها  مستمرة،  أبوظبي  يف 
وباإلضافة  اجلانب،  هذا  يف   1999 عام 
يف  الهيئة  أضافت  البحر  أبقار  ملسوحات 
العامني األخريين أنواعًا جديدة للمسوحات 
البحرية مثل الدالفني، كما تركز على برنامج 
وتقوم  البحرية،  األعشاب  تأهيل  إعادة 
إعادة  مفهوم  إلضافة  التصورات  بوضع 
ضمن  البحرية،  العشبية  املراعي  تأهيل 
برنامج صون أبقار البحر يف إمارة أبوظبي 
أن  املتوقع  من  والتي  الراهن،  الوقت  يف 
ليبدأ  اجلاري،  العام  خالل  تطويرها  ينتهي 

العمل بها يف عام 2018 املقبل.
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اللجنة العليا لمؤسسة زايد تحتفي باليوم 
العالمي للبيئة 2017

ابن فهد يدشن التطبيق الذكي »التحدي 
األخضر لجائزة زايد«

البيئة 2017، دشن الدكتور محمد أحمد بن فهد  بالتزامن مع االحتفال العالمي بيوم 

األخضر  »التحدي  الذكي  التطبيق  للبيئة  الدولية  زايد  لمؤسسة  العليا  اللجنة  رئيس 

وذلك  ترفيهية.  بأدوات  المبتكرة  والمعرفة  للتعليم  ذكية  منصة  وهو  زايد«  لجائزة 

بحضور العميد الدكتور غيث غانم السويدي، مدير أكاديمية شرطة دبي وعضو اللجنة 

العليا لمؤسسة زايد، والدكتورة مشكان العور، األمين العام لجائزة زايد الدولية للبيئة.

جمتمع  فهد  ابن  الدكتور 
رشيدًة  قيادًة  اإلمارات، 
مبناسبة  سعيدًا  وشعبًا 
لكل  متمنيًا   2017 للبيئة  العاملي  اليوم 
نظيفة  بيئة  نحو  التقدم  البشري  اجملتمع 
كل  داعيًا  مستقرة،  آمنة  وحياة  معطاءة 
حلماية  والدويل  احمللي  اجملتمع  يف  فرد 

وحفظ  واالستنزاف  التلوث  من  الطبيعة 
كرمية  حياة  يف  القادمة  األجيال  حقوق 

وطيبة.
هذه  إطالق  فهد  ابن  الدكتور  وثمن 
بني  من  أن  إىل  مشريًا  التعليمية،  املنصة 
أهداف التنمية املستدامة السبعة عشر 
توفري  ضمان  إىل  يدعو  الذي  الرابع  الهدف 

وتعزيز  للجميع  واجليد  الشامل  التعليم 
دولة  أوليات  من  وهذا  احلياة،  مدى  التعلم 
اإلمارات العربية املتحدة التي تعتمد على 
الرئيسية  التمكينية  العوامل  كأحد  التعليم 

لتحقيق رؤيتها لعام 2021. 
زايد  مؤسسة  إن  فهد  ابن  الدكتور  وقال 
له  املغفور  اسم  حملت  تأسيسها  منذ 
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كل  يف  زايد  مؤسسة  مشاركة  فهد:  ابن 
لالستدامة  رؤيتها  تتوج  البيئية  املبادرات 

واحلفاظ على البيئة وحماية الطبيعة.

بإذن اهلل الشيخ زايد بن سلطان ال نهيان، 
رجل البيئة األول، وكانت ومازالت تدافع عن 
إال  التصحر  الطبيعة، وما قيامها مبكافحة 
كل  يف  ومشاركتها  ذلك،  على  دليل  خري 
لالستدامة  رؤيتها  تتوج  البيئية  املبادرات 
واحلفاظ على البيئة وحماية الطبيعة، ومن 
املليون  زراعة  مبادرة  املبادرات  تلك  اهم 
مصدات  توفري  يف  تسهم  التي  شجرة 
والوقاية  حدتها  كسر  على  تساعد  للرياح 
واملناطق  الطرق  على  الرمال  زحف  من 
البيئة  توفري  يف  واإلسهام  العمرانية، 
من  والوقاية  الطقس،  الستقرار  املالئمة 
وحتفيز  وتشجيع  الهوائي،  التلوث  انتقال 
أفراد  من  املستويات،  كل  على  التشجري 
ومؤسسات خاصة وعامة، ونشر وتعميم 
واالقليمي  الوطني  الصعيد  على  املبادرة 

األمم  مشروع  مظلة  حتت  والدويل، 
املتحدة لزراعة مليار شجرة على مستوى 

العامل.
مبادرات التعليم 

مشكان  الدكتورة  قالت  جانبها  من 
اتخذتها  التي  التعليم  مبادرات  إن  العور 
دائما  أخذت  للبيئة  الدولية  زايد  مؤسسة 
شكل منصة معارف تضم تطبيقات ذكية 
إعالم  ووسائط  تفاعلية  وألعاب  مبتكرة 
وشبكة خدمات تعمل كأداة تعليمية لنشر 
وقد  الرتفيه،  أسلوب  خالل  من  املعرفة 
من  هذه  االبتكار  اسرتاتيجية  إطالق  مت 
أجل متابعة وتعزيز إجنازات مؤسسة زايد 

وتعاونها مع اجلمهور العاملي.
وأضافت العور، أنه إىل جانب املشاركة يف 
الشباب  تثقف  وألعاب  ممتعة  مسابقات 

وكافة الشرائح األخرى يف اجملتمع بشأن 
والسعي  املستدامة  التنمية  أهداف 
فإن  التلوث،  من  خال  كوكب  إىل  للوصول 
شهريا  فائزين   5 سيختار  الذكي  التطبيق 
أو  اإلقليمي  أو  العاملي  الصعيد  على 
مكافأة  وسيتم  الوطني،  الصعيد  على 
موضحة  هدايا،  أو  نقدية  بجوائز  الفائزين 
أن التطبيق الذكي »التحدي األخضر جلائزة 
منصات  كافة  على  متوفرا  سيكون  زايد« 

األندرويد واآلي أو إس.
مع  التواصل  أن  العور  الدكتورة  وأكدت 
لبدء استعادة  الطبيعة هو أفضل وسيلة 
صحة كوكبنا وأنفسنا، كما أنه من املهم، 
بفعالية  البيئي  الرتاث  حماية  أجل  من 
االستدامة،  مشاريع  يف  واملشاركة 
لتطوير  واالبتكار  العلم  أهمية  مدى  إدراك 
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املعرفة واملهارات البيئية لتحقيق التنمية 
االجتماعية واالقتصادية.

املعرفة  أن  املفهوم  من  إن  وقالت 
يف  حاسما  دورا  يلعبا  أن  ميكن  واالبتكار 
ما  وهو  املستدام،  مستقبلنا  تشكيل 
ألهمها ألداء دور قيادي يف إطالق التطبيق 
زايد«،  ملؤسسة  األخضر  »التحدي  الذكي 
تطبيقات  حتوي  التي  املعرفة  ومنصة 
وترفيهية،  تفاعلية  وأدوات  مبتكرة،  ذكية 
شبكة  على  وخدمات  إعالمية،  ووسائط 
ذكية  تعليمية  كمنصة  معا  تعمل  اإلنرتنت 
األخضر  والوعي  املعرفة  لنشر  ومبتكرة 
بشأن أهداف التنمية املستدامة كوسيلة 
لتحقيق هدفنا بالوصول إىل كوكب خال من 

التلوث.
الرتابط  على  حقا  نتعرف  عندما  أنه  وبينت 
على  واعتمادنا  والطبيعة  اإلنسان  بني 
والطاقة،  واملاء  الغذاء  أجل  من  األرض 
السلوك  حتويل  نحاول  أن  حينها  ميكننا 
لنا  ستتيح  ثم  ومن  طبيعية،  قيمة  إىل 
لتغيري  فرصة  املبتكرة  االسرتاتيجيات 
املسار واتخاذ اخلطوات احلاسمة الالزمة، 

مستدام  مستقبل  نحو  طريقنا  ورسم 
على  احلفاظ  إىل  احلاجة  تستلزم  حيث 

الطبيعة يف وعي شبابنا.
يف  املستدامة  التنمية  أهداف  وباعتماد 
اإلمارات  دولة  تقود  العامل،  أنحاء  جميع 
الزخم  بناء  يف  املبادرة  املتحدة  العربية 
إطالق  مع  األهداف  هذه  حتقيق  نحو 
 10X مشروع اإلمارات املئوي 2071 ومبادرة
فيه  نعد  الذي  الوقت  يف  االبتكار  لتشجيع 
إىل  اجلميع  داعية  القادمة،  لألجيال  األمة 
التعهد باحلفاظ على بيئة خالية من التلوث 

يف دولة اإلمارات العربية املتحدة.
وميكن حتميل التطبيق على الرابط التايل:

 http://zayedprize.org.ae/Zayed
Prize Green Challenge

نهج يومي
قال أحمد حممد رفيع، نائب رئيس اللجنة 

العليا ملؤسسة زايد الدولية للبيئة، إن
حددته  الذي  للبيئة  العاملي  اليوم  موضوع 
حتت  جاء   2017 العام  لهذا  املتحدة  األمم 
ربط  بهدف  الطبيعة«  مع  »أنا  عنوان 
بها  التمتع  على  وحثهم  بالطبيعة  الناس 

الكرة  حلماية  دعوة  ذلك  ويف  وحمايتها، 
األرضية التي نعيش عليها جميعا.

بحماية  ينادون  البيئة  خرباء  ظل  وقد 
املوارد  على  واحلفاظ  التلوث  من  البيئة 
واإلهدار  اجلائر  االستغالل  من  الطبيعية 
أن  دون  املاضي  القرن  خمسينات  منذ 
لوقف  الكايف  بالقدر  االستجابة  تكون 
للحياة. هذه  الداعمة  البيئية  النظم  تدهور 
املؤسسات  سعي  ظل  ويف  الالمباالة، 
التي  هي  السريع،  للربح  الكربى  الصناعية 
اليوم  وجعلته  األرض  كوكب  بصحة  أودت 
إسعافية  خلطة  يحتاج  حرج  وضع  يف 
رأسها  وعلى  املزمنة  أمراضه  ملعاجلة 
االحتباس احلراري وهشاشة األمن املائي 

والغذائي.
نهجًا  املناسبة  هذه  جلعل  رفيع  ودعا 
الشباب  بني  التعاون  روح  لزرع  يوميًا 
على  احلفاظ  يف  ودوليًا  وإقليميًا  حمليًا 
عن  للعامل  ايجابية  صورة  ونقل  البيئة، 
الرتويج  يف  ودورهم  اإلمارات  شباب 
جمال  تقدير  ولضرورة  البيئية  للمفاهيم 
البيئية  الُنُظم  على  واحلفاظ  الطبيعة 
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للحياة. الداعمة 
لرناجع  حاجة  يف  اليوم  زلنا  ما  إننا  وأضاف 
التي تؤثر  ممارساتنا وثقافتنا االستهالكية 
على كوكبنا وصحتنا ومستقبلنا ومستقبل 
التي  املنافع  أن  املؤكد  ومن  أطفالنا. 
واإلنتاج  االستهالك  مناذج  توفرها 
اقتصادية  فرص  تشمل  املستدامني، 
جديدة وفرص عمل ومرونة وجودة احلياة. 
وال شك أن كل واحد منا ُمطالب اليوم تغيري 
أمناط  نحو  اليومي  وسلوكه  ممارساته 
التعامل  يشمل  وذلك  مستدامة،  حياة 
يحافظ  حضاري  بشكل  الطبيعة  مع 
حياة  دورة  استمرار  وعلى  نظافتها  على 

الكائنات احلية التي تعيش يف بّرنا وبحرنا.
العربية  اإلمارات  دولة  توّجه  ان  رفيع  وأكد 
املتحدة كان وما زال ايجابي منذ أن وضع 
الوالد  اهلل  بإذن  له  املغفور  األوىل  اللبنة 
الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب اهلل 
مثواه. وازدادت وتريتها بدعم ودفع رئيس 
بن  خليفه  الشيخ  السمو  صاحب  الدولة 
زايد آل نهيان، حفظه اهلل، ورؤية وعزمية 
الوزراء  جملس  ورئيس  الدولة  رئيس  نائب 

حممد  الشيخ  السمو  صاحب  دبي  حاكم 
وجتاوب  اهلل،  رعاه  مكتوم،  آل  راشد  بن 
اإلمارات.  حكام  السمو  أصحاب  اخوانهما 
يف  مهمة  خطوات  االمارات  خطت  فقد 
خمتلف  يف  املستدامة  التنمية  مسرية 
 2021 االمارات  رؤية  حددتها  التي  اجملاالت 
اخلضراء،  للتنمية  اإلمارات  واسرتاتيجية 
وذلك بتوظيف العلوم واالبتكارات والتقنيات 
على  مرموقًا  مكانًا  لها  حقق  ما  احلديثة، 

خريطة العمل البيئي العاملي.
يستمر  اجلهود  تضافر  أن  إىل  رفيع  وأشار 
لتطوير  واخلاص  احلكومي  القطاعني  يف 
سبل حتقيق أهداف »اسرتاتيجية اإلمارات 
»جملس  اشراف  حتت  اخلضراء«  للتنمية 
يشرف  الذي  اخلضراء«  للتنمية  اإلمارات 
نحو  التحول  خطوات  وتقييم  تنفيذ  على 
الالزمة  األدوات  وتوفري  األخضر  االقتصاد 
لضمان تيسري عملية التحول، مبا يف ذلك 
وخطط  والسياسات  التشريعات  اقرتاح 
التعاون  آليات  وتطوير  الالزمة  العمل 
والتنسيق بني خمتلف اجلهات املعنية يف 

القطاعني احلكومي واخلاص.

أرجاء األرض
األمني  الشاعر،  خليفة  حمدان  املهندس 
للبيئة، يرى  التقديرية  اإلمارات  العام جلائزة 
عام  كل  يتكرر  حدث  العاملي  البيئة  يوم  أن 
يف احتفالية تغمر أرجاء األرض من مغربها 
احلدث  االحتفالية  تشكل  ال  مشرقها.  اىل 
والتي  حتملها  التي  الرسالة  بل  وحده، 
تختلف مضامينها عاما بعد آخر. ارتأ برنامج 
عام  شعار  يكون  أن  للبيئة  املتحدة  األمم 
2017 هو إعادة التواصل مع البيئة يف دعوة 
الطبيعية  األماكن  نحو  لالنطالق  مفتوحة 
والعيش يف أحضانها وتنفس جمالها من 
أجل تذكر أهمية احلفاظ على صحة كوكب 
األرض والذي هو بدوره حفاظ على صحتنا 

وصحة أجيالنا القادمة.
وقال إن الطبيعة تزخر مبا حتويه من نظم 
البشرية،  منفعة  مع  تتماهى  أيكولوجية 
بثمن  تقدر  ال  خدمات  من  تقدمه  ومبا 
جارية  ومياه  نقي  هواء  من  لإلنسان 
رغم  فطرية  وحياة  زراعية  وحماصيل 
التهديد املتواصل جراء التغريات املناخية 

أو عوامل التلوث أو االستغالل اجلائر.
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للبيئة  الدولية  زايد  مؤسسة  أن  وأضاف 
على  احلفاظ  قضايا  وضع  على  دأبت 
خالل  من  اولوياتها  قائمة  على  الطبيعة 
جائزة زايد للبيئة وجائزة االمارات التقديرية 
واالجنازات  املبادرات  تعترب  حيث  للبيئة 
الطبيعة  على  احلفاظ  يف  املتميزة 
والتكرمي  اجلائزة  لنيل  مؤهلة  كعناصر 
مؤسسة  فإن  ذلك،  على  عالوة  الالئق، 
زايد الدولية للبيئة عرب مبادراتها اخملتلفة 
املليون  زراعة  مشروع  رأسها  وعلى 
لدعوة  وحيًا  واقعيًا  مثااًل  تقدم  شجرة 
وحتفيزهم  الطبيعة  نحو  لإلنطالق  األفراد 
احمللية  بيئتهم  على  احملافظة  نحو 

وتعزيز التنوع البيولوجي فيها.
زايد  مؤسسة  يف  إننا  الشاعر  وقال 
اجملتمع  مع  تضامننا  نؤكد  للبيئة  الدولية 
مع  اجملتمعات  ارتباط  تعزيز  يف  العاملي 
بدعم  التزامنا  ونؤكد  الطبيعية،  بيئاتهم 
اسرتاتيجيات  لوضع  الكفيلة  اجلهود  كافة 
للحفاظ على الطبيعة واحلد من آثار تدهور 
احمللي  املستوى  على  االيكولوجية  النظم 

والعاملي.

توازن الطبيعة
العليا  اللجنة  عضو  النجار،  أحمد  علي 
واملستشار املايل ملؤسسة زايد الدولية 
الدولية  األسرة  احتفال  إن  قال  للبيئة، 
من  اخلامس  يف  للبيئة  العاملي  باليوم 
الناس  »ربط  شعار  حتت  يأتي   2017 يونيو 
على  احلفاظ  ألهمية  وذلك  بالطبيعة”، 
عطاء  استمرار  أجل  من  الطبيعة  توازن 
يف  عليها  نعتمد  التي  الطبيعية  املوارد 
حياتنا كمجتمع بشري، وهذا من أساسيات 
تنفيذ اإلتفاقيات الدولية التي تدعو لتحقيق 
على  والتغلب  املستدامة  التنمية  أهداف 

عناصر وآثار التغري املناخي الكوين.
مباشر  بشكل  التمويل  ارتبط  وطاملا 
ترمي  التي  اجلهود  بكل  مباشر  غري  او 
وإنشاء  البيئية  والثقافة  الوعي  نشر  إىل 
على  والسيطرة  الطبيعية  احملميات 
فإنه  للبيئة،  املدمرة  اإلنسان  نشاطات 
إىل  تؤدي  التي  العوامل  مقدمة  يف  يأتي 
جناح أو فشل هذه اجلهود واملشروعات 
التمويل  ربط  فإن  وعليه  املعتمدة. 
املناخية  املشكلة  بعالج  مشروع  ألي 

يعترب  البيئي  املال  رأس  على  واحلفاظ 
واالقتصادية  املالية  السياسات  أهم  من 
الصناعية  الدول  ايفاء  أن  كما  دولة.  ألي 
اخلاصة  املشاريع  متويل  نحو  بالتزاماتها 
مطلب  يعترب  املناخي  والتغري  بالبيئة 
الدول  قدرة  لتعزيز  وأولوية  أساسي 

الفقرية على التكيف مع التغري املناخي. 
وأضاف النجار أنه كنموذج من دولة اإلمارات 
العاملية  املسرية  مقدمة  يف  تسري  التي 
طريان  جمموعة  اختارت  فقد  اخلضراء، 
تعمل  ربحية  غري  منظمات  ثالث  اإلمارات 
واحلفاظ  الربية  احلياة  حماية  جماالت  يف 
البيئة يف قارة أفريقيا للحصول على  على 
متويل مايل لدعم أنشطتها، وذلك يف إطار 
أطلقتها  التي  اخضرارًا«  أكرث  »غد  مبادرة 
إطار  يف   2013 عام  يف  مرة  ألول  الناقلة 
عليها  واحلفاظ  البيئة  باستدامة  التزامها 
متوياًل  وخصصت  العامل،  مستوى  على 
إىل 150,000 دوالر أمريكي لدعم  تصل قيمته 
املنظمات غري الربحية على مستوى العامل، 
والتي تعمل على نحو مبتكر من أجل حماية 

وحتسني بيئاتها احمللية.
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التهنئة لكل شعوب العامل مبناسبة اليوم 
لقيادتنا  والشكر   ،2017 للبيئة  العاملي 
تشريفنا  على  اإلمارات  ولشعب  الرشيدة 
وآمنة  سليمة  بيئة  نحو  املسرية  بقيادة 

ألجيال احلاضر واملستقبل.
البيئة هي احلياة

اللجنة  عضو  عمر،  أحمد  خالد  الدكتور 
العليا واملستشار القانوين ملؤسسة زايد 
احلياة،  هي  البيئة  أن  يؤكد  للبيئة  الدولية 
والدفاع عنها يعني الدفاع عن حق األجيال 
وقد  كرمية.  حياة  يف  والقادمة  احلالية 
البيئة  الدفاع عن  بدأت األصوات ترتفع يف 
منذ ستينات القرن املاضي، إال أن ترجمة 
مل  البيئة  حلماية  عاملية  قوانني  إىل  ذلك 
اإلتفاقيات  بعد  إال  واضحة  بصورة  تنطلق 

الدولية يف مؤمتر الربازيل 1992.
ذكرت  احلديثة  الدراسات  إحدى  إن  وقال 
البيئية  القوانني  يف  الكمية  الزيادة  أن 
العشرين  بلغت عشرين ضعفًا على مدار 
منذ  أي  قبلها،  مبا  مقارنة  السابقة،  سنة 
الدول  أن عدد  إذ  »بروتوكول كيوتو 1997«. 
بيئية أصبح 164 دولة  التي شّرعت قوانني 

يف  فقط  دولة   99 كان  أن  بعد   2016 يف 
فاقت  عامليًا  البيئية  القوانني  وأن   ،2015
تشري  ذاتها  الدراسة  لكن  قانون،   1200 ال 
بعض  توطئة  يف  ظهرت  قد  البيئة  أن  إىل 
القوانني فقط دون حمتواها! كما أن %42 
فقط من الدول النامية ضمنت تغري املناخ 
يف خططتها التنموية، ما يثري تساؤاًل حول 

مدى إلزامية وفاعلية تلك التشريعات!
شّرعت  متقدمة  دواًل  هناك  أن  إىل  وأشار 
اإللزامية  صفتا  لها  كانت  بيئية  قوانني 
قوانني  أهمها  ومن  معًا،  واالستمرارية 
ميزانية  يخصص  الذي  الكربون«  »موازنة 
كل  املناخ  تغري  آثار  مواجهة  ملشروعات 
املتحدة  الواليات  حتى  سنوات.  خمس 
التي انسحبت  بإدارتها اجلمهورية احلالية 
الشهر  وقعت   ،2015 باريس  اتفاقية  من 
البيئة  حلماية  يهدف  قانون  على  املاضي 
يف القطب الشمايل، ومت التوقيع عليه يف 

أالسكا. 
املناخي  التغري  ان  مبا  خالد  الدكتور  وقال 
ذلك  انعكس  فقد  اآلن،  األوىل  القضية  هو 
التنفيذي  املستوى  على  التشريع  على 

إنشاء  مثل  املتقدمة  الدول  بعض  لدى 
املناخ  تغري  بقضية  تختص  وزارية  حقيبة 
منذ  الدول  بعض  بدأته  ما  وهو  حتديدًا، 
وأسرتاليا  نيوزيالندا  تشمل  عديدة  سنني 
فيما  والدمنارك،  وبلجيكا  وأسكتلندا 
واململكة  كاليونان  أخرى  دول  بها  حلقت 
نامية  دول  انضمت  وحديثًا  وكندا  املتحدة 
العربية  اإلمارات  دولة  أما  كباكستان. 
النامية  الدول  أوائل  من  فهي  املتحدة 

التي تنشئ وزارة للتغري املناخي والبيئة.
وضع  لتلخيص  حماولة  هذه  أن  وأوضح 
العاملي  املستوى  على  البيئية  القوانني 
 2017 للبيئة  العاملي  اليوم  مبناسبة 
ويأتي  يونيو.  من  اخلامس  يصادف  الذي 
»ربط  شعار  حتت  العام  هذا  االحتفال 
باالنتباه  ننادي  يجعلنا  ما  بالطبيعة”،  الناس 
وقوانني  الطبيعية  احملميات  لقوانني 
املناطق  يف  األراضي  واستخدام  متليك 
على  البيئية  فاخملاطر  بيئيًا،  احلساسة 
لتضافر  وحتتاج  ضخمة  الدويل  املستوى 
اجلهود، خاصة فيما يتعلق بتنفيذ القوانني 

واالتفاقيات البيئية.
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اإلمارات  دولة  أن  خالد  الدكتور  وأضاف 
العربية املتحدة كعادتها، تقف يف مقدمة 
وكبرية  صغرية  لكل  شّرعت  التي  الدول 
واهتمت منذ تأسيسها بالطبيعة والنظم 
عدد  أن  بدليل  للحياة،  الداعمة  البيئية 
ملساحتها  بالنسبة  الطبيعية  احملميات 

وموقعها اجلغرايف يعترب كبريًا.
التخطيط العلمي

عضو  السويدي،  غامن  غيث  الدكتور  قال 
اللجنة العليا ملؤسسة زايد الدولية للبيئة، 
العاملي  باليوم  حتتفل  الدولية  األسرة  إن 
العام   هذا  يونيو  من  اخلامس  يف  للبيئة 
 ، بالطبيعة«  الناس  »ربط  شعار  حتت 
بني  التصالح  ألهمية  رمز  الشعار  ويف 
اإلنسان والطبيعة وفيه دعوة للناس كافة 
الطبيعية  املوارد  قدرة  على  للمحافظة 
الرشيد  باالستخدام  وذلك  العطاء  على 
الذي  العلمي  التخطيط  على  املستند 
بني  وميزج  البيئية  االعتبارات  كافة  يراعي 
ويهتم  احلديثة  والعلوم  احمللية  املعارف 
اتخاذ  يف  احملليني  السكان  بإشراك 
القرارات التي تؤثر على حياتهم ويعمل على 
الوصول  من  يتمكنوا  حتى  قدراتهم  بناء 

بطريقة  وإدارتها  فيها  والتحكم  للموارد 
بالطبيعة  الناس  ربط  إن  مستدامة.  
يتطلب وضع اسرتاتيجيات وخطط وبرامج 
كافة  وضعها  يف  يشارك  ومشروعات 
املوارد  وتخصيص  املصلحة  أصحاب 
وأنظمة  هياكل  ووضع  الكافية  املالية 
قد  التي  املتغريات  تستوعب  مرنة  عمل 
للرصد  تطرأ من وقت آلخر وتصميم نظام 
وسن  واملراجعة  والتقييم  واملتابعة 
ملشاركة  داعمة  وقوانني  تشريعات 
وحامية  حياتهم  شؤون  يف  الناس 
املتسلطني  تسلط  من  الطبيعة  للموارد 
لتنفيذ  وضامنة  القانون  عن  واخلارجني 
االتفاقيات  الدولية املتمثلة يف  التعهدات 
األهداف  لتحقيق  تدعو  التي  الدولية 
واحملافظة  املستدامة  للتنمية  العاملية 

على البيئة.
اإلمارات  دولة  أن  غيث  الدكتور  وأضاف 
العربية املتحدة سابقة ألغلب دول العامل 
اخلضراء  مسريتها  أن  إذ  اإلطار،  هذا  يف 
وبذل  دعائمها  أرسى  أن  منذ  تتوقف  مل 
اهلل،  بإذن  له  املغفور  أجلها  من  حياته 
نهيان،  آل  سلطان  بن  زايد  الشيخ  الوالد 

الفردوس  وأسكنه  مثواه  اهلل  طيب 
وعزمية  رؤية  وبفضل  واليوم،  األعلى. 
قيادتنا الرشيدة، تقود دولة اإلمارات قطار 
بلورة  يف  الريادة  ولها  األخضر  االقتصاد 

وتنفيذ أهداف التنمية املستدامة.
رأس مال البشرية

حارب،  سعيد  حممد  مرمي  املهندسة 
الدولية  زايد  العليا ملؤسسة  اللجنة  عضو 
للبيئة، ووكيل وزارة التغري املناخي والبيئة 
املساعد لقطاع شؤون البيئة واحملافظة 
يوم  موضوع  إن  قالت  الطبيعة،  على 
الناس  »ربط   2017 للعام  العاملي  البيئة 
أهمية  على  الضوء  يسلط  بالطبيعة« 
البشرية  مال  رأس  ُتمّثل  التي  الطبيعة 
والتوعية  للتنمية،  األساسية  والركيزة 
بأهمية العيش بانسجام معها، واستثمار 
مستدام،  نحو  على  وخدماتها  مواردها 
والتحديات  الضغوط  ظل  يف  خاصة 
الطبيعية البشرية التي تتعرض لها كالنمو 

السكاين واالقتصادي وتغري املناخ.
على  حريصة  اإلمارات  دولة  كانت  ولطاملا 
والطبيعة،  اإلنسان  بني  العالقة  تأصيل 
يف  وخدماتها  الطبيعة  قيمة  وتعظيم 
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التنموية،  واخلطط  السياسات  خمتلف 
رؤية  انعكس ذلك بشكل واضح يف  فقد 
من  آفاقها  استلهمت  التي   2021 اإلمارات 
السمو  لصاحب  الوطني  العمل  برنامج 
رئيس  نهيان  آل  زايد  بن  خليفة  الشيخ 
الدولة، حفظه اهلل، حيث أكدت الرؤية على 
الطبيعية  البيئة  على  احملافظة  أهمية 
األنشطة  الناجمة عن  األخطار  للوطن من 

البشرية عامليًا وحمليًا. 
الوعي  هذا  من  انطالقًا  أنه  وأضافت 
بأهمية الطبيعة وأهمية العيش بانسجام 
احلماية  توفري  على  الدولة  حرصت  معها، 
الربية  املناطق،  من  للعديد  املناسبة 
ذات  أو  البيئية  احلساسية  ذات  والبحرية، 
على  قدرتها  وتعزيز  التاريخية  األهمية 
والتحديات  الضغوط  وجه  يف  الصمود 
إقامة  يف  فتوسعت  والتنموية،  الطبيعية 
عددها  يصل  التي  الطبيعية  احملميات 
اليوم اىل 43 حممية ُمعلنة رسميًا ُتشّكل 

أكرث من 14% من مساحة الدولة.
أولويات االمارات

عضو  احلمراين،  راشد  صالح  الدكتور  أكد 

اللجنة العليا ملؤسسة زايد الدولية للبيئة، 
املوارد  على  واحلفاظ  البيئة  حماية  أن 
أولويات  قائمة  عن  أبدًا  تغب  مل  الطبيعية 
الرغم  على  وذلك  االمارات،  دولة  حكومة 
العمراين  النمو  من  الدولة  تشهده  مما 
تنويع  وجهود  السكاين  والنمو  السريع 
احليوية  احملاالت  يف  االستثمار  مصادر 

اخملتلفة.
وقال إن مؤسس الدولة وأحد رواد احلماية 
البيئية املغفور له بإذن اهلل الشيخ زايد بن 
البيئة  حماية  أن  أكد  نهيان،  أل  سلطان 
هي مطلب أساسي لتحقيق منو مستدام 
احلياة  ضمان  وأن  وشامل،  ومتوازن 
املزدهرة لألجيال املستقبلية ال ميكن أن 
يتحقق ما مل تتم مواجهة املعضالت البيئية 

الراهنة عرب أدوات التطوير اخملتلفة.
للبيئة  الدولية  زايد  مؤسسة  سعت  لقد 
لتحقيق  املؤسسات  خمتلف  دعم  إىل 
االعتبارات  ودمج  البيئة  جتاه  التزاماتها 
البيئية يف كافة مراحل التنمية، فهي اليوم 
الطبيعة  مع  األفراد  تواصل  تعزيز  تدعم 
مفاتيح  اهم  أحد  التواصل  من  وجتعل 

ضمان االستدامة البيئية.
وأضاف أن البيئة هي كل األشياء التي ُتحيط 
بنا ومن حولنا، وحمايتها واحملافظة عليها 
علينا  املفروضة  الواجبات  اهم  من  يعد 
جميعًا. وال شك ان التهاون يف أداء الواجب 
اجملتمع،  على  مباشٍر  بشكٍل  يؤّثر  سوف 
األساسّية  عناصرها  من  أٍي  يف  خلٍل  وأي 
من  العديد  اىل  يؤدي  سوف  الثانوية،  أو 
البيئية  املضار  أن  إىل  مشريًا  املهددات، 
العامل  خمرجات  عن  الناجمة  اخملتلفة 
اخملتلفة،  اجملتمع  قطاعات  يف  املتغري 
تواجهها  التي  التحديات  أخطر  من  تعد 
الطبيعة، والتي تشكل خطرًا حقيقّيًا على 
مقدرات البيئة، وتهدد حياة الكائنات احلّية 
ومرورًا  باإلنسان،  بدءًا  والبحرّية،  الربّية 
تواصل  فان  لهذا،  والنباتات.  باحليوانات 
االفراد مع الطبيعة سوف يقلص من تلك 

املضار.
 وأوضح الدكتور احلمراين أن مؤسسة زايد 
الدولية للبيئة حتتفل اليوم -وبشكل سنويا 
وتسعى  للبيئة  العاملي  كعادتها-باليوم 
تعزيز  اىل  ومبادراتها  براجمها  عرب  دائما 
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الطبيعة  حماية  يف  اجملتمع  افراد  دور 
تفاعل  بأن  منها  اميانا  التواصل،  بوابة  عرب 
اإليجابّية  اآلثار  وفهم  الطبيعة  مع  األفراد 
ينعكس  سوف  البيئي  لدورهم  والسلبّية 
تسعى  التي  الغايات  حتقيق  على  الحمالة 
لها املؤسسة يف احلفاظ على الطبيعة.

تعزيز الوعي
الهرمودي،  الرحيم  عبد  علياء  املهندسة 
الدولية  زايد  العليا ملؤسسة  اللجنة  عضو 
دبي،  بلدية   – البيئة  إدارة  مدير  للبيئة، 
عاملي  يوم  هو  العاملي  البيئة  يوم  أن  ترى 
عام  منذ  املتحدة  األمم  قبل  من  ُخصص 
قضايا  جتاه  الوعي  تعزيز  بهدف    1974
البيئة وتشجيع العمل الدويل حلماية البيئة 
العام نحتفل بهذا احلدث حتت  ، ويف هذا 
»أنا مع الطبيعة« والتي يأتي تزامنًا  شعار 
»التواصل  مع الشعار العاملي لهذا العام 
الرتابط  أهمية  على  ليؤكد  الطبيعة«،  مع 
أن  وكيف  الطبيعية  والبيئة  البشر  بني 
وتؤثر  عليها  يعيشون  مبن  تتأثر  الطبيعة 
والغذاء  واملاء  الهواء  خالل  من  فيهم 

واحلياة الفطرية.  
العمل  علينا  وجب  لذا  الهرمودي  وقالت 

الطبيعية  بيئتنا  حماية  أجل  من  جميعًا 
مصادر  عن  بعيدة  عليها  واحملافظة 
االستنزاف  خماطر  من  واحلد  التلوث 
هذه  على  أجدادنا  عاش   فقد  والتدهور، 
األرض وعاشوا يف وئام معها ،  ومل يأخذوا 
علينا  وجب  لذا   ، إليه   يحتاجون  مما  أكرث 
حتى  الطبيعية  بيئاتنا  على  احملافظة 
مشرية  القادمة،  لألجيال  صاحلة  تكون 
التعرف  علينا  يجب  ذلك  سبيل  يف  أنه  إىل 
على جمموعة النباتات واحليوانات احمللية 
التي تعيش يف دولتنا احلبيبة والتي ميكن 
هي  لتجمعها  أماكن  أفضل  تكون  أن 
عددها  يقدر  والتي  الطبيعية  احملميات 
و43  دبي  يف  طبيعية  حمميات  بثمان 
حممية يف اإلمارات أنشئت حلماية األنواع 
اإليكولوجية  النظم  والهامة،  الضعيفة 
والصحراوية  واجلبلية  والبحرية  الساحلية 
والتي حتتوي على العديد من مظاهر التنوع 
الغاف،  أشجار  ذلك  يف  مبا  البيولوجي 
الصقر  منقار  سلحفاة  العربي،  الفهد 

واحلبارى.
بيوم  االحتفال  إىل  دائمًا  نتطلع  إننا  وقالت 
ونحن  عام  كل  يونيو(   5( العاملي  البيئة 

أقرب إىل الطبيعة وأكرث اهتمامًا بها.
أمنا الطبيعة

 أوضحت املهندسة أصيلة عبد اهلل املعال، 
الدولية  زايد  العليا ملؤسسة  اللجنة  عضو 
بنا  احمليطة  والبيئة  الطبيعة  أن  للبيئة، 
التوسع  تواجه حتديات كبرية ومؤثرة منها 
وانشطة  الرثوات  واستخراج  العمراين 
استدامه  من  حتد  التي  األخرى  االنسان 
والغذاء،  والطاقة  كاملياه  الثمينة  املوارد 
بالبيئي  العاملي  باليوم  االحتفال  ويأتي 
ليحملنا  الطبيعة”  مع  »انا  شعار  حتت 
البشرية  عاتق  على  تقع  كبرية  مسؤولية 
لسالمه  تؤدي  الطبيعية  املوارد  فسالمة 
قوي  الشعار  هذا  أن  إىل  مشرية  البشر. 
جدا وجميل يف نفس الوقت ويأتي ليوضح 
مستوى  على  املبذولة  اجلهود  من  ويزيد 
االستهالك  امناط  لكل  للتصدي  العامل 
العشوائي وغري املستدام للموارد. وأكدت 
ومراقبني  كمسؤولني  نحن  علينا  يجب  أنه 
التوعية  حمالت  نكثف  ان  البيئية  لألوضاع 
ويجب  أمنا  فالطبيعة  البيئية  باملسؤولية 
هذه  نفسه  يحمل  أن  منا  فرد  كل  على 

املسؤولية جتاه الطبيعة.
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وأبدا  دوما  الطبيعة  مع  انا  املعال  وقالت 
ألحافظ على أمي الطبيعة واعيش ويعيش 
ندعو  لذلك  الكون  خريات  ظل  يف  غريي 
العامل يف هذا العام وكل االعوام أن يقفوا 
يدا بيد حلماية الكنوز احليوية املوجودة يف 
وغابات  بيولوجي  وتنوع  حمميات  من  بالدنا 
حال  أفضل  يف  عليها  واحلفاظ  وغريها 

والعمل الدؤوب على استدامتها.
بيان املؤسسة 

الدولية  زايد  مؤسسة  أصدرت  وقد  هذا، 
فيه  وقال  اليوم،  هذا  مبناسبة  بيانًا  للبيئة 
يطيب  فهد:  بن  حممد  الدكتور  األستاذ 
اإلمارات  جمتمع  تهنئ  أن  للمؤسسة 
للبيئة  العاملي  باليوم  الدويل  واجملتمع 
كل  من  يونيو  من  اخلامس  يصادف  الذي 
لتذكري  مهمة  عاملية  مناسبة  وهي  عام. 
واملنظمات  واملؤسسات  احلكومات 
البيئة،  جتاه  بهم  املنوط  بالواجب  واألفراد 

كلٌّ يف نطاق مسؤوليته. 
االحتفال  يساهم  أن  يجب  أنه  وأضاف 
الوعي  نشر  يف  للبيئة  العاملي  باليوم 
االيجابي وفتح قنوات  البيئي  حول السلوك 

طاقة  باعتبارهم  الشباب  مع  التواصل 
يف  ًا  كبري  تغيريًا  ُتحدث  أن  ميكن  جبارة 
الدويل  بالتواصل  وتدفع  اجملتمع،  سلوك 
السلوك  يف  واملعارف  الثقافات  لتبادل 
البيئي واسلوب التوعية. هذا فضاًل عن زرع 
وإقليميًا  حمليًا  الشباب  بني  التعاون  روح 
ودوليًا يف احلفاظ على البيئة، ونقل صورة 
ايجابية للعامل عن شباب اإلمارات ودورهم 
ولضرورة  البيئية  للمفاهيم  الرتويج  يف 
تقدير جمال الطبيعة واحلفاظ على الُنُظم 

البيئية الداعمة للحياة."
لرناجع  حاجة  يف  اليوم  زلنا  ما  إننا  وقال 
التي تؤثر  ممارساتنا وثقافتنا االستهالكية 
على كوكبنا وصحتنا ومستقبلنا ومستقبل 
التي  املنافع  أن  املؤكد  ومن  أطفالنا. 
واإلنتاج  االستهالك  مناذج  توفرها 
اقتصادية  فرص  تشمل  املستدامني، 
وجودة  ومرونة  عمل  وفرص  جديدة 
ُمطالب  منا  واحد  كل  أن  شك  وال  احلياة. 
اليومي  وسلوكه  ممارساته  بتغيري  اليوم 
يشمل  وذلك  مستدامة،  حياة  أمناط  نحو 
حضاري  بشكل  الطبيعة  مع  التعامل 

يحافظ على نظافتها وعلى استمرار دورة 
بّرنا  يف  تعيش  التي  احلية  الكائنات  حياة 

وبحرنا.
دولة  توّجه  ان  فهد  ابن  الدكتور  وأكد 
زال  وما  كان  املتحدة  العربية  اإلمارات 
ايجابي منذ أن وضع اللبنة األوىل املغفور له 
بإذن اهلل الوالد الشيخ زايد بن سلطان آل 
وتريتها  وازدادت  مثواه.  اهلل  طيب  نهيان، 
السمو  صاحب  الدولة  رئيس  ودفع  بدعم 
حفظه  نهيان،  آل  زايد  بن  خليفه  الشيخ 
الدولة  رئيس  نائب  وعزمية  ورؤية  اهلل، 
صاحب  دبي  حاكم  الوزراء  جملس  ورئيس 
السمو الشيخ حممد بن راشد آل مكتوم، 
أصحاب  اخوانهما  وجتاوب  اهلل،  رعاه 
السمو حكام اإلمارات. فقد خطت االمارات 
التنمية  مسرية  يف  مهمة  خطوات 
التي  اجملاالت  خمتلف  يف  املستدامة 
واسرتاتيجية   2021 االمارات  رؤية  حددتها 
بتوظيف  وذلك  اخلضراء،  للتنمية  اإلمارات 
ما  احلديثة،  والتقنيات  واالبتكارات  العلوم 
حقق لها مكانًا مرموقًا على خريطة العمل 

البيئي العاملي.
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األمم المتحدة 
للبيئة توقع

اتفاقا جديدًا مع مؤسسة زايد الدولية للبيئة
وقعت األمم المتحدة للبيئة ومؤسسة زايد الدولية في مدينة نيروبي بكينيا، اتفاقا 
وإقليميًا  محليًا  المستدامة  التنمية  تحقيق  في  للمساهمة  بالتعاون  يقضي  جديدًا 
عامًا،   18 منذ  المؤسستين  بين  الممتدة  االستراتيجية  للشراكة  استمراراَ  وذلك  ودوليًا، 
اإلقليمية  والمطبوعات  واإلعالنات  الفعاليات  من  كبير  عدد  عنها  تمخض  والتي 
والعالمية التي ساهمت بفعالية في بلورة وتطوير السياسات اإلقليمية والدولية تجاه 
البيئة والتنمية المستدامة. كما أن مؤسسة زايد تمنح واحدة من أكبر الجوائز البيئية 
والمؤسسات  األفراد  تحفيز  في  للبيئة  المتحدة  األمم  عليها  تعتمد  التي  العالمية 
وتطوير  المتميزة  البيئية  المبادرات  لطرح  المدني  المجتمع  ومنظمات  والشركات 

التكنولوجيا الخضراء ونشر الوعي والثقافة البيئية.

اريك  سعادة  االتفاق  وقع 
العام  األمني  سولهامي، 
املتحدة،  لألمم  املساعد 
للبيئة،  املتحدة  لألمم  التنفيذي  املدير 

بن  أحمد  حممد  الدكتور  األستاذ  وسعادة 
زايد  ملؤسسة  العليا  اللجنة  رئيس  فهد، 
الدولية للبيئة، يف مقر األمم املتحدة للبيئة 
السيد  بحضور  وذلك  نريوبي،  مدينة  يف 

لألمم  التنفيذي  املدير  نائب  ثياو،  إبراهيم 
حممد  مشكان  والدكتورة  للبيئة،  املتحدة 
العور، واألمني العام ملؤسسة زايد الدولية 

للبيئة.
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زايد  مؤسسة  دور  يعزز  االتفاق  فهد:  ابن 
االستدامة  لشعلة  حاملة  تعد  التي  الدولية 
يف نشر وترسيخ ثقافة الوعي البيئي ونشر 

الثقافة البيئية.

إن  فهد  بن  أحمد  حممد  الدكتور  وقال 
مقدمة  يف  تقف  العربية  اإلمارات  دولة 
الوطنية  سياستها  يف  تبادر  التي  الدول 
التي  والربامج  السياسات  وتنفيذ  بتخطيط 
واملوارد  البيئة  على  احلفاظ  شأنها  من 
الطبيعية واملساهمة يف خفض البصمة 

الكربونية لتخفيف حدة التغري املناخي.
وأضاف أن اتفاق التعاون مع األمم املتحدة 
مؤسسة  دور  تعزيز  أيضا  شأنه  من  للبيئة 
لشعلة  حاملة  تعد  التي  الدولية  زايد 
االستدامة، يف نشر وترسيخ ثقافة الوعي 
البيئي ونشر الثقافة البيئية ودعم املبادرات 
يف  املساهمة  شأنها  من  التي  الرائدة 
التي  املستدامة  التنمية  أهداف  حتقيق 
اعتمدها اجملتمع الدويل يف سبتمرب 2015.

العور  مشكان  الدكتورة  قالت  جانبها  من 

فخورة  للبيئة  الدولية  زايد  مؤسسة  إن 
والتي  للبيئة  املتحدة  األمم  مع  بشراكتها 
الدويل،  للمجتمع  الكثري  خاللها  من  قدمت 
التنفيذي  باملدير  األول  اللقاء  هذا  ويف 
أيضًا  بنريوبي  للبيئة  املتحدة  لألمم  اجلديد 
لهيئة  سعادته  انضمام  على  االتفاق  مت 
للبيئة  الدولية  زايد  جلائزة  الدولية  التحكيم 
الختيار  دبي  يف  سنتني  كل  جتتمع  التي 
كما  األربع.  فئاتها  يف  باجلائزة  الفائزين 
واستخدام  تطوير  دعم  على  االتفاق  مت 
عجلة  لدفع  الذكية  املعرفية  اخلدمات 

التنمية املستدامة حمليًا وعامليًا.
العور  مشكان  الدكتورة  واستعرضت 
معرفية  قاعدة  إلنشاء  املؤسسة  جهود 
طالب  فئة  من  الفئات  خملتلف  وتعليمية 
العايل،  التعليم  طالب  فئة  إىل  املدارس 

ويتضح ذلك من خالل الفئة اجلديدة جلائزة 
»فئة العلماء الشباب«،  زايد الدولية للبيئة 
مت  التي  الذكية  التطبيقات  إىل  باإلضافة 
املعرفية  بالقاعدة  واخلاصة  استحداثها 

حول أهداف التنمية املستدامة.
الدولية  زايد  مؤسسة  أن  بالذكر  واجلدير 
 2016 نوفمرب  يف  استضافت  قد  للبيئة 
اجلنوب  بلدان  يف  للتنمية  الدويل  املعرض 
اجلنوب الذي طرح عددًا ال يستهان به من 
املبادرات واحللول للتنمية املستدامة من 
بلدان اجلنوب، إضافًة إىل التقنيات الصديقة 
للبيئة. وقد حققت االستضافة جناحًا كبريًا 
اإلمارات  بدولة  اخلارجية  وزارة  به  أشادت 
فضاًل  هذا  للدولة،  متثيل  خري  اعتربته  التي 
عن إشادة األمم املتحدة ومكتبها اخلاص 

بالتعاون بني بلدان اجلنوب.
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مركز محمد بن 
راشد لالبتكار 

الحكومي

يبحث مستقبل البيئة واالستدامة 

عقد مركز محمد بن راشد لالبتكار الحكومي جلسة جديدة ضمن سلسلة جلسات 

الحالية  والتحديات  الفرص  أهم  لمناقشة  المبتكرين«  »شبكة  التفاعلية  المنصة 

والمستقبلية في قطاع البيئة واالستدامة.

شبكة  جلسة  يف 
من  نخبة  املبتكرين 
التنفيذيني  الرؤساء 
اضافة  احلكومية  اجلهات  يف  لالبتكار 
اإلمارات  عمل  جمموعة  عن  ممثلني  اىل 
"بيئة"  شركة  يف  ومسؤولني  للبيئة 
على  املؤثرين  من  وعدد  بالشارقة 

االجتماعي. التواصل  شبكات 
سعادة  فيها  حتدثت  التي  اجللسة  حضر 
املهريي  حارب  مرمي  املهندسة 
املوارد  لقطاع  املساعد  الوكيل 
يف  الطبيعة  على  واحملافظة  املائية 

وأدارها  والبيئة،  املناخي  التغيري  وزارة 
االستثمار  إدارة  أول  مدير  غباش  سعيد 
هيئة  يف  األعمال  ودعم  والتخطيط 
من  عدد  "ديوا"  دبي  ومياه  كهرباء 
البيئة  بقطاع  املعنيني  اجملتمع  أفراد 

واالستدامة.
املدير  مساعد  الهاشمي  هدى  وأكدت 
مكتب  يف  واالبتكار  لالسرتاتيجية  العام 
شؤون  بوزراة  الوزراء  جملس  رئاسة 
شبكة  أن  واملستقبل  الوزراء  جملس 
للرؤساء  منربا  متثل  التي  املبتكرين 
االبتكار  فرق  واعضاء  لالبتكار  التنفيذيني 

يف  املبتكرة  املشاريع  على  والعاملني 
القطاعات  على  تركز  احلكومية،  اجلهات 
إىل  سعيا  اإلمارات،  لدولة  األولوية  ذات 
توجهات  يدعم  مفتوح  تفاعلي  حوار  خلق 
القطاعات  هذه  تطوير  يف  احلكومة 

لتحدياتها.  احللول  وابتكار 
وقالت إن شبكة املبتكرين تشكل حمفزا 
احلكومي،  العمل  يف  لالبتكار  مهما 
ممارسة  إىل  لتحويله  داعما  وعنصرا 
صناعة  يف  تساعد  عمل  وثقافة  يومية 
ما  لتحدياته،  احللول  وإيجاد  املستقبل 

إيجابا على اجملتمع.  ينعكس 
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لالبتكار   مهما  حمفزا  تشكل  شبكة 
يومية  ممارسة  إىل  لتحويله  داعما  وعنصرا 
وثقافة عمل املبتكرين تساعد يف صناعة 

املستقبل .

قطاع  مستقبل  على  اجللسة  وركزت 
من  عددا  وجمعت  واالستدامة  البيئة 
خمتلف  من  واملبتكرين  اخملتصني 
اجلهات لتبادل اآلراء واالقرتاحات والتعرف 
على األفكار املبتكرة والتوجهات العاملية 
والتطبيقات،  التجارب  وأفضل  اجلديدة، 
واألفكار  املستجدات  آخر  واستعراض 
املبتكرة يف هذا اجملال، مبا يسهم يف 
التطبيقات  من  متكاملة  منظومة  إيجاد 
يف  تسهم  التي  العملية  واخلطوات 

مستدامة.  بيئة  حتقيق 
املبتكرين شبكة 

سلسلة  من  واحدة  اجللسة  هذه  وتعد 
حيث  املبتكرين،  لشبكة  دورية  جلسات 
يقوم رئيس تنفيذي لالبتكار يف كل ملتقى 
اجلهات  جاهزية  ومناقشة  احلوار  بإدارة 

ثقافة  لرتسيخ  خطة  ورسم  احلكومية 
من  اجلهات  لتمكني  عمل  كنهج  االبتكار 

االسرتاتيجية. أهدافها  حتقيق 
عدة  حماور  املبتكرين  شبكة  وتشمل 
يف  التطوير  فرص  مناقشة  أهمها، 
اجلهات، وعرض ومشاركة خطط االبتكار، 
أحدث  واستعراض  الفعاليات،  ومناقشة 
الزيارات  وتنظيم  العامل،  حول  االبتكارات 
املشروعات  على  لالطالع  امليدانية 
اجلهات  يف  املبتكرة  واخلدمات 

احلكومية. 
 2016 عام  املبتكرين  شبكة  إنشاء  ومت 
لالبتكار  التنفيذين  الرؤساء  من   46 لتضم 
يف اجلهات االحتادية، كما مت كذلك تطوير 
اجلهات  من  االبتكار  خرباء  لتضم  الشبكة 
وتوحيد  اخلربات  تبادل  بهدف  احمللية 

واحمللية  االحتادية  اجلهات  بني  ألهداف 
لتحقيق رؤية اإلمارات 2021.

نبذة عن املركز
لالبتكار  راشد  بن  حممد  مركز  تأسس 
االبتكار  ثقافة  وإثراء  لتحفيز  احلكومي 
وضع  خالل  من  احلكومي  القطاع  يف 
يصبح  بحيث  لالبتكار  متكاملة  منظومة 
دولة  حكومة  ركائز  من  أساسية  ركيزة 
لرؤية  تطبيقًا  املتحدة  العربية  اإلمارات 
راشد  بن  حممد  الشيخ  السمو  صاحب 
رئيس  الدولة  رئيس  نائب  مكتوم  آل 
إىل  الهادفة  دبي  حاكم  الوزراء  جملس 
تنافسية  وتعزيز  احلكومي،  العمل  تطوير 
دولة  حكومة  تكون  بحيث  اإلمارات  دولة 
األكرث  احلكومات  مصاف  يف  االمارات 

ابتكارًا على مستوى العامل.
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تقرير

االحتفال بيوم السالحف

يصادف  الذي  للسالحف  العالمي  باليوم  االحتفال  العالم  دول  اإلمارات  شاركت 

المحافظة  مشروع  مدير  ريجوز  رود  جمينة  الدكتورة  وأكدت  عام  كل  من  مايو   23

الصندوق  بالتعاون مع  الفطرية  للحياة  اإلمارات  البحرية في جمعية  السالحف  على 

العالمي للطبيعة أن اإلمارات تعتبر من الدول التي تبذل جهودًا حثيثة للحفاظ على 

السالحف المعرضة لالنقراض.

إىل  جمينة  الدكتورة 
املنصرمة  العقود  أن 
مستمرًا  تراجعًا  شهدت 
البحرية على مستوى  أعداد السالحف  يف 
خمتلفة  حتديات  إىل  سببه  يعزى  العامل، 
وقالت  رحلتها،  أثناء  السالحف  تواجهها 
»من بني هذه التحديات خسارة السالحف 
عليها  تعتمد  التي  الشواطئ  من  للعديد 

املناطق  يف  كبري  وتغري  دمار  نتيجة 
السالحف  تأثر  لذلك؛  إضافة  الساحلية. 
منها  اإلنسان،  صنع  من  عديدة  بأنشطة 
واصطدامها  التلوث  املثال  سبيل  على 
يف  اخلطأ  طريق  عن  ووقوعها  بالقوارب 

شباك الصيد«.
للحياة  اإلمارات  جمعية  يف  أنه  وأوضحت 
العاملية  للجهود  انضممنا  الفطرية، 

موائلها  وحماية  السالحف،  حلماية 
التغذية  وموائل  الشواطئ  )مثل  الرئيسة 
اخملاطر  وتقليل  البحرية(  املناطق  يف 
استمرارية  من  للتأكد  بقاءها،  تهدد  التي 
بقاء هذا اإلرث القّيم للمحيطات ولإلنسان 

يف نهاية املطاف.
اجلمعية  وحدت   ،2010 عام  منذ  وأضافت: 
يف  االسرتاتيجيني  شركائها  مع  جهودها 
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اإلمارات تشارك 
دول العالم
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صنع  من  عديدة  بأنشطة  السالحف  تتأثر 
اإلنسان، منها التلوث واصطدامها بالقوارب 
شباك  يف  اخلطأ  طريق  عن  ووقوعها 

الصيد.

على  للمساعدة  واملنطقة  اإلمارات  دولة 
وقامت  البحرية،  السالحف  تعداد  صون 
على  احلفاظ  »مبادرة  بإطالق  مؤخرًا 
لدراسة  اخلليج«  يف  اخلضراء  السالحف 
بخطر  املهددة  السالحف  هذه  سلوك 
املناطق  وحتديد  البحر،  يف  االنقراض 
حمايتها.  أجل  من  لها  املهمة  الرئيسة 
من  الوقت  هذا  مثل  يف  أنه  إىل  وأشارت 
نحو  السالحف  من  العديد  تتوجه  عام،  كل 
شواطئنا لوضع البيض وبعد حوايل خمسة 
فريدة  بفرصة  نحظى  ذلك،  من  أسابيع 
ملشاهدة هذا البيض وقد بدأ بالتفقيس، 
لتتوجه صغار السالحف بعد ذلك نحو البحر 

وتبدأ رحلة حياتها اخلاصة.
واالستثمار  التطوير  شركة  ونظمت 
ألبرز  الرئيسي  املطّور  السياحي، 

والسكنية  والثقافية  السياحية  الوجهات 
احتفااًل  خاصة  فعالية  أبوظبي،  إمارة  يف 
إطالق  عرب  للسالحف  العاملي  باليوم 
»صقرية  السالحف  من  جمموعة 
املنقار« )الهوكسبيل(، التي جرى إنقاذها 
ومعاجلتها إىل مياه اخلليج العربي يف نادي 

شاطئ السعديات.
الشركة  يف  البيئية  اخلدمات  فريق  وقام 
يف  البيئة  هيئة  عن  ممثلني  بحضور 
إعادة  بعد  السالحف  بإطالق  ظبي  أبو 
صري  جزيرة  يف  خاص  مركز  يف  تأهيلها 
 50 من  أكرث  مبشاركة  وذلك  ياس،  بني 
أبوظبي  بإمارة  املدارس  طالب  من  طالبًا 
ومعلميهم، إىل جانب عدد من زائري النادي، 
وحث  البيئي  الوعي  مستوى  رفع  بهدف 
احملافظة  نحو  السعي  على  اجملتمعات 

على السالحف وحمايتها من االنقراض.
حياة السالحف

النفسي  السالحف  تأقلم  بقي  لقد 
ماليني  مر  على  تغيري  أي  دون  والبيولوجي 
من  مظاهرها  بعض  ومتكنت  السنني. 
تاريخها الطبيعي بوضعها يف فئة خاصة 
األخرى.  املائية  األحياء  غالبية  عن  متيزها 
بتاريخ  البحرية  السالحف  جميع  تتشارك 
يعترب  وآخر  نوع  بني  والفرق  حلياتها،  واحد 
بسيط جدًا. ومن خالل إلقاء نظرة سريعة 
على تاريخ حياتها، يبدو واضحًا مدى تعقيد 
ملا  األرض  على  وجودها  لتاريخ  تطورها 

يزيد عن 20 مليون سنة.
دورة حياة السالحف

جاهزة  تكون  عندما  السالحف  تبدأ 
فيزولوجيًا رحلة هجرتها بعيدًا عن مواطن 
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لوضع  مناسبة  مناطق  عن  بحثًا  غذائها 
عملية  الرحلة  هذه  أثناء  تتم  حيث  البيض، 
ترتاوح  ملدة  واإلناث  الذكور  بني  التزاوج 
بعد  األنثى  تستغرق  لشهرين.  شهر  من 
أسابيع  أربعة  إىل  أسبوعني  التزاوج  عملية 
أول  لوضع  الشاطئ  إىل  خروجها  قبل 
البيض  البيض. وقد تعود لوضع  دفعة من 
البيض يف  لغاية ثمانية مرات وأكرث لوضع 
تكون عادة عدد مرات  موسم واحد، ولكن 

وضع البيض أربع أو خمس مرات.
بيضة،   100 قرابة  مرة  كل  يف  األنثى  تضع 
تتم  التفقيس.  قبل  يومًا   60 وتستغرق 
الليل،  فرتة  أثناء  البيض  تفقيس  عملية 
فرتة  أثناء  أيضًا  السالحف  صغار  وتخرج 
باردًا.  الرمل  سطح  يكون  عندما  الليل 
خالل  طريقها  شق  السالحف  صغار  على 
تستغرق  للخارج،  ظهورها  قبل  الرمل 
ثالثة  أو  يومني  عادة  العملية  هذه 
باجتاه  خروجها  فور  الصغار  تتجه  أيام. 
املوج  وحركة  الضوء  مستخدمة  البحر 

ومغناطيسية األرض كدليل لها.
العوم بشكل مسعور  تباشر هذه الصغار 

ألبعد  الوصول  يف  سعيًا  كامل  يوم  ملدة 
مسافة ممكنة بعيدًا عن الشاطئ، وذلك 
السالحف  هذه  تطفو  سالمتها.  أجل  من 
احمليط  أو  البحر  سطح  على  رحلتها  بعد 
رحلة  بداية  قبل  أيام  لبضعة  كالعوالق 
هجرة جديدة من أعماق احمليط إىل املياه 
هذه  وتعرف  غذائها.  يوجد  حيث  الضحلة 
السنوات التي تقضيها السالحف يف البحر 
بالسنوات الضائعة وذلك ألن قدرة العلماء 

على دراستها تكون ضئيلة جدًا.
تنمو صغار السالحف بعد خمس إىل عشر 
األحداث، ويرتاوح  إىل مرحلة  لتصل  سنوات 
هذه  أثناء  تبقى  سم.   40  –  20 من  طولها 
التغذية ملدة خمس إىل  أماكن  الفرتة يف 
البلوغ.  لسن  الوصول  لغاية  سنوات  عشر 
هجرة  رحلة  أول  هنا  من  السالحف  تبدأ 
وأماكن  التزاوج  عن  بحثًا  بالغة  كسالحف 

لوضع البيض، وتتكرر هذه الدورة جمددًا.
نظرة عن قرب على هجرة السالحف

الدورية  السالحف  هجرة  رحالت  تعد 
والتغذية،  البيض  وضع  مناطق  وإىل  من 
مصدر  تقطعها  التي  واملسافات 

معلومات مذهلة خلرباء األحياء البحرية.
قدرتها  على  اخلضراء  السلحفاة  ُتعرف 
يف العوم ملسافة 44 كيلو مرت يف اليوم، 
والهجرة ملسافة تبلغ 3410 كيلو مرت من 
يعد  وال  الرطبة.  األراضي  إىل  مايكرونيسيا 
على  للبيض  اإلناث  بوضع  الضروري  من 
بل  التغذية،  مناطق  إىل  األقرب  الشواطئ 
جغرافية  ملناطق  بعيدة  رحالت  تقصد 

معينة بعيدة جدًا عن مناطق تغذيتها.
الهجرة  تعاود  اإلناث  غالبية  بأن  لوحظ  لقد 
أربع  بعد  لها  مفضلة  ملواقع  جمددًا 
تضع  السالحف  من  والبعض  سنوات، 
البيض مرة واحدة خالل فرتة عمرها. ولقد 
الهجرة  تعاود  التي  السالحف  بأن  لوحظ 
جمددًا تضع البيض أكرث خالل موسم واحد 
تضع  التي  السالحف  من  أكرث  بيضًا  وتضع 
املعلومة  هذه  تعطينا  مرة.  ألول  البيض 
بوجود ميكانيكية تأقلم أو خطوات تعليمية 
ذات صلة مباشرة بعملية أول مرة لوضع 
جتربة  تعطي  املثال،  سبيل  على  البيض. 
األنثى  مواجهة  مثل  البيض،  لوضع  سيئة 
أو  البيض  وضع  أثناء  اإلزعاج  من  لنوع 
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اإلمارات تشارك دول العالم االحتفال بيـــوم الســــالحف

وضع  شواطئ  من  بالقرب  مهاجمتها 
البيض لعدم عودتها لوضع البيض.

ما هو مدى بلوغ السلحفاة؟
عديدة  لسنوات  البحرية  السالحف  تعيش 
لوصولها  وتستغرق  سنة.   80 إىل  تصل 
ذلك  يعتمد  سنة،   35  –  15 البلوغ  لسن 
حتديًا  ذلك  يشكل  السلحفاة.  نوع  على 
على  احلفاظ  جهود  يف  نوعه  من  فريدًا 
السالحف البحرية. ويساهم ذلك أيضًا يف 
نظرًا  السالحف  هذه  بقاء  خماطر  زيادة 
لطول فرتة وصولها لسن البلوغ وقدرتها 

على التكاثر.
تخرج  التي  السالحف  صغار  تعود  قد 
إىل   15 بعد  البيض  لوضع  البيض  من  اليوم 
جدولة  يف  صعوبة  يجعل  مما  سنة،   35
متناهية.  بدقة  أعمارها  وتقييم  اإلجنازات 
التي  العوامل  من  عددًا  لذلك  أضف 
لبقاء  البعيد  املدى  على  كبريًا  تأثريًا  لها 
جمموعة من السالحف، نظرًا لزيادة جمع 
البيض، أو حصاد السالحف الكبرية الذي قد 

ال ميكن مالحظته لعدد من السنوات.
ملاذا يجب علينا احلفاظ على السالحف؟

وأعضائها  البحرية  السالحف  تعترب 
اإلنسان منذ  منتجات استخدمت من قبل 
من  والعديد  غذاء  كمصدر  السنني  آالف 
االستخدامات. ,أصبحت اليوم تلعب دورًا ذو 
قيمة ليست استهالكية، بل الستخدامات 
وفعاليات  والتعليم  السياحة  مثل  أخرى، 

األبحاث.
السالحف  هذه  بأن  نتذكر  أن  يجب  ولكن 
نظرًا  ايكولوجيًا غري قابل لالستبدال  مصرًا 
من  عدد  يف  فردية  ككائنات  تعمل  ألنها 
رئيسي  كمؤشر  أخذها  وميكن  املواطن 
هذه  يف  البيئية  الصحة  مستوى  لقياس 

املناطق.
للقياس  قابلة  غري  قيم  للسالحف  أن  كما 
كرثوات تراثية، وتلعب دورًا هامًا يف أمناط 
العديد  لدى  واملعتقدات  التقليدية  احلياة 
أخذ  ميكن  الساحلية.  املناطق  أهايل  من 
السالحف البحرية كراية لربامج احملافظة، 
يسلط  السالحف  على  احلفاظ  ألن  ونظرًا 
البحرية،  املناطق  من  العديد  على  الضوء 
ميكن القول بأنها تقوم بشكل غري مباشر 
يف حماية تركيبة متصلة ببعضها البعض 

عامليًا يعتمد عليها اجملتمع.
ما الذي يجعل السالحف البحرية يف مأزق 

فريد من نوعه؟
لتسليط  وسريعة  ماسة  ضرورة  هنالك 
الضوء على مشكلة تراجع أعداد السالحف 
يف منطقة اخلليج وعلى النطاق العاملي. 
وضع  أثناء  االعتبار  بعني  نأخذ  أن  وعلينا 
الفريدة  العوامل  من  عدد  املبادرة  خطة 

من نوعها، منها:
لقد أصبحت معلوماتنا اليوم عن السالحف 
البيولوجي.  النطاق  على  املاضي  من  أكرث 
يعتقد  كان  بينما  املثال،  سبيل  فعلى 
لتضع  عام  كل  تعود  السالحف  بأن  سابقًا 
تعود  بأنها  اليوم  نعرف  أصبحنا  البيض، 
مرة كل ثالث سنوات. وبينما كنا نعتقد بأن 
خمس  خالل  البلوغ  لسن  تصل  السالحف 
بأن  اليوم  نعرف  أصبحنا  سنوات،  ست  أو 

هذه الفرتة أطول من ذلك بكثري.
إن معرفتنا لهذه التواقيت تعطينا حتديات 
أمناط  تفيد  وقد  نوعها.  من  فريدة  إدارية 
املواسم  من  القريبة  البسيطة  الصيد 

أنواع أخرى من الكائنات.
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نافذة على العالم

دولة اإلمارات تناقش االبتكارات والتطورات في 
مجال الطاقة المتجددة 

شارك وفد دولة اإلمارات العربية المتحدة في االجتماع الثالث عشر لمجلس الوكالة 

الدولة  وفد  وترأس  أبوظبي.  في  عقده  تم  الذي  »آيرينا”،  المتجددة  للطاقة  الدولية 

معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التغير المناخي والبيئة.

الزيودي:  ثاين  الدكتور  معايل 
الطاقة  قطاع  »شهد 
السنوات  يف  املتجددة 
نظرًا  ملحوظًا  منوًا  املاضية  القليلة 
وهبوط  املتجددة  الطاقة  حلول  النتشار 
وتوافرها.  املستخدمة  التقنيات  أسعار 
جهود  تكثيف  النمو  هذا  يف  ساهم  كما 
التعاون الدويل من خالل منصات ومبادرات 
للطاقة  الدولية  الوكالة  مظلة  حتت 

املتجددة »آيرينا”. 
املتجددة  الطاقة  »متثل  معاليه:  وأضاف 

يف  أساسية  ركيزة  اإلمارات  دولة  يف 
النمو  واسرتاتيجية   2021 الوطنية  رؤيتنا 
أكرب  إطالق  مؤخرا  شهدنا  كما  األخضر، 
الشمسية  للطاقة  مستقلة  حمطة 
كدليل  ظبي  أبو  العاصمة  يف  العامل،  يف 
كمركز  الرائدة  الدولة  مكانة  على  واضح 
والبيئية  االقتصادية  املمارسات  ألحدث 

والتكنولوجية على مستوى العامل”.  
وأكد الدكتور الزيودي على ضرورة مواصلة 
تقدمي  خالل  من  األخرى  الدول  دعم 
املتجددة  الطاقة  جمال  يف  مساعدات 

أمريكي.  دوالر  مليار  من  اآلن  تقرتب  التي 
يف يناير من هذا العام، حيث أطلق صندوق 
البحر  وجزر  لإلمارات  املتجددة  الطاقة 
مليون  خمسني  بقيمة  متوياًل  الكاريبي 
جمال  يف  األكرب  يعد  والذي  أمريكي،  دوالر 
الطاقة املتجددة على مستوى املنطقة.

أحرزته  الذي  التقدم  اجمللس  ناقش  وقد 
وإطار  العمل  برنامج  تنفيذ  يف  “آيرينا” 
العمل  لربنامج  التمهيدية  املرحلة 
واالسرتاتيجية   ،2019-2018 وامليزانية 
األجل 2018-2022. وقد شارك  املتوسطة 
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خالل االجتماع 
الثالث عشر 

لمجلس الوكالة 
الدولية للطاقة 

المتجددة “آيرينا” 
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دولة  يف  املتجددة  الطاقة  متثل  الزيودي: 
واسرتاتيجية  يف   أساسية  ركيزة  اإلمارات 

النمو 2021 رؤيتنا الوطنية األخضر.

االحتاد  إىل  باإلضافة  دولة   110 اجمللس  يف 
الالزمة  املتطلبات  ملناقشة  األوروبي 
الطاقة  قطاع  يف  االستثمار  لتحفيز 
للطاقة  متوازن  مزيج  وتبني  املتجددة 
الرئيسي  “آيرينا”  تقرير  عرض  مت  كما   .
السنوي لعام 2017 حول » الطاقة املتجددة 
بني  التوفيق  على  والعمل  والوظائف«، 
خمتلف  لتتضمن  الطاقة  أسواق  تصاميم 
يسهل  مما  املتجددة  الطاقة  مصادر 

عليها التعامل مع متغريات اإلنتاج. 
الدائم  املندوب  الشعفار،  علي  وقال 
“استطاعت  “آيرينا”:  لدى  اإلمارات  لدولة 
اإلجنازات  من  العديد  حتقيق  من  الوكالة 
وتستعد   ،2017-2016 عملها  برنامج  خالل 
للشروع يف القيام بأدوار وأنشطة جديدة 
وتؤكد  املقبلة.  السنتني  فرتة  خالل 

مشاركة دول العامل يف اجتماعات “آيرينا” 
على دورها املهم يف نشر حلول الطاقة 
واعتبارها  تطبيقاتها  وانتشار  املتجددة 
الطاقة  ملعلومات  موضوعي  كمصدر 

املتجددة«.
لـ  عشر  الثالث  االجتماع  هامش  وعلى 
لدولة  الدائمة  البعثة  عقدت  »آيرينا«، 
اإلمارات لدى “آيرينا” ورشة عمل حول دور 
مصادر الطاقة املتجددة يف تعزيز العالقة 
مع  بالتعاون  والغذاء  والطاقة  املياه  بني 
التعاون  حوار  دول  وباستضافة  “آيرينا” 
اإلمارات  دولة  استضافت  حيث  اآلسيوي، 
ورشة العمل بصفتها رئيس حوار التعاون 
األساسي  واحملرك   2017 لعام  اآلسيوي 
والطاقة  الغذاء  بني  »الرتابط  لـمحور 

واملياه« يف حوار التعاون اآلسيوي. 

بناء  عقدها  مت  التي  العمل  ورشة  وتأتي 
التعاون  حلوار  التابعة  العمل  خطة  على 
االجتماع  خالل  تبنيها  مت  التي  اآلسيوي 
التعاون  حلوار  عشر  اخلامس  الوزاري 
اآلسيوي الذي استضافته أبوظبي يف يناير 
2017، ضمن إطار العمل على »تعزيز  تبادل 
املمارسات  أفضل  ومشاركة  املعلومات 
وبرامج  وخطط  بسياسات  يتعلق  فيما 
التعاون  حلوار  األعضاء  الدول  بني  الطاقة 

اآلسيوي«.
الوكالة  جملس  أن  بالذكر،  اجلدير  ومن 
للجمعية  التابع  املتجددة  للطاقة  الدولية 
يتم  عضوًا   21 من  يتألف  للوكالة  العامة 
لضمان  التناوب  أساس  على  انتخابهم 
النامية  الدول  من  لكل  الفعالة  املشاركة 
واملتقدمة وأيًضا لتأكيد التوزيع اجلغرايف.
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يبحثان تعزيز العالقات بين البلدين
ماثياس  وسعادة  الطاقة،  وزير  المزروعي  فارس  فرج  محمد  بن  سهيل  معالي  بحث 

بين  العالقات  األلماني سبل تعزيز  ماشنيغ وكيل وزارة الشؤون االقتصادية والطاقة 

دولة اإلمارات وجمهورية ألمانيا االتحادية والفرص المتاحة لدى الجانبين واستكشاف 

مجاالت أوسع للتعاون وتحديدا في قطاعات الطاقة التقليدية والمتجددة والخدمات 

اللوجستية والتجارية.

نظمته  الذي  االجتماع  
والتعاون  اخلارجية  وزارة 
شركة  مع  بالتعاون  الدويل 
أبوظبي لطاقة املستقبل »مصدر«  على 
أجنيال  األملانية  املستشارة  زيارة  هامش 

مريكيل للدولة.
ضم االجتماع - الذي عقد يف مدينة مصدر 
يف أبوظبي - نخبة من كبار رجال األعمال 
الدولة  يف  االقتصادي  القطاع  ومسؤويل 

وجمهورية أملانيا االحتادية.

الدولة  جانب  من  االجتماع  يف  شارك 
رئيس  املنصوري  ماجد  علي  معايل   ..
أبوظبي  يف  اإلقتصادية  التنمية  دائرة 
رئيس  املبارك  عبدالرحمن  رياض  ومعايل 
الشيخ  ومعايل  أبوظبي  يف  املالية  دائرة 
هيئة  رئيس  حامد  آل  حممد  بن  عبداهلل 
مدير  التفاق  عبيد  فهد  وسعادة  الطاقة 
يف  والتجارية  االقتصادية  الشؤون  إدارة 
إىل  إضافة  الدويل  والتعاون  اخلارجية  وزارة 
وممثلي  املسؤولني  كبار  من  كبري  عدد 

اخلاص  والقطاع  احلكومية  املؤسسات 
يف الدولة.

اجلانب  من  االجتماع  يف  شارك  كما 
مدير  نيكولني  اندرياس  الدكتور   .. األملاين 
اإلحتادية  املستشارية  مكتب  إدارة 
الوزارة  ممثل  دومكي  وسابني  األملانية 
وتيلمان  والطاقة  لالقتصاد  االحتادية 
رئيس  األملانية  البعثة  رئيس  نائب  اندرس 
السفارة  يف  االقتصادية  الشؤون  قسم 
عدد  إىل  إضافة  أبوظبي  يف  األملانية 
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وزارة  نظمته  الذي  االجتماع  جاء 
على  "مصدر"  مع   بالتعاون  اخلارجية 
األملانية  املستشارة  زيارة  هامش 

أجنيال مريكيل للدولة.

للشركات  التنفيذيني  الرؤوساء  كبار  من 
واملؤسسات االقتصادية األملانية.

بني  مفتوحا  نقاشا  االجتماع  وشهد 
ممثلي اجلهات احلكومية والقطاع اخلاص 
املطروحة  الفرص  أبرز  حول  اجلانبني  من 
يف  املقبلة  املرحلة  يف  لالستثمار 
خمتلف اجملاالت وأبرزها الطاقة التقليدية 
واخلدمات  التحتية  والبنية  واملتجددة 
إضافة  اللوجستية  واخلدمات  املصرفية 
على  املرتتبة  االستثمارية  الفرص  إىل 

استضافة دبي ملعرض » إكسبو2020 ».
اإلمارات  حرص  الطاقة  وزير  معايل  وأكد 
والتجارية  االقتصادية  العالقات  تعزيز  على 
ميثله  ملا  االحتادية  أملانيا  جمهورية  مع 
حركة  يف  رئيسية  مراكز  من  اجلانبان 
وجود  عن  فضال  الدولية  واألعمال  التجارة 

العديد من اجلوانب واملقومات املشرتكة 
لعقد  صلبا  أساسا  تشكل  والتي  بينهما 
خمتلف  يف  واعدة  استثمارية  شراكات 

القطاعات واجملاالت.
وأوضح أن من أبرز القطاعات التي حتظى 
قطاع  البلدين  بني  واعدة  منو  بفرص 
واخلدمات  واملتجددة  التقليدية  الطاقة 
واالبتكار  والسياحة  واملصرفية  املالية 
وقطاع  والتعليم  اللوجستية  واخلدمات 
قطاعي  يف  التعاون  ذلك  يف  مبا  النقل 
املوانئ  وإدارة  البحري  والنقل  الطريان 
خربات  اجلانبان  فيها  يتملك  والتي 
واعدة  شراكات  لبناء  تؤهلهم  وإمكانيات 

تعود باملنفعة املشرتكة على اجلانبني.
املرحلة  أن  إىل  الطاقة  وزير  معايل  وأشار 
فرص  من  املزيد  على  حتتوي  املقبلة 

اإلماراتية  الثنائية  العالقات  يف  النمو 
األملانية،  مشريا إىل أن العدد الكبري والتنوع 
يف  املشاركة  الشركات  قطاعات  يف 
اجلانبني  اهتمام  مدى  يعكس  االجتماع 
وتنويعها  الثنائية  العالقات  وتطوير  بتنمية 
مبا يخدم األهداف واملصالح االسرتاتيجية 

للبلدين الصديقني.
غري  التجاري  التبادل  حجم  أن  بالذكر  جدير 
بلغ حوايل   اإلمارات وأملانيا قد  النفطي بني 
8.9  مليار دوالر حتى نهاية الربع الثالث من 
العام 2016 حيث حلت أملانيا يف املركز الرابع 

بني الدول املصدرة إىل دولة اإلمارات.
ثنائية  بعالقات  الصديقان  البلدان  ويرتبط 
بلغ  حيث  اجملاالت  خمتلف  يف  متميزة 
الوطنية  للناقالت  األسبوعية  الرحالت  عدد 

اإلماراتية اىل أملانيا  117  رحلة.
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مركز محمد بن راشد للفضاء يعرض أول بيت مستدام 
في  للفضاء«  راشد  بن  محمد  »مركز  في  المستدامة  الطاقة  قسم  فريق  شارك 
عبداهلل  المهندس  ضم  فيينا،  في  المستقلة«  المستدامة  للبيوت  الدولي  »المؤتمر 
أهلي، مدير برامج الطاقة المستدامة في »مركز محمد بن راشد للفضاء« والمهندس 
خليفة المهيري، مهندس أول في القسم. وقدم الفريق عرضًا تقديميًا حول مشروع 
البيت المستدام المستقل التابع للمركز، والمعتمد من قبل »معهد باسيف هاوس« 

في ألمانيا كأول بيت مستدام مستقل من نوعه يعمل في المناخ الحار والرطب. 

التقدميي  العرض 
الهندسية  اخلصائص 
ومن  للبيت  والتكنولوجية 
بينها نظام العزل باالجتاهني، تقنية التربيد 
باملياه املربدة، التقنيات ميكانيكية لفلرتة 
تهدف  والتي  إلدارته،  ذكي  والنظام  الهواء 
واملساهمة  الطاقة  استخدام  تقليل  إىل 
ومراعاة  الكربونية،  االنبعاثات  خفض  يف 

صحة اإلنسان الفيزيولوجية والنفسية.
الفريق  شارك  املؤمتر،  هامش  وعلى 

يف  متخصصة  متنوعة  عمل  ورش  يف 
املستقلة  املستدامة  البيوت  جمال 
وحماضرات عرضت آخر وأبرز التقنيات يف 

هذا اجملال. 
املهندس  اعترب  املشاركة،  على  وتعليقًا 
الطاقة  برامج  مدير  أهلي،  عبداهلل 
راشد  بن  حممد  »مركز  يف  املستدامة 
بن  حممد  »مركز  مشاركة  »أن  للفضاء«، 
راشد للفضاء« يف “املؤمتر الدويل للبيوت 
يهدف  فيينا  يف  املستقلة”  املستدامة 

البيت  مميزات  على  الضوء  تسليط  إىل 
أن  خصوصًا  دوليًا،  املستقل  املستدام 

املؤمتر يتمتع مبكانة مرموقة عامليًا«.
يف  أيضًا  مشاركتنا  »تأتي  وأضاف: 
املزيد  كسب  على  القدرة  تعزيز  إطار 
البيوت  جمال  يف  العلمية  املعارف  من 
على  واالطالع  املستقلة  املستدامة 
أجل  من  املتقدمة،  العلمية  االكتشاف 
بناء  يف  للدولة  املنشود  الهدف  حتقيق 
اقتصاد مستدام مبنى على املعرفة يبني 
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منوذجًا  املستقل  املستدام  البيت  يعترب 
للدولة  الشاملة  املستقبلية  للتطلعات 
التي تهدف إىل احلفاظ على البيئة وحمايتها 

.

مستقبل زاهر لألجيال«.
املستدام  البيت  »يعترب  أهلي:  وختم 
املستقبلية  للتطلعات  منوذجًا  املستقل 
احلفاظ  إىل  تهدف  التي  للدولة  الشاملة 
التقنيات  وتوظيف  وحمايتها،  البيئة  على 
الذكية لتسهيل حياة اإلنسان وإسعاده«.

نّفذ مشروع  وجتدر اإلشارة، إىل أن املركز 
انطالقا  املستقل«  املستدام  »البيت 
األبحاث  بإجراء  متخصصة  جهة  كونه  من 
إىل  باإلضافة  الدولة،  يف  والتقنية  العلمية 
واألجهزة  التقنيات  والتشابه يف  التقاطع  
مشاريع  يف  تستخدم  التي  واملفاهيم 
األقمار الصناعية واملهمات الفضائية من 
وكفاءة  الطاقة  وتخزين  وحفظ  إنتاج  حيث 

استهالكها.
راشد  بن  حممد  مركز  إنشاء  مت  أنه  يذكر 

عام  يف  دبي  حكومة  قبل  من  للفضاء 
املبادرة  من  رئيسيًا  جزءًا  يكون  كي   ،2015
االبتكارات  دعم  إىل  الهادفة  االسرتاتيجية 
اجملتمع  يف  التقني  والتقدم  العلمية 
احمللي، ولدفع عجلة التنمية املستدامة 
املتحدة  العربية  اإلمارات  ودولة  دبي،  يف 

قدمًا إىل األمام.
للفضاء  راشد  بن  حممد  مركز  ويضم 
مستوى  ذات  الكفاءة  عالية  إماراتية  كوادر 
العمل  فريق  ويتشكل  رفيع  علمي 
واخلرباء  والفنيني،  املهندسني،  من 
معًا  يعملون  الذين  االحرتافيني،  واإلداريني 
الدول  إىل  لالنضمام  اإلمارات  أخذ  أجل  من 
العلمية  االكتشافات  يف  املتسابقة 

والعلوم املتقدمة.
للفضاء  راشد  بن  حممد  مركز  ويركز 

ونقل  تسجيل  على  القدرة  تعزيز  على 
العلمية  األجيال  برفد  ويقوم  املعرفة، 
العلمية  واالكتشافات  املتقدمة  والعلوم 
البحث  مرافق  وتعزز  املركز،  خالل  من 
بدبي  املركز  مقر  يف  املوجودة  والتطوير 
حتقيق  أجل  من  العمل  على  الفريق  قدرة 
هدف املؤسسة يف بناء اقتصاد معريف 
مستدام، األمر الذي سيدفع دولة اإلمارات 

قدمًا إىل املقدمة.
ومتكن مركز حممد بن راشد للفضاء من 
إطالق  أهمها  اإلجنازات  من  الكثري  حتقيق 
سات-1«  »دبي  الصناعيني  القمريني 
و«دبي سات-2«، اللذان يدوران حاليًا حول 
للتعليمات  طبقًا  صورًا  ويلتقطان  األرض 
الواقعة  األرضية  احملطة  من  املوجهة 

يف مقر املؤسسة.
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أنــــــــواع

شخصية العام في جائزة خليفة لنخيل التمر
رئيس  المعرفة  وتنمية  الثقافة  وزير  نهيان  آل  مبارك  بن  نهيان  الشيخ  معالي  كرم 

بالجائزة  الفائزين  الزراعي،  واالبتكار  التمر  لنخيل  الدولية  خليفة  جائزة  أمناء  مجلس 

بدورتها التاسعة 2017.

بن  نهيان  الشيخ  معايل 
خالل  كلمته  يف  مبارك 
منح  عن  التكرمي  حفل 
الشيخة  لسمو   2017 العام  شخصية 
فاطمة بنت مبارك رئيسة االحتاد النسائي 
التنمية  ملؤسسة  األعلى  الرئيسة  العام 
لألمومة  األعلى  اجمللس  رئيسة  األسرية 
للدور  تقديرًا   ، اإلمارات”  “أم  والطفولة 
الريادي الذي قامت به على مدى نصف قرن 
والعامل،  باإلمارات  البيئة  حماية  تعزيز  يف 
بإذن اهلل  له  به املغفور  استمرارًا ملا قام 
طيب  نهيان،  آل  سلطان  بن  زايد  الشيخ 
واجملتمع  املرأة  متكني  عرب  ثراه،  اهلل 

لتحقيق التنمية املستدامة.
لبنى  الشيخة  معايل  بحضور  التكرمي  وجرى 
بنت خالد القاسمي وزيرة دولة للتسامح، 
وزير  احلمادي  إبراهيم  بن  حسني  ومعايل 
أحمد  ثاين  الدكتور  ومعايل  والتعليم،  الرتبية 
والبيئة،  املناخي  التغيري  وزير  الزيودي 
والدكتور جوزيه غرازيانو داسيلفا مدير عام 
املتحدة  لألمم  والزراعة  األغذية  منظمة 

“الفاو”.
الزراعة  وزير  البنا  املنعم  عبد  والدكتور 
مصر  بجمهورية  األراضي  واستصالح 
حمافظ  زيد  أبو  عالء  واللواء  العربية، 
أعضاء  من  وعدد  مبصر،  مطروح 

دولة  يف  املقيمني  الدبلوماسي  السلك 
وأعضاء  األمناء  جملس  وأعضاء  اإلمارات، 
من  كبري  وحشد  للجائزة،  العلمية  اللجنة 
اخملتصني واملهتمني بالشجرة املباركة 

واالبتكار الزراعي.
مبارك  بن  نهيان  الشيخ  معايل  وأشاد 
صاحب  يبذلها  التي  الكبرية،  باجلهود 
نهيان  آل  زايد  بن  خليفة  الشيخ  السمو 
وسخاء،  بكرم  اهلل،  حفظه  الدولة،  رئيس 
التنمية املستدامة، على  من أجل حتقيق 

خمتلف الصعد واجملاالت.
مكانة مرموقة

النخيل  قطاع  يحتل   “ معاليه:  وقال 

نـــــــبــــــــتــــــــكـــــــــر مــــــــجـــــــــتــــــــــمــــــــــعـــــــــات خـــــــضـــــــــــــــراء لـــــغـــــد أفـــــضــــــل42

“أم اإلمارات”

)172( العدد 



اجلهود  طليعة  يف  األمارات  دولة  تأتي 
نخيل  أشجار  إلنتاج  والدولية  اإلقليمية 

التمر املستدامة.

فكر  من  مرموقة  مكانة  الزراعي  واالبتكار 
سموه، جتلت يف كثري من العطايا والدعم 
فيها،  والعاملني  املباركة  للشجرة  القوي 
طبيعيٌّ  امتداٌد  هو  بل  بجديد،  ليس  وهذا 
بإذن  له  املغفور  أواله  الذي  لالهتمام 
نهيان  آل  سلطان  بن  زايد  الشيخ  اهلل 
دولة  ومؤسس  الزراعية  النهضة  باين 
نخيل  بشجرة  ثراه،  اهلل  طيب  اإلمارات، 
ربوع  يف  أرسى  الذي  وهو  والزراعة،  التمر 
اإلمارات دعائم نهضة زراعية ناجحة، حيث 
حضارة”،  لكم  أضمن  زراعة  أعطوين  قال” 
مركزًا  قيادته  بفضل  اإلمارات  وأصبحت 

عامليًا رائدًا لزراعة النخيل وإنتاج التمور.
كما تقدم معاليه بعظيم الشكر إىل صاحب 
السمو الشيخ حممد بن زايد آل نهيان ويل 
للقوات  األعلى  القائد  نائب  أبوظبي  عهد 
للجائزة  القوي  دعمه  على  املسلحة، 

ملستقبل  احلكيمة،  االسرتاتيجية  ورؤيته 
الوطن،  أرض  على  املستدامة  التنمية 
وحرص سموه على املضي قدمًا يف تويل 
خمتلف  على  والتميز  الريادة  اإلمارات  أبناء 
الصعد، وخصوصًا يف جمال زراعة النخيل 

وإنتاج التمور واالبتكار الزراعي.
جائزة علمية

سيلفا  دا  غرازيانو  خوسيه  الدكتور  وقال 
والزراعة  األغذية  ملنظمة  العام  املدير 
خليفة  جائزة  إن  )الفاو(  املتحدة  لألمم 
الزراعي  واالبتكار  التمر  لنخيل  الدولية 
مرموقة  علمية  جائزة  أكرب  اليوم  أصبحت 
وصناعاته  التمر  نخيل  يف  متخصصة 
وتعمل اآلن على تشجيع كافة أنواع االبتكار 
يف  تأتي  األمارات  أن  وأضاف  الزراعي. 
إلنتاج  والدولية  اإلقليمية  اجلهود  طليعة 

أشجار نخيل التمر املستدامة.

املتميزة  الدراسات  فئة  عن  وفاز 
النخيل  أبحاث  والتكنولوجيا احلديثة كرسي 
-اململكة  سعود  امللك  جامعة  والتمور 
فئة  عن  فاز  كما  السعودية،  العربية 
النخيل  قطاع  يف  املتميزون  املنتجون 
والتمر شركة الوثبة ماريونية دولة اإلمارات 

العربية املتحدة.
خلدمة  واملتطورة  الرائدة  االبتكارات  وفئة 
بن  مصطفى  بها  فاز  الزراعي  القطاع 
سلطنة  من  بارامي  عبداهلل  بن  سامل 
التنموية  املشاريع  فئة  وعن  عمان، 
يف  البحثي  التميز  مركز  الرائدة  واإلنتاجية 
السعودية،  العربية  اململكة  من  النخيل 
جمال  يف  املتميزة  الشخصية  فئة  وعن 
د.  فاز  الزراعي  واالبتكار  والتمر  النخيل 
من  سالمة  الرحمن  عبد  سمري  حسني 

جمهورية مصر العربية.
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العمل باستراتيجية اإلمارات للتنويع الغذائي قريبًا
الوزارة من  انتهاء  والبيئة عن  المناخي  التغير  الزيودي، وزير  ثاني  الدكتور  أعلن معالي 

الجديد 5 محاور  الغذائي«، لتتضمن في شكلها  للتنويع  »استراتيجية اإلمارات  تطوير 

رئيسة.

هي  احملاور  أن  معاليه 
احمللي  اإلنتاج  رفع  طرق 
احلالية،  املعدالت  عن 
بالتنسيق  اخلارجية  االستثمارات  وتنويع 
ووزارة  الدويل  والتعاون  اخلارجية  وزارة  مع 
االقتصاد والقطاع اخلاص، واالستفادة من 
للدولة جلعلها مراكز  القوية  التحتية  البنية 
سياسات  وإصدار  التصدير،  إلعادة  عامليًا 
والنفايات  الغذاء  تقليل هدر  تختص بطرق 
خاصة  غذائية  برامج  وإصدار  الغذائية، 
لصحة  املناسبة  واألنواع  الكميات  بتحديد 

اإلنسان بالتعاون مع وزارة الصحة.
وأوضح معاليه أن اعتماد الشكل املطور 

الغذائي  للتنويع  اإلمارات  لالسرتاتيجية 
النهائي،  طوره  يف  اخلمس  وحماورها 
فيها  والعمل  عنها  اإلعالن  املتوقع  ومن 
على مستوى الدولة قريبًا، مؤكدًا أن تطبيق 
كافة،  القطاعات  سيخدم  االسرتاتيجية 
عدة،  مستقبلية  مبادرات  عنها  وستنبثق 
الغذائي  واألمن  التنويع  مصلحة  يف  تصب 

يف آٍن واحد.
للحد  التوعية  فعالية  خالل  معاليه،  وأشار 
يف  الوزارة  نظمتها  التي  الغذاء  هدر  من 
دبي أمس، إىل إطالق وزارة التغري املناخي 
لتقليل  جديدتّين  مبادرتني  أيضًا  والبيئة 
الوعي  مستوى  ورفع  الغذاء،  هدر  نسب 

والثقافة بخفض استهالك املياه وأهمية 
وذلك  اخلري،  عام  مبادرات  ضمن  الزراعة 
بالتعاون مع عدد من البلديات، واملدارس 

يف املناطق الشمالية.
وبّين معاليه أن املبادرة األوىل والتي تختص 
البلديات  مع  بالتعاون  الغذاء،  هدر  بتقليل 
فائض  استهدفت  الصيادين،  وجمعيات 
بعد  الصيادين  من  يتبقى  الذي  األسماك 
والتي  السمك،  أسواق  يف  البيع  عمليات 
يتم التخلص منها كنفايات، إذ تعمل وزارة 
مع  التواصل  على  والبيئة  املناخي  التغري 
جمعياتهم،  طريق  عن  الصيادين  هؤالء 
وجتمع الفائض وتعيد توزيعه بشكل سريع 
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الزيودي: أن املبادرة األوىل والتي تختص 
بتقليل هدر الغذاء، بالتعاون مع البلديات 
وجمعيات الصيادين، استهدفت فائض 

األسماك.

على األسر احملتاجة لتحقيق هدفني األول 
مصدر  إيجاد  والثاين  لهم،  جيد  غذاء  توفري 
استخدام  عرب  األسر  لهذه  جديد  دخل 
األسماك يف مشاريع صغرية منزلية مثل 

إعداد الوجبات اجلاهزة.
حققت  املبادرة  هذه  أن  إىل  معاليه  ولفت 
بالتعاون  الفجرية،  إمارة  يف  كبري  جناح 
الفجرية،  دبا  وبلدية  الفجرية،  بلديات  مع 
وخورفكان، ويتم العمل على التوسع فيها 

حاليًا.
معاليه  قال  الثانية،  املبادرة  وبخصوص 
املدارس  طلبة  توعية  تستهدف  إنها 
والزراعة،  املياه  استهالك  ترشيد  بأهمية 
املؤسسات  بعض  مع  بالتعاون  مت  إذ 
خاصة  أسطوانات  إعداد  املتخصصة 
ميكنها  الغذائية،  املنتجات  بعض  لزراعة 

كبرية،  بكميات  املياه  استخدام  تقليل 
ويجري  للطالب،  جيد  حمصول  وإنتاج 
اإلعداد حاليًا لتوزيع 28 أسطوانة على عدد 

من املدارس يف املناطق الشمالية.
الطلبة  سيتوىل  الزيودي:  معايل  وأضاف 
عمل  وورش  حملاضرات  خضوعهم  بعد 
على  واإلشراف  الزراعة  عملية  تثقيفية، 
عند  عليهم  ستقسم  التي  احملاصيل، 
وأخرى  املبادرات،  هذه  أن  مؤكدًا  جنيها، 
يجري اإلعداد لها تأتي ضمن مبادرات عام 
اخلري، واليوم الوطني للبيئة، وجهود الوزارة

قيمة  متوسط  أن  إىل  معاليه  ولفت 
اإلمارات  تتكبدها  التي  املالية  اخلسائر 
بسبب هدر الغذاء تصل إىل 13 مليار درهم 
سنويًا تقريبًا، بحسب تقديرات بنك اإلمارات 
جهود  من  مزيدًا  يتطلب  ما  للطعام، 

األفراد  سلوكيات  وتعديل  لتغيري  التوعية 
واملؤسسات للحد من هذا الهدر.

الهدر  نسب  أن  الزيودي  معايل  وأكد 
خالل  السنوية  معدالته  أعلى  تسجل 
شهر رمضان، نتيجة للسلوكيات اخلاطئة 
مع  التعامل  يف  األفراد  ينتهجها  التي 
نهدف  لذا  الفضيل؛  الشهر  خالل  الطعام 
بالفعاليات التي ننظمها إىل توجيه اجلهات 
األغذية  قطاع  يف  العاملة  واملؤسسات 
الطعام  فائض  على  احلفاظ  ضرورة  إىل 
واجلهات  اخلريية  اجلمعيات  إىل  وتوجيهه 
من  على  توزيعه  إعادة  دور  تتوىل  التي 
إليه، لتحقيق االستفادة القصوى  يحتاجون 
الدولة من خالل إطالقها  أن  إىل  منه، الفتًا 
الوصول  تستهدف  للطعام  اإلمارات  بنك 

بنسب هدر الغذاء إىل الصفر.
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اماراتي يستحدث محطة إلنتاج ملكات نحل العسل
مكانًا  لنفسه  وأوجد  ذاته  وأثبت  نجاح  قصة  الكعبي،  مانع  اإلماراتي،  الشاب  سجل 

فيه  ليبدع  العسل،  وإنتاج  النحل  تربية  مجال  اختار  بعدما  األعمال،  عالم  في  مميزًا 

النحل  إنتاج ملكات  باستحداث أساليب جديدة منحته ميزة تفّوق نوعية، من أهمها 

محليًا بداًل من استيرادها.

فصولها  سطر  جناح 
مانع  اإلماراتي  الشاب 
من  متكن  الذي  الكعبي، 
مميزًا  مكانًا  لنفسه  وأوجد  ذاته  إثبات 
منوذجا  ليقدم  اخلاصة  األعمال  عامل  يف 
كللت  جتربة  بخوضه  يحتذى  اقتصاديا 
الصغري  مشروعه  إطالق  يف  بالنجاح 
جناح  قصة  إىل  حتول  أن  لبث  ما  الذي 
بيئته  من  فكرته  استوحى  بعدما  مثالية، 
احمليطة والغنية باألفكار النابعة من تراث 
جمال  الكعبي  اختار  فقد  العريق،  اإلمارات 

فيه  ليبدع  العسل،  وإنتاج  النحل  تربية 
ميزة  منحته  جديدة  أساليب  باستحداث 
تفوق نوعية من أهمها إنتاج ملكات النحل 

حمليًا بداًل من استريادها.
شركة  تأسيسه  عند  الكعبي  وحرص 
جماله  يف  مبدعًا  يكون  أن  للعسل،  حّتا 
وسعى إىل تقدمي إضافة ميكن من خاللها 
الذي  اجملال  هذا  يف  التميز  يحقق  أن 
اإلمارات،  دولة  وتراث  بتاريخ  ارتبط  طاملا 
ألول  حمليًا  النحل  ملكات  إنتاج  يف  جنح  إذ 
خاليا  استرياد  عن  بذلك  ليستعيض  مرة، 

تعتمد  والتي  اإلمارات،  خارج  من  امللكات 
على  الكعبي  بحسب  النحل  تربية  فيها 
اخلارج،  من   %95 بنسبة  النحل  استرياد 
خلية  ألف   800 من  أكرث  سنويًا  يدخل  بينما 
مل  حيث  والسدر،  السمر  ملوسمي  نحل 
»امللكات« لتغطية  توجد أي حمطة إلنتاج 

احتياجات السوق احمللي.
احللم  العسل  مصنع  تأسيس  يكن  ومل 
بل  الكعبي،  مانع  اإلماراتي  للشاب  الوحيد 
جمرد البداية، إذ قرر تبني وتنفيذ جمموعة 
له،  دعمًا  لتكون  املبتكرة  األفكار  من 
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مل تتوقف طموحاته عند هذا احلد فهو 
إنتاج  إىل  القادمة  املرحلة  خالل  يهدف 
ساللة جديدة جتمع الصفات األقوى بني 

كافة السالالت، لتكون »ساللة دبي«.

دفعه  ما  وهو  التنافسية،  لقدرته  وضمانًا 
»ملكات النحل«،  إنتاج  إىل تأسيس حمطة 
ومل يقف األمر عند هذا احلد، بل استطاع 
من  تلقاه  الذي  الدعم  خالل  من  الكعبي، 
راشد  بن  حممد  ومؤسسة  دبي  بلدية 
واملتوسط،  الصغرية  املشاريع  لدعم 
اجلهات  من  كبري  عدد  مع  التواصل 
واألشخاص املتخصصني يف هذا اجملال، 
السالالت  أفضل  على  يحصل  حتى  وذلك 
لتطوير  تهجينها  على  يعمل  ثم  ومن 
ساللة تتناسب مع الظروف البيئية للدولة.

باحملطة  تتواجد  التي  السالالت  وعن 
بني  املعروف  من  الكعبي:  يقول  حاليًا، 
إنتاج  بقطاع  واملهتمني  اخملتصني 
اللبنة  هي  امللكات  خاليا  أن  العسل 
هنا  ومن  املشروع،  لهذا  األساسية 

وتأسيس  دراسة  يف  التفكري  بداية  كانت 
العربي  اخلليج  مستوى  على  حمطة  أول 
إلنتاج ملكات نحل العسل، وتضم احملطة 
حاليًا جمموعة متنوعة من أفضل سالالت 
أهمها  من  واإلقليمية  العاملية  النحل 

ساللة »ساسكاتراز« الكندية.
من  جتعلها  بخصائص  متتاز  ساللة  وهي 
الكبرية  لقدرتها  نظرًا  عامليًا  األفضل  بني 
النحل، وهناك  أمراض  أغلب  على مقاومة 
شركة  إنتاج  من  إيطالية  ساللة  أيضًا 
أوليفاريز األمريكية حتت إشراف خبري النحل 
أسرتالية،  وساللة  اوليفر،  راندي  العاملي 
كالعماين  اخلليجية  السالالت  عن  فضاًل 
والغنامي السعودي، وتعمل احملطة على 
الصفات  أفضل  بني  جتمع  ساللة  إنتاج 
العاملية واخلليجية وتتحمل ظروف املناخ 

احلار وتكون جّماعة للعسل.
»ساللة دبي«

احملطة  قدرات  لتطوير  طموحاته  وعن 
سالالت،  من  متتلكه  ما  ونوعية  اإلنتاجية 
حاليا  تستهدف  احملطة  أن  الكعبي  أكد 
توزيع اإلنتاج يف السوق احمللي، واألسواق 
مثل  العربية  البلدان  وبعض  اخلليجية، 
يف  وتسعى  والعراق،  ولبنان  األردن 
اإلماراتي  العسل  تصدير  إىل  املستقبل 
البلدان، مشريًا أن احملطة  إىل املزيد من 
وشراكة  تعاون  اتفاقية  بالفعل  وقعت 
اسرتاتيجية مع شركة »الناجح« وهي من 
الشركات الرائدة حمليا وإقليميا يف جمال 
وعاملية  دولية  بعالقات  وتتمتع  النحل 
ومتتلك وكاالت ألحدث أدوات ومستلزمات 

املناحل يف املنطقة.
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تحتفل باليوم الدولي للتنوع البيولوجي
اليوم  بمناسبة  االحتفال  العالم  دول  باقي  المتحدة  العربية  اإلمارات  دولة  شاركت 

الدولي للتنوع البيولوجي الذي يصادف 22 مايو من كل عام، حيث يحمل احتفال هذا 

العام شعار »التنوع البيولوجي والسياحة المستدامة«.

منى  أوضحت  املناسبة 
الشامسي،  ماجد  عمران 
التنوع  إدارة  مدير 
املناخي  التغري  بوزارة  باإلنابة  البيولوجي 
أساس  هو  البيولوجي  التنوع  إن  والبيئة، 
العنصر  وهو  األرض،  كوكب  على  احلياة 
ٌتوفر  التي  اإليكولوجية   للُنُظم  األساسي 
تدعم  التي  واخلدمات  السلع  من  العديد 
واالجتماعي،  االقتصادي  اجملتمع  رفاه 
مثل الغذاء والوقود، ومواد البناء، و تساهم 
الكوارث،  وتخفيف  املناخ،  اعتدال  يف 
وجتديد خصوبة الرتبة، ومكافحة األمراض، 
واستدامة املوارد الوراثية؛ ولذا فإن التنوع 

وسبيل  البشر  رخاء  عماد  هو  البيولوجي 
معيشتهم وثقافتهم. 

على  تؤكد   2021 اإلمارات  رؤية  أن  وقالت 
»البيئة الطبيعية  »احملافظة على  أهمية 
عن  الناجمة  األخطار  من  للوطن  الغنية 
عرب  وحمليًا  عامليًا  البشرية  األنشطة 
االنبعاثات  كتخفيض  الوقائية،  التدابري 
التي  التنظيمية  التدابري  وعرب  الكربونية 
حتمي األنظمة البيئية الهشة من التوسع 
واحدة  نفسه  الوقت  يف  وهي  املدين«، 
التغري  لوزارة  األساسية  املهام  من 
املناخي والبيئة التي تعمل على حتقيقها 
الوطنية  الربامج  من  جمموعة  خالل  من 

لتحقيق األهداف احملددة يف االسرتاتيجية 
أعدتها  التي  البيولوجي  للتنوع  الوطنية 
البيئية  السلطات  مع  باالشرتاك  الوزارة 
اإلمارات.  يف  املعنية  واجلهات  اخملتصة 
إىل  رئيسية  بصورة  االسرتاتيجية  وتهدف 
فقدان  وراء  الكامنة  لألسباب  التصدي 
التنوع البيولوجي عن طريق دمج قيم التنوع 
الدولة،  قطاعات  جميع  يف  البيولوجي 
التنوع  على  املباشرة  الضغوط  وخفض 
املستدام،  االستخدام  وتعزيز  البيولوجي 
وحتسني حالة التنوع البيولوجي عن طريق 
والتنوع  واألنواع  اإليكولوجية  النظم  صون 
التنوع  من  للجميع  املنافع  وتعزيز  اجليني، 
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على  احملافظة  يف  اإلمارات  جهود  إن 
احتالل  يف  لالستمرار  أهلتها  املوائل 
املرتبة األوىل على الصعيد العاملي يف 

معيار »املناطق احملمية البحرية«.

اإليكولوجية  النظم  وخدمات  البيولوجي 
باإلضافة إىل تعزيز التنفيذ من خالل التخطيط 
القدرات.  وبناء  املعارف  وإدارة  التشاركي 
وأضافت أن الوزارة حرصت من خالل إعداد 
أهدافنا  مواءمة  على  االسرتاتيجية  هذه 
الوطنية مع أهداف اتفاقية األمم املتحدة 
للتنوع البيولوجي وأهداف »ايتشي” الدولية 
أشارت  كما  املستدامة.  التنمية  وأهداف 
منى الشامسي إىل أن الدولة تتمتع بتنوع 
بيولوجي غني نسبيًا يشمل جمموعة من 
الطبيعية  واملواطن  اإليكولوجية  األنظمة 
العديد  هناك  أن  وأّكدت  واملائية،  الربية 
من األنواع متيزت بتكيفها مع هذه البيئات 
اتخذت  والظروف املناخية اخلاصة. وعليه 
على  للمحافظة  إجراءات  عدة  الدولة 
القيام  مت  فقد  بالدولة؛  البيولوجي  التنوع 

واملوائل،  لألنواع  الدراسات  من  بالعديد 
الدراسات  من  بالعديد  الدولة  قامت  حيث 
)الفالمنجو  لطيور  دراسة  أهمها  من 
الكبري(، ومسح لطيور العقاب، ومسوحات 
الدخيلة  األنواع  ودراسة  لالفقاريات، 
اهتمت  كما  للزواحف.  ميدانية  ومسوحات 
فقد  الطبيعية،  احملميات  بإنشاء  الدولة 
مت  التي  الطبيعية  احملميات  عدد  ارتفع 
 )2010( عام  حممية   19 من  بالدولة  إعالنها 
 2016 عام  وبرية  بحرية  حممية   )43( إىل 
ألف   18 من  أكرث  اإلجمالية  مساحتها  تبلغ 
 14.35 نسبة  وتشكل  مربع،  كيلومرت 
يفوق  ما  وهو  الدولة،  مساحة  من  باملئة 
الوطنية  االسرتاتيجية  يف  املستهدف 

للتنوع البيولوجي.
املعلنة  الطبيعية  احملميات  باإلضافة إىل 

املساعد  الوزارة  وكيل  ذكرت  رسميًا، 
على  واحملافظة  البيئة  شؤون  لقطاع 
أن  والبيئة  املناخي  التغري  بوزارة  الطبيعة 
غري  احملمية  املناطق  من  العديد  هناك 
املعلنة رسميًا يتمتع الكثري منها بسمعة 

إقليمية ودولية مرموقة.
قائمة  أن  إىل  الشامسي  نّوهت  كما 
األراضي  اتفاقية  يف  احملمية  املناطق 
)رامسار(  العاملية  األهمية  ذات  الرطبة 
الدولة  يف  حممية  مناطق  ست  تضم 
الفجرية،  يف  الوريعة  وادي  حممية  هي: 
راس  حممية  أبوظبي،  يف  الوثبة  حممية 
حممية  بدبي،  الفطرية  للحياة  اخلور 
القرم  وحممية صري بو نعري يف الشارقة، 
والتي  أبوظبي،  يف  بوالسياييف  وحممية 

أعلن عن ضمها مؤخرًا.  
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ظواهر

تشارك العالم االحتفال بيوم الطيور المهاجرة

تشارك دولة اإلمارات العربية المتحدة، منذ العام 2006، باقي دول العالم في االحتفال 

التابعة  المهاجرة  األنواع  اتفاقية  اعتمدته  الذي  المهاجرة،  للطيور  العالمي  باليوم 

لبرنامج األمم المتحدة للبيئة ليصادف العاشر من مايو من كل عام.

ماجد  عمران  منى 
إدارة  مديرة  الشامسي 
باإلنابة  البيولوجي  التنوع 
االحتفال  إن  والبيئة  املناخي  التغري  بوزارة 
هذا  املهاجرة  للطيور  العاملي  باليوم 
»مستقبلهم هو  العام يأتي حول موضوع 
مستقبلنا - كوكب سليم للطيور املهاجرة 
عام  موضوع  يرتبط  حيث  والشعوب«، 
لألمم  املستدامة  التنمية  بأهداف   2017
بني  الرتابط  على  الضوء  ويسلط  املتحدة، 

الناس والطبيعة.

رفع  إىل  العام  هذا  االحتفاالت  وتهدف 
اإلدارة  إىل  باحلاجة  الوعي  مستوى 
مما  لدينا،  الطبيعية  للموارد  املستدامة 
هي  الطيور  على  احملافظة  أن  على  يدل 

أمر حاسم ملستقبل البشرية.
املناسبة  بهذه  االحتفال  خالل  ومن 
متيزها  مدى  اإلمارات  تؤكد  العاملية، 
التنوع  حماية  جمال  يف  البارز  ودورها 
توفري  إىل  باإلضافة  عام،  بشكل  البيولوجي 
بشكل  املهاجرة  الطيور  حلماية  السبل 
خاص، إذ تعترب دولة اإلمارات من املسارات 

حيث  وتكاثرها،  الطيور  لهجرة  املهمة 
يبلغ عدد أنواع الطيور التي مت رصدها يف 
 240 حوايل  منها  نوعًا،   443 حوايل  الدولة 
تواجدها  تسجيل  مّت  نوعًا  و135  تستوطن 

مرات قليلة.
بلدية دبي 

العاملي  باليوم  دبي  بلدية  احتفلت   
ندوة  تنظيم  خالل  من  املهاجرة  للطيور 
التعليمية على  لألخصائيني، واملؤسسات 

نطاق دولة اإلمارات العربية املتحدة. 
وأفادت املهندسة علياء الهرمودي مدير 
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اليوم العاملي للطيور املهاجرة  يهدف 
صون  يف  واألفراد  اجملتمع  إشراك  إىل 
الطبيعة واحلفاظ على التنوع البيولوجي 

نظرا لدوره املؤثر يف استدامة احلياة.

بأن مدينة دبي  بلدية دبي  البيئة يف  إدارة 
والثقافات  اجلنسيات  من  العديد  حتتضن 
حتتضن  إنها  بل  فحسب  ذلك  وليس 
التي  املهاجرة  الطيور  أنواع  من  العديد 

أحبت مدينة دبي واستوطنت بها. 
مهم  الطيور  هذه  مستقبل  أن  وأوضحت 
ليس فقط للحياة الربية بل للمجتمع أيضًا 
حيث أنه ميكن أن يوثر بشدة على السياحة 
التي  األخرى  واملوارد  والزراعة  والصحة 
للبشرية.  والرفاهية  العيش  سبل  تدعم 
للطيور  العاملي  اليوم  أهمية  على  وأكدت 
املهاجرة ألن هذه الطيور تلعب دورًا هامًا 

يف التنمية املستدامة يف دبي.
ألنه  مهم  السنة  هذه  »شعار  وأضافت 
للتنمية  املتحدة  األمم  بأهداف  مرتبط 
األمم  عليها  وافقت  التي  املستدامة، 

نطاق  على  املهاجرة  والطيور  املتحدة، 
عاملي، ودبي يف الطليعة يف حتقيق هذه 

األهداف«. 
عام  منذ  دبي  بلدية  أن  وأضافت 
للطيور  العاملي  باليوم  حتتفل   ،2007
العمل  ورش  تنظيم  خالل  من  املهاجرة 
امليدانية  والزيارات  واملعارض  والندوات 
الفعاليات،  من  وغريها  واملسابقات 
ـ  »مستقبلهم  هو  العام  هذا  وشعار 
مستقبلنا -كوكب صحي للطيور املهاجرة 
تسليط  إىل  الشعار  يهدف  حيث  والناس«، 
ودورها  املستدامة  التنمية  على  الضوء 
والرتابط  الفطرية  احلياة  على  احلفاظ  يف 
اإلدارة  وأهمية  والطبيعة،  الناس  بني 
والتأكيد  الطبيعية،  ملواردنا  املستدامة 
بالغ  أمر  الطيور  على  احلفاظ  أن  على 

األهمية ملستقبل البشرية. 
مناسبًا  جاء  املناسبة  شعار  أن  وأكدت 
اخلور  راس  حممية  على  الضوء  لتسليط 
حيث  دبي  إمارة  يف  الفطرية  للحياة 
الطيور  من  العديد  احملمية  تستضيف 
أنواع  ثمانية  على  الرتكيز  مع  املهاجرة 
حملية ومسار هجرتها املليئة باخملاطر، 
والوروار،  الكبري،  املنقط  العقاب  وهي: 
الذيل،  سوداء  والبقويقة  االكرب،  والنحام 
السلحفاة،  وحمامة  النساري،  والعقاب 

وصقر الغروب واحلذف )البط الربي(. 
رئيس  املهريي،  املر  عائشة  وأشارت 
دولة  بأن  الطبيعية  املوارد  حماية  قسم 
تستضيف  املتحدة  العربية  اإلمارات 
الطيور ومعظمها طيور  أنواعًا عديدة من 

مهاجرة.  
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املهاجرة  الطيور  بني  العالقة  »إن  وقالت 
أنهم  حيث  تكافلية  عالقة  والناس 
يتشاركون كوكبا واحدًا واملوارد احملدودة 
الطيور  املوجودة فيه؛ ولذلك حماية هذه 
خالل  ومن  كبرية.  أهمية  ذو  هجرتها  أثناء 
االحتفال باليوم العاملي للطيور املهاجرة، 
إىل  احلاجة  حول  الوعي  دبي  بلدية  ستزيد 
الطبيعية  ملواردنا  املستدامة  اإلدارة 
لضمان  الطيور  على  احلفاظ  وأهمية 

مستقبل البشرية«.  
وأضافت تضمنت فعالية هذه السنة ندوة 
جمال  يف  ودوليني  حمليني  خرباء  قدمها 
الصقور  مركز  يف  عليها،  واحلفاظ  الطيور 

للرياضات الرتاثية.
 وقالت » تهدف الندوة إىل التعريف مبفهوم 
احمللية  لألنواع  الهجرة  أو  املسار  خط 
التهديدات  من  العديد  إىل  تتعرض  التي 
للطيور  املسار  منط  وفهم  رحلتها.  أثناء 
على  سيساعد  احلدود  عرب  اخملتلقة 
التعرف على املناطق التي تقف فيها هذه 
للمحافظة  املشرتكة  واجلهود  الطيور 

عليها من املشاركة والتعاون الدويل”.

وأضافت أن قسم حماية املوارد الطبيعية 
يف بلدية دبي نفذ عدة برامج للمحافظة 
الطيور  كتحجيل  املهاجرة  الطيور  على 
وتعداد  هجرتها،  مسار  وحتديد  ملعرفة 
الطيور  هذه  وتنوع  وفرة  لتقييم  الطيور 
الذين  للزوار  توعوية  برامج  إىل  باإلضافة 
وبرنامج   ،2016 عام  يف   90,000 عددهم  بلغ 

مراقبة األنفلونزا ومسوحات التكاثر.
وتعترب هذه املناسبة مبادرة دولية جاءت 
أفريقيا وأوروبا  العامة التفاقية  األمانة  من 
بالتعاون  املهاجرة  املائية  للطيور  وآسيا 
مع األمانة العامة التفاقية األنواع املهاجرة 
من احليوانات الربية والتي انطلقت يف عام 
على  الضوء  لتسليط  توعية  كحملة   2006
من  األنواع  هذه  حلماية  املتزايدة  احلاجة 
إىل  والدعوة  الطبيعية  وبيئاتها  الكائنات 

ضرورة التعاون العاملي حلمايتها.
مركز الشيخ زايد لعلوم الصحراء 

لعلوم  زايد  الشيخ  مركز  يف  انطلقت 
اليوم  فعاليات  أمس  صباح  الصحراء 
مبجموعة  املهاجرة  للطيور  العاملي 
حول  التعريفية  واألنشطة  الربامج  من 

التي  واخملاطر  املوسمية  الطيور  هجرة 
تهددها إضافة إىل دورها يف حفظ التنوع 

البيولوجي.
حديقة  نظمتها  التي   - الفعاليات  وبدأت 
حول  أفالم  بعرض   - بالعني  احليوانات 
املهاجرة  الطيور  حفظ  يف  الدولة  جهود 
وسرية املغفور له الشيخ زايد بن سلطان 
حمايتها  يف   « ثراه  اهلل  طيب   « نهيان  آل 
البالد البد  خاصة وأنه اعتربها ضيوفا على 
أن تصان وتتمتع بحسن الضيافة يف عدة 
مسرية  إىل  إضافة   .. طبيعية  حمميات 
ارتبط  الذي  احلبارى  طائر  على  احلفاظ 
بالرتاث اإلماراتي األصيل كرياضة الصقارة 
بعد  اإلمارات  وكيف استمرت حكومة دولة 
ذلك يف إكمال املسرية واتخاذ اإلجراءات 

والقوانني للحفاظ على التنوع الطبيعي.
وقصة  تاريخ  عن  قصصي  سرد  ذلك  تال 
طائري النحام والقطاة يف اإلمارات وجهود 
البيئة  وتهيئة  عليها  احلفاظ  يف  الدولة 
الطبيعية لتكاثرها وبقائها على أرض البالد.

واستقطبت فعاليات اليوم العاملي للطيور 
 « شعار  العام  هذا  حمل  الذي  املهاجرة 
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مستقبلهم هو مستقبلنا » جميع شرائح 
اجملتمع من خالل فعالياته املتنوعة التي 
الصغرية  واملكتبة  التفاعلي  الركن  ضمت 
وسردا للقصص. إضافة إىل حماضرة حول 
الطيور املهاجرة قدمها الدكتور صابر بن 
مظفر من جامعة اإلمارات وعرض الطيور 

اجلارحة يف الساحات اخلارجية للمركز.
يف  ثقافية  بجوالت  الفعاليات  واختتمت 
وتوزيع  الصحراء  لعلوم  زايد  الشيخ  مركز 

هدايا للمشاركني واحلضور.
وأكدت مرمي البدواوي رئيس وحدة الربامج 
لعلوم  زايد  الشيخ  مركز  يف  العامة 
أن  بالعني  احليوانات  بحديقة  الصحراء 
للطيور املهاجرة  العاملي  باليوم  االحتفال 
احلفاظ  يف  احلديقة  أولويات  ضمن  يأتي 
بشكل  تتوافق  التي  الربية  احلياة  على 
خاص مع توجهات الدولة يف هذا اجملال 
بضرورة  اجملتمع  توعية  أهمية  مؤكدة   ..
الطبيعي  التنوع  الستقرار  اجلهود  تضافر 

جلميع الكائنات احلية على اختالفها.
للطيور  العاملي  اليوم  أن  إىل  ولفتت 
إشراك  إىل  يهدف   2017 لعام  املهاجرة 

الطبيعة  صون  يف  واألفراد  اجملتمع 
واحلفاظ على التنوع البيولوجي نظرا لدوره 
الربية  الفاعل واملؤثر يف استدامة احلياة 
اإلنسان  بني  الرتابط  مؤكدة  والفطرية. 
استدامة  يف  اجملتمع  ودور  والطبيعة 

املوارد الطبيعية.
طيور اإلمارات

لتجمع  عديدة  مواقع  اإلمارات  يف  تتوفر 
من  كبرية  أعدادًا  جتذب  والتي  املياه 
واخلواضات  الشتوية  الربية  الدجاجيات 
وطيور بحرية أخرى، كما تزخر األخوار والربك 
بكل  والسواحل  اجملاري  وبرك  واخلزانات 
يجعل  ما  وهذا  املهاجرة،  الطيور  أنواع 
طيلة  املهاجرة  للطيور  حمطة  اإلمارات 
وأبريل  أغسطس  شهري  فبني  العام، 
وآسيوية  أوروبية  طيور  اإلمارات  تزور 
وطيور  والبط  البلشونات  من  والعديد 
والبط  ملعقة  وأبو  العنق  أسود  الغطاس 
الذهبي  والزقزاق  والنكات  الصدئي 
املستنقعات  واق  طيور  أما   . الباسفيكي 
الصغري  والشنقب  املاء  ومرعة  الهندي 
عليها  العثور  ويصعب  شيوعًا  أقل  فهي 

لتواجدها بأعداد قليلة.
املقيمة  الطيور  من  عددًا  اجلبال  حتوي 
البيئة  لهذه  فريدة  ظاهرة  متثل  والتي 
وقربة  الصحراوي  احلجل  وجود  يحتمل   ،
الصحراء وخطاف الصخور الشاحب واألبلق 
األسود أبيض الظهر ودرسة املنازل على 
مننمة  أما   ، القاحلة  الصخرية  السفوح 
الشجر فهي صغرية وحمرية وتظهر يف 
األودية شديدة االنحدار حيث تشح النباتات 
البلبل  من  كل  .يفضل  القمم  أعلى  لغاية 
فضي  الهندي  والعصفور  الشرج  أصفر 
والسهول  خضرة  األكرث  السفوح  املنقار 

واملساحات املزروعة.
العودة  لهجرة  بداية  فرباير  شهر  يشهد 
النهار  طول  بزيادة  الطيور  حتس  حيث 
الربيع  ببداية  السنونو  طيور  ُتبشهر   ،
طيور  من  سريعة  مبجموعة  ويتبعها 
طيور  رؤية  يحتمل  كما   ، والذعره  الهدهد 
طائر  ويعترب  الشهر،  منتصف  بعد  الصرد 
أبو الروس من الطيور املهاجرة الشمالية 

الباكرة ويبقى بعضها للتعشيش .
األوقيانوسية  الرقبة  أحمر  الكركر  يتواجد 
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بعض  يف  الرباري  يف  املوجودة  الربك  يف 
احلاالت باإلضافة إىل مرور احلذاف الصيفي 
الذكر  ويكون  الشهر  منتصف  بعد  باكرًا 

بألوان الريش النقية التناسلية.
الطيور  أعداد  تزداد  الشهر  نهاية  عند 
من  إضافية  بأعداد  الشتوية  املهاجرة 
مثل  األصناف  بعض  أعداد  وتقل  اجلنوب 
قربة احلقول واملسهر واحلمرياء دبساء 
تبدأ  حيث  والزرزور  املطوق  والقليعي 

الهجرة الشمالية.
موسم الشتاء

يلفظ الشتاء أنفاسه بحلول نهاية مارس 
حيث تزيد هجرة الطيور إىل أقصاها وميكن 
الطيور  بيئات  جميع  يف  ذلك  من  التأكد 
حول منطقة جنوب اخلليج، وحركة الطيور 
اجلنوب  ومن  الغرب  إىل  الشرق  من  تكون 
من  املهاجرة  الطيور  وتصل  الشمال،  إىل 
شبة القارة الهندية وأفريقيا وجنوب شبة 

اجلزيرة العربية .
الصغراء  الذعرة  من  عديدة  سالالت  تصل 
ضمن الطيور املهاجرة يف شهر مارس 
أنواع  إىل بعض  باإلضافة  املائية  البيئات  إىل 

 ، املاء  وجشنة  الصدر  حمراء  اجلشنة 
احلدائق  يف  املبقع  األبلق  طيور  وتشيع 
الشجرية  واملساحات  واملتنزهات 
بحلول  احلمرياء  ظهور  إىل  باإلضافة 
الشرقية  الساللة  وتصل  الشهر  منتصف 
منها أوال، ويزداد عدد طيور النهس األمغر 
ويتواجد  رائع  بجمال  الذكر  يظهر  حيث 

الدقناش الشامي يف هذا الشهر. 
املهاجرة  الطيور  مغادرة  بعد  األنواع  تقل 
الفعلية  الطيور  أعداد  ولكن  الشتوية 
الطيور  عبور  أثناء  وذلك  أقصاها  إىل  تزداد 
شهر  يعترب   . اجلارية  كاملياه  املهاجرة 
امللونة  الطيور  ملشاهدة  رائعًا  ابريل 
وسمنة  األوروبي  الوروار  أواًل  يشاهد  حيث 
أزرق  السيد والوروار  تتبعها طيور  الصخور 
تزداد   ، والصفارية  والشقراق  اخلدين 
أعداد هذه الطيور إىل أقصاها بحلول نهاية 
املتنزهات  يف  بانتظام  وتتواجد  الشهر 
الدورات  إىل  باإلضافة  واحلدائق  البعيدة 

املزروعة.
نهاية الهجرة الرئيسية

ويكون  يونيو  يف  الرئيسية  الهجرة  تنتهي 

للطيور  متفرقة  ملشاهدة  مناسبًا  اجلو 
الطيور  من  الكثري  تتواجد   . املتخلفة 
للتكاثر  اجلاهزة  غري  األول  صيفها  يف 
وتستمر يف التجول أو تبقى يف مساكنها 
الشتوية، وهي تشمل كل من غراب الليل 
احلزين  ومالك  الرمادي  احلزين  ومالك 
بعض  تختار  كما  الكبري  والنحام  األرجواين 
البقاء طوال الصيف مثل  الطيور اخلواضة 
الرمادي  والزقزاق  الصغري  الرمل  زقزاق 
موشمة  والبقويقة  الصغري  والطيطوي 
الذيل والطيطوي أحمر الساق وقنربة املاء 
على  الشديدة  اخلليج  حرارة  تتحمل  حيث 
أماكن  عن  األميال  آالف  بعيدة  السبخات 
املناطق  يف  لها  األصلية  التعشيش 

املتجمدة.
التعشيش  نشاطات  يوليو  يف  وتستمر 
يكون  حيث  احمللية  الطيور  من  لعدد 
العصفور الدوري واحلمام الدبسي والبلبل 
أبيض اخلد والبلبل أحمر الشرج والهازجه 
تغذي  تزال  ما  اآلسيوي  والتمري  الرشيقة 
التعشيش  لبعضها  ميكن  كما  أفراخها 
اليافعة  مرة أخرى، يف حني تنتشر الطيور 
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الشقراق  طيور  من  عائالت  شكل  على 
والقربة  الكبري  الرمادي  والصرد  الهندي 

املتوجه يف كل مكان.
الطيور  أغلب  تبدأ  أغسطس  شهر  يف 
بعد  احلاالت  بعض  ويف  الهجرة،  يف 
نهاية  يكون  الصيفي  الريش  طرح  نهاية 
الطيور  أعداد  تزداد  حيث  مشوقًا  الشهر 
املهاجرة  الطيور  رؤية  احتمال  يزداد  كما 
أغسطس  شهر  ويعترب  والتعبة،  اجلائعة 
الطيور  ملشاهدة  اجليدة  الشهور  من 
من  أكرث  مشاهدة  يحتمل  حيث  اخلواضة 
عشرين نوعًا يف بعض املواقع املناسبة . 
كما ميكن رؤية مرور طائر كروان املاء حيث 
متابعتها  قبل  الغذاء  بتخزين  أغلبها  تقوم 

السفر إىل أفريقيا حيث مقرها الشتوي.
من  كبرية  جمموعات  مشاهدة  ميكن 
الرمل  وزقزاق  الصغري  الرمل  زقزاق  طيور 
أحمر  والطيطوي  الرمادي  والزقزاق  الكبري 
الساق ، تكون طيور اخلرشنه شائعة حيث 
تتواجد اخلرشنة واخلرشنة الصغرية على 

األخوار واحلواف الرملية .
قشش  وأبو  الناعم  اخلرشنة  يتواجد  كما 

السواحل  على  الوجه  بيضاء  واخلرشنة 
البحرية والشواطئ احملمية ومن الصعب 
ميكن  ولكن  امللجم  اخلرشنه  طائر  وجود 
جمموعات  مع  منها  أفراد  مشاهدة 
الطيور التي تستغل جمع صيادي السمك 
وتقوم  الشاطئ  على  ووضعه  لصيدهم 

بأكل هذه األسماك.
املهاجرة  الطيور  وأنواع  أعداد  تزداد 
تسجيل  مت  فقد  الشهر  هذا  يف  فجأة 
بواسطة  الشهر  لهذا  كمعدل  نوعًا   145
هذا  ويدل  النشطني  الطيور  مراقبي  أحد 
بالنسبة  األنواع  أعداد  ارتفاع  على  الرقم 
احلدائق  جتتذب  كهذه  صحراوية  ملنطقة 
أنواع  األكرب من  العدد  املروية واملتنزهات 
احلشرات  وهو  غذاؤها  يتوفر  حيث  الطيور 
إىل  باإلضافة  اجلاثمة  الطيور  تناسب  بكرثة 
والشقراق  القمري  جتد  حيث  أخرى  طيور 
 ( الصفراء  والذعره  الصفراء  واجلشنه 
أنواع كثرية ( والعندليب والهازجه الزيتونيه 
احلدائق  وهازجه  الشائعة  والهازجة 
األمغر  والنهس  املبقع  الذباب  وخاطف 

والسمرمر واألرطالن.

بنهاية اخلريف وبداية الشتاء تكون التغريات 
بطيئة حيث ال توجد أية دالالت واضحة مثل 
نزول  أو  البني  إىل  الشجر  أوراق  لون  تغري 
 ، الشتاء  ببداية  مبشرة  األولية  الثلوج 
تقضى العديد من الطيور املهاجرة والتي 
كما   ، هنا  الشتاء  فرتة  اآلن  اإلمارات  تصل 
حيث  الكبرية  الطيور  من  العديد  يالحظ 
البط  جمموعة  هي  جمموعة  أهم  تكون 
يف  الزيارة  نادرة  السابق  يف  كانت  وقد 
تتواجد   ، اجلافة  املنطقة  لهذه  الشتاء 
شهر  منتصف  من  باستمرار  عدة  أنواع 
الشائع  واحلذاف  الصواي  البط  مثل  أكتوبر 
الشائع  والبلبول  والربكة   ) عددًا  األكرث   (
اخِلريان  على  تتواجد  وهي   ، وأبوجمروف 
والربك الداخلية وحمطات معاجلة اجملاري 
باإلضافة إىل حمامات السباحة الكبرية ، أما 
طيور البط الغواصة فهي أقل شيوعًا مثل 
الرأس والبط الصدين والبط  البط كستنائي 
اخلواضة  الطيور  مالحظة  ميكن  املقنزع 
الشهر وبخاصة جزء من  بوضوح يف هذا 
طيور الطيطوي عريض املنقار حيث تصل 

إىل املناطق املفضلة لها .
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أبوظبي تشّيد
أكبر محطة للطاقة الشمسية بالعالم 

تحت رعاية صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه اهلل، 

نائب  أبوظبي  عهد  ولي  نهيان،  آل  زايد  بن  محمد  الشيخ  السمو  صاحب  وبتوجيهات 

القائد األعلى للقوات المسلحة، شهد سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، نائب رئيس 

المجلس التنفيذي إلمارة أبوظبي، حفل إطالق مشروع أكبر محطة مستقلة للطاقة 

الشمسية في العالم.

منطقة  يف  احملطة   
أبوظبي  يف  سويحان 
بتكلفة 3.2 مليارات درهم، 
ضمان  إىل  الرامية  أبوظبي  جهود  لتعزيز 
اإلمداد  خدمات  وأمان  واستدامة  كفاءة 
الطلب،  إدارة  وحتسني  والكهرباء،  باملياه 

وحتقيق التنويع االقتصادي باعتماد مصادر 
بديلة للطاقة.
حفل االطالق

سمو  املشروع  إطالق  حفل  حضر 
نائب  نهيان،  آل  زايد  بن  هزاع  الشيخ 
أبوظبي،  إلمارة  التنفيذي  اجمللس  رئيس 

نهيان،  آل  زايد  بن  منصور  الشيخ  وسمو 
شؤون  وزير  الوزراء  جملس  رئيس  نائب 
آل  زايد  بن  حامد  الشيخ  وسمو  الرئاسة، 
أبوظبي،  عهد  ويل  ديوان  رئيس  نهيان، 
ومعايل الشيخ نهيان بن مبارك، املعرفة، 
وزير  الزيودي،  أحمد  بن  ثاين  الدكتور  ومعايل 
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 1177 البالغ  احملطة  إنتاج  يعادل 
حمطة  أكرب  تنتجه  ما  ضعف  ميغاوات 
يف العامل حاليًا، وهي حمطة كاليفورنيا 

للطاقة الشمسية.

اجمللس  وأعضاء  والبيئة،  املناخي  التغري 
من  وعدد  أبوظبي،  إلمارة  التنفيذي 
املسؤولني احلكوميني واملتخصصني يف 

جمال الطاقة يف الدولة.
االسرتاتيجية التنموية

آل  زايد  بن  هزاع  الشيخ  سمو  وقال 
العمالق  املشروع  هذا  إن  نهيان 
عاصمًة  الرائدة  أبوظبي  مكانة  يرّسخ 
والبيئية  االقتصادية  املمارسات  ألحدث 
أنه  العامل، كما  والتكنولوجية على مستوى 
خليفة  الشيخ  السمو  صاحب  رؤية  يرتجم 
حفظه  الدولة،  رئيس  نهيان،  آل  زايد  بن 
زايد  بن  حممد  الشيخ  وتوجيهات  اهلل، 
جمال  يف  ناجعة  بدائل  بخلق  نهيان،  آل 
مصدرًا  النفط  عن  التخلي  باجتاه  الطاقة، 

وحيدًا لالقتصاد اإلماراتي.

الكبرية  اخلطوة  هذه  أن  سموه  وأضاف 
التنموية  االسرتاتيجية  من  جزء  هي 
جميع  يف  أبوظبي  تقودها  التي  الشاملة 
ليس  حقيقيًا،  إجنازًا  تعد  والتي  اجملاالت، 
فحسب،  املتوقعة  اخملرجات  إىل  بالنظر 
تقود  التي  املدروسة  السياسات  يف  بل 
إىل النهوض بهذه املشاريع، وفقًا ألفضل 
الكلفة  مراعاة  مع  احلوكمة  ممارسات 
وسرعة  املرتفعة  والعوائد  املنخفضة 

اإلجناز.
مشهد حضاري

هذه  أن  زايد  بن  هزاع  الشيخ  سمو  وأكد 
هي  املتطورة  االقتصادية  املشاريع 
والتنموي  احلضاري  املشهد  من  جزء 
من  تنطلق  وهي  اإلمارات،  يف  الشامل 
اإلميان بضرورة االستثمار يف املستقبل، 

عملية  يف  الدولة  أبناء  جميع  وانخراط 
لدى  الطموحة  الروح  واحتضان  البناء، 
يحقق  وطنهم  رؤية  يف  الراغبني  الشباب 
الساحة  وينافس على  التقدم،  املزيد من 
وإمكانات  طاقات  من  ميلكه  مبا  الدولية، 

وقدرة دائمة على اإلبداع واالبتكار.
بالشراكات  فخورون  »إننا  سموه:  وقال 
الذي  املشروع  هذا  إلجناز  العاملية 
علمية  حتتية  بنى  خلق  يف  سيسهم 
يرتافق  أن  بد  ال  إذ  متقدمة،  وتكنولوجية 
املشروع مع إنشاء مراكز دراسية وبحثية 
متقدمة، تسهم يف دفع عجلة املسرية 
اإلمارات  وتضع  والتكنولوجية،  االقتصادية 
يف مراكز متقدمة على خريطة اقتصادات 

املعرفة يف العامل«.
قصر  يف  أقيم  الذي  احلفل  هامش  وعلى 
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وكهرباء  مياه  هيئة  وّقعت  اإلمارات، 
بتنفيذ  الفائز  االئتالف  جانب  إىل  أبوظبي، 
مع  املايل  اإلغالق  اتفاقيات  احملطة، 
سيزود  الذي  للمشروع،  املمولة  اجلهات 
من  ميغاوات   1177 بنحو  احمللية  الشبكة 

الكهرباء، اعتبارًا من الربع الثاين عام 2019.
1177 ميغاوات

سيوفر  الذي  املشروع،  تنفيذ  وسيتم 
على  تنافسية  األسعار  بأكرث  الطاقة 
مستوى العامل، على غرار مشاريع املنتج 
وكهرباء  مياه  لهيئة  السابقة  املستقل 
وحكومة  الهيئة  متتلك  حيث  أبوظبي، 
أبوظبي نسبة 60 يف املئة من املشروع، 
يف حني يتقاسم االئتالف العاملي الذي فاز 
شركتي  من  واملكون  املشروع،  بعطاء 
الصينية،  سوالر  وجينكو  اليابانية  ماروبيني 

نسبة الـ40 يف املئة املتبقية.
وإنشاء  ومتويل  تطوير  املشروع  ويشمل 
املستقلة  احملطة  وصيانة  وتشغيل 
التي سيتم إنشاؤها يف منطقة سويحان، 
مدينة  من  كيلومرتًا   120 نحو  بعد  على  أي 
البالغ 1177  إنتاج احملطة  أبوظبي، ويعادل 

حمطة  أكرب  تنتجه  ما  ضعف  ميغاوات 
كاليفورنيا  حمطة  وهي  حاليًا،  العامل  يف 
 550 تنتج  التي  الشمسية،  للطاقة 

ميغاوات.
عديدة  بفوائد  املشروع  وسيعود 
إذ  واجتماعية،  وبيئية  ومالية  اقتصادية 
اآلالف  مئات  لتزويد  املولدة  الطاقة  تكفي 
سيحول  بينما  بالكهرباء،  املنازل  من 
تنفيذه دون إطالق ما يزيد على 200 مليون 
طن من ثاين أكسيد الكربون سنويًا، إضافة 
إىل ما يتم إطالقه من انبعاثات كربونية عند 
الكهربائية  الطاقة  من  القدر  هذا  إنتاج 
املشروع  أثر  ويعادل  التقليدية.  بالطريقة 
بكل  أكرث من 17 مليون شجرة  زراعة  أيضًا 
ما يعنيه ذلك من عوائد إيجابية على البيئة.

يسهم  االقتصادي،  الصعيد  وعلى 
الطاقة  مصادر  تنويع  يف  املشروع 
بشأن  أبوظبي  خطة  مع  انسجامًا 
التنوع  يف  تسهم  بديلة  قطاعات  إيجاد 
أكرث  املشروع  يقدم  كما  االقتصادي. 
العامل  مستوى  على  تنافسية  األسعار 
حتى اآلن، وبواقع 8.888 فلوس/  كيلووات 

ساعة، وهو ما يعادل 2.42 سنت أمريكي/  
سيحقق  أنه  إىل  إضافة  ساعة،  كيلووات 
وفرًا كبريًا يف الغاز الذي يستخدم حاليًا يف 

حمطات توليد التيار الكهربائي.
خطة أبوظبي

أهداف  إطار  يف  كذلك  املشروع  ويأتي 
خطة أبوظبي التي تتمثل يف إيجاد قطاع 
مستدام،  صحي  وصرف  وكهرباء  مياه 
ويندرج  للموارد،  األمثل  االستغالل  يضمن 
حتت اسرتاتيجية احلكومة الهادفة إىل بناء 
منظومة متكاملة للماء والكهرباء املنتجة 
والتي  وتقليدية،  متجددة  مصادر  من 

تعتمد على حلول مبتكرة ومستدامة.
ستقوم  الطاقة،  لشراء  اتفاقية  ومبوجب 
إحدى  والكهرباء،  للماء  أبوظبي  شركة 
أبوظبي،  وكهرباء  مياه  هيئة  شركات 
املنتجة  الكهربائية  الطاقة  صايف  بشراء 
تاريخ  من  عامًا   25 ملدة  املشروع  من 

التشغيل التجاري املشروع.
مصلح  علي  اهلل  عبد  أشاد  جانبه،  من 
مياه  هيئة  إدارة  جملس  رئيس  األحبابي، 
لقطاع  الكبري  بالدعم  أبوظبي،  وكهرباء 
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يوليه  الذي  اإلمارة،  يف  والكهرباء  املاء 
آل  زايد  بن  خليفة  الشيخ  السمو  صاحب 
نهيان، رئيس الدولة، حفظه اهلل، وصاحب 
نهيان،  آل  زايد  بن  حممد  الشيخ  السمو 
األعلى  القائد  نائب  أبوظبي،  عهد  ويل 
هزاع  الشيخ  وسمو  املسلحة،  للقوات 
اجمللس  رئيس  نائب  نهيان،  آل  زايد  بن 
بنجاح  مشيدًا  أبوظبي،  إلمارة  التنفيذي 
والكهرباء  املاء  قطاع  خصخصة  برنامج 
تعزيز  يف  وأهميته  الهيئة،  انتهجته  الذي 
اخلاص،  القطاع  مع  الشراكة  أسس 
أحدث  من  واالستفادة  اخلربات  وتبادل 
التقنيات يف هذا اجملال، إضافة إىل جذب 
االستثمارات املالية العاملية، وخلق فرص 

عمل جديدة.
مستقبل الطاقة

قال الدكتور سيف صالح الصيعري، املدير 
العام لهيئة مياه وكهرباء أبوظبي باإلنابة: 
إلنتاج  حمطة  أكرب  إنشاء  مشروع  »إن 
توفري  على  سيعمل  الشمسية  الطاقة 
املواطنة،  للكوادر  العمل  فرص  من  مزيد 
خالل مراحل اإلنشاء والتشغيل والصيانة«، 

متوقعًا أن تصل نسبة التوطني باملشروع 
من  األوىل  اخلمس  السنوات  خالل   %50 إىل 

تشغيل املشروع.
صحايف  مؤمتر  خالل  الصيعري،  وأكد 
أكرب  إطالق  حفل  هامش،  على  عقد 
يف  الشمسية  الطاقة  إلنتاج  حمطة 
للتحول  تسعى  أبوظبي  إمارة  أن  العامل، 
إنتاج  يف  األحفوري  الوقود  استخدام  من 
الطاقة  استخدام  إىل  الكهربائية  الطاقة 
 ،2030 أبوظبي  لرؤية  وفقًا  الشمسية، 
حمطة  أكرب  إقامة  مشروع  أن  إىل  مشريًا 
يعد  العامل  يف  الشمسية  الطاقة  إلنتاج 
لتوفري  التحول  طريق  على  جديدة  خطوة 
بأقل  املستدامة  الكهربائية  الطاقة 

األسعار.
إحدى  تعد  أبوظبي  إمارة  أن  وأضاف 
مستقبل  تقود  التي  الرئيسة  احملطات 
هيئة  تعمل  حيث  املستدامة،  الطاقة 
إلنتاج  كمؤسسة  أبوظبي  وكهرباء  مياه 
سعيها  خالل  من  املتجددة،  الطاقة 
الدائم واملستمر إلنتاج، وتوزيع الطاقة يف 
متاشيًا  املستدامة،  للتنمية  صور  أفضل 

خالل  اإلمارة  واسرتاتيجيات  خطط  مع 
العقود املقبلة.

األكرث طموحًا
طرحت  الهيئة  أن  العام  املدير  وأوضح 
منذ سنوات مضت أكرب برامج للخصخصة 
وعلى  اخلليج،  دول  يف  طموحًا  وأكرثها 
الهيئة سوق  20 عامًا قادت  أكرث من  مدى 
يف  الكهربائية  والطاقة  املياه  توفري 
العربي،  واخلليج  األوسط  الشرق  منطقة 
مليار   20 على  زادت  استثمارات  خالل  من 
لها  الفعلي  اإلنتاج  إجمايل  ليصل  دوالر، 
يوميًا،  املياه  من  غالون  مليون   938 إىل 
الطاقة  من  ميغاوات  ألف   15.8 من  وأكرث 
يف  مشروعات   10 خالل  من  الكهربائية، 

إماراتي أبوظبي والفجرية.
لعملية  تتويجًا  يعد  احلدث  هذا  أن  وأضاف 
السوق  يف  عنها  اإلعالن  مت  تنافسية 
 6 أبدت  إذ   ،2016 أبريل   25 يف  العاملي 
ائتالفات عاملية رغبتها يف التنافس لتنفيذ 
املشروع، وكان العرض األكرث تنافسية هو 
ماروبيني  ائتالف  قبل  من  املقدم  العرض 

وجينكو سوالر.
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تدشن مركزًا لجمع المواد القابلة إلعادة التدوير 
وبحضور  العام  للدعم  دبي  بلدية  عام  مدير  مساعد  الكريم  عبد  محمد  افتتح 
المهندس طالب جلفار مساعد مدير عام بلدية دبي لقطاع خدمات البيئة والصحة 
من  كبير  وحشد  النفايات  إدارة  مدير  سيفائي  المجيد  عبد  والمهندس  العامة، 
من  عشر  الحادي  المركز  دبي   بلدية  في  المسئولين  وكبار  البيئي  بالشأن  المهتمين 
منطقة  في  التدوير  إلعادة  القابلة  المواد  لجمع  الذكية«  االستدامة  واحة  »مشروع 
الطوار الثانية، وذلك تماشيًا مع األهداف البيئية باألجندة الوطنية لعام 2021 والمؤشر 
الطمر،  مسار  عن  دبي  إمارة  في  المنتجة  النفايات  من   %75 بتحويل  الخاص  الوطني 

وترجمًة لرؤية بلدية دبي الطموحة في ”بناء مدينة سعيدة ومستدامة“. 

جلفار  طالب  املهندس 
بلدية  عام  مدير  مساعد 
البيئة  خدمات  لقطاع  دبي 
مشروع  أهمية  على  العامة،  والصحة 
تعترب  والتي  الذكية«  االستدامة  »واحة 

مناجم للمواد القابلة إلعادة التدوير  والذي 
 11 عدد  تركيب  من  االنتهاء  اآلن  حتى  مت 
باإلمارة ويتبقى  منها يف مناطق متفرقة 
أثنني ليصبح اجملموع 13 مركز مع نهاية 
املشروع  هذا  لتنفيذ  األوىل  املرحلة 

الضخم والذي ميثل خطوة استثنائية هامة 
النفايات  إنتاج  لتقليل  متكاملة  حلول  نحو 
التخلص  طرق  وتبني  دبي،  إمارة  يف 
والصحية  اآلمنة  واملعاجلة  السليم 
للنفايات ورفع نسب إعادة التدو ير وجودة 
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اإلتقان  من  عالية  بدرجة  املركز  تصميم  مت 
القياسية  املواصفات  أفضل  ووفق  الفني 

البيئية املعتمدة.

املواد اجملمعة، وسيكون له نتائج إيجابية 
مستهدفات  دعم  يف  تساهم  كثرية 
بصناعة  واالرتقاء  اإلسرتاتيجية  اخلطة 
أن  املتوقع  ومن  املنطقة،  يف  التدوير 
كبرية  شريحة  احليوية  املراكز  هذه  تخدم 
جيدة  بصورة  وتسهم  اجملتمع  أفراد  من 
يف احلفاظ على املوارد الطبيعية، وتعزيز 
ثقافة فرز النفايات املنتجة من مصادرها 
ورفع نسب املواد املعاد تدويرها، وتقليل 
ومواقع  مبنشآت  التشغيلية  التكلفة 

التخلص من النفايات.
املركز  تصميم  مت  أنه  جلفار  وأضاف 
ووفق  الفني  اإلتقان  من  عالية  بدرجة 
البيئية  القياسية  املواصفات  أفضل 
مصادر  على  املركز  ويعتمد  املعتمدة، 
من  متطلباته  لتوليد  الشمسية  الطاقة 

ذكي  املركز  ويعترب  النظيفة،  الكهرباء 
على  ويحتوى  نوعه،  من  وفريد  ومستدام 
كبري  عدد  لتجميع  خمتلفة  بألوان  حاويات 
مثل  التدوير  إلعادة  القابلة  املواد  من 
املعادن،  البالستيك،  والكرتون،  )األوراق 
وخملفات  املستعملة  املالبس  الزجاج، 
األجهزة  واجللد،  املطاط  األقمشة، 
الهواتف  املستهلكة،  الكهربائية 
األخشاب  اجلافة،  البطاريات  املستعملة، 
احملافظة  بهدف  املواد(،  من  وغريها 
لألجيال  استدامتها  وضمان  البيئة  على 

القادمة.
اجمليد  عبد  املهندس  أفاد  جانبه  ومن 
أهمية  على  النفايات  إدارة  مدير  سيفائي 
الصديقة  واملبادرات  املشاريع  تفعيل 
للبيئة التزامنا  بأهداف التنمية املستدامة، 

مبتكرة  ومشاريع  ريادية  مبادرات  ولتنفيذ 
البيئي  التميز  من  جديدة  ملرحلة  تؤسس 
فقد  العاملي،  املستوى  على  دبي  إلمارة 
»واحة  ملشروع  مركز  أول  تدشني  مت 
لفرع  املاضي  العام  الذكية«  االستدامة 
دبي،  بلدية  عام  مدير  برعاية  املنارة  مركز 
11 مركز  ضمن مرحلة  ننجز  اليوم  وها نحن 
من  االنتهاء  سيتم  وقريبًا  األوىل  املشروع 
احمليصنة،  ومركز  السطوة  مركز  جتهيز 
مراحلها  يف  يكون  ألن  نطمح  والتي 
املنشآت  مع  إسرتاتيجي  تعاون  املقبلة 
باإلمارة  الكربى  التسوق  ومراكز  التجارية 
فئات  جميع  بني  النفايات  فرز  ثقافة  لنشر 
أفضل  إتباع  على  وتشجيعهم  اجملتمع 
املمارسات العاملية للتخلص السليم من 

النفايات.
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يعززان السياحة العالجية
وقعت هيئة الصحة بدبي مذكرة تفاهم مع بنك الصحة لتعزيز رحلة المرضى وتجربة 

االستشفاء التي تتميز بها إمارة دبي والتي تسعى الهيئة من خاللها إلى استقطاب 

أكثر من 500 ألف سائح عالجي بحلول عام 2020 وذلك في إطار مواصلتها بناء الشراكات 

االستراتيجية الداعمة للسياحة العالجية.

معايل  التفاهم  مذكرة 
القطامي  حممد  حميد 
اإلدارة  جملس  رئيس 
وذلك  بدبي  الصحة  لهيئة  العام  املدير 
ورزاق  القاسمي  طارق  الشيخ  بحضور 
ملذكرة  ووفقًا  الصحة.  بنك  رئيس  جعفر 
سيسهم  الصحة  بنك  فإن  التفاهم 
سلسة  صحية  جتربة  توفري  يف  مباشرة 
للباحثني  الشامل  الدعم  تقدمي  خالل  من 
واخلدمات  املديدة  الصحية  احلياة  عن 
العالجية رفيعة املستوى إىل جانب إضفاء 

الطابع الشخصي واخلصوصية على رحلة 
السائح العالجي.

بيانات ومعلومات
العالجي  السائح  بتزويد  البنك  كما سيقوم 
تضمن  التي  واملعلومات  البيانات  بجميع 
توفري  جانب  إىل  سلسة  عالجية  رحلة  له 
اللوجستية  اخلدمات  من  جمموعة 
التي  املستويات  وفق  الضيافة  وخدمات 
الصحية  الرعاية  عن  الباحثني  ينشدها 

املتكاملة.
حريصة  الهيئة  إن  القطامي  معايل  وقال 

مبا  وتعاونها  شراكتها  نطاق  تنويع  على 
والهيئات  املؤسسات  جميع  يشمل 
والصحة  بالسياحة  العالقة  ذات  واجلهات 
خلدمة هدف تصدر دبي خريطة السياحة 
العالجية الدولية مؤكدًا معاليه على أهمية 
استثمار جميع اإلمكانيات والقدرات خلدمة 
معاليه  وأضاف  االسرتاتيجي.  الهدف  هذا 
أن هيئة الصحة بدبي على ثقة بالدور الذي 
احلكومية  املؤسسات  به  تقوم  أن  ميكن 
املثالية  الوجهة  دبي  جلعل  واخلاصة 

لالستشفاء.

نـــــــبــــــــتــــــــكـــــــــر مــــــــجـــــــــتــــــــــمــــــــــعـــــــــات خـــــــضـــــــــــــــراء لـــــغـــــد أفـــــضــــــل62

صحة دبي وبنك 
الصحة

)172( العدد 



الرفاهية  تضع  مدينة  من  مستغربًا  ليس 
أولوياتها  رأس  على  والصحية  اجملتمعية 
السياحة  جمال  يف  الصدارة  تعتلي  أن 

العالجية.

املذكرة  إن  جعفر  رزاق  قال  جانبه،  من 
منحت البنك فرصة مهمة للمشاركة يف 

جناح جتربة دبي الصحية.
مواصفات قياسية

مؤخرًا  الصادرة  التقارير  أن  بالذكر  واجلدير 
عن هيئة الصحة بدبي تشري إىل أن إجمايل 
عدد السائحني القادمني من داخل اإلمارة 
وخارجها ألغراض العالج والطبابة بلغ 630 
بينهم  من   ،2015 العام  خالل  سائح  ألف 
خمتلف  من  قدموا  أجنبي  سائح  ألف   298
أنحاء العامل لالستفادة املثلى من خدمات 
الرعاية الصحية ذات املواصفات القياسية 

والعاملية التي تتفّرد بها دبي.
وإن تدّل هذه اإلحصائيات على شيٍء إّنما 
تتبوؤها  التي  الراسخة  املكانة  على  تدل 
اإلمارة كوجهة مفّضلة للسياحة العالجية 

وتؤّكد  والعاملية،  اإلقليمية  اخلارطة  على 
احمللي  الصحي  القطاع  يف  القوي  الزخم 
الذي طاملا شّكل رافدًا أساسيًا من روافد 
الشاملة  واالجتماعية  االقتصادية  التنمية 

يف دبي ودولة اإلمارات ككل.
وليس مستغربًا من مدينة تضع الرفاهية 
أولوياتها  رأس  على  والصحية  اجملتمعية 
االسرتاتيجية أن تعتلي الصدارة يف جمال 
من  بالعديد  متسّلحًة  العالجية،  السياحة 
التي  والريادة  النجاح  وإمكانات  املقّومات 
العاملية  األسواق  كربى  ملقارعة  تؤّهلها 

يف هذا املضمار.
يف  تتمّثل  املقّومات  هذه  أبرز  ولعل 
الرعاية  لقطاع  املتطّورة  التحتية  البنية 
على  يزيد  ما  يضم  الذي  احمللي  الصحية 
بأحدث  جمّهز  ومرفق  منشأة   3000

املعّدات والتقنيات املواتية لعصر الرقمنة 
احلادي  القرن  يف  الذكية  والتكنولوجيا 
البشرية  الكوادر  عن  فضاًل  والعشرين، 
واخلربات  الكفاءات  ذوي  من  املتمّرسة 
العاملية يف شتى اجملاالت واالختصاصات 
الطبية والعالجية من أكرث من 100 دولة حول 
أفضل  توفري  إىل  باإلضافة  هذا  العامل. 
اخلدمات والتسهيالت يف إجراءات السفر 
جتربة  لضمان  واملواصالت  واإلقامة 

متكاملة للسائح العالجي.
ما  يف  واألساس  األّول  الداعم  ويبقى 
على  وريادة  تقّدم  من  دبي  إليه  وصلت 
هو  العاملية،  العالجية  السياحة  خارطة 
املتينة  والقانونية  التشريعية  املنظومة 
وضوابطها  معايريها  تستمد  التي 

الشرعية.
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قوافل زايد الخير تختتم المرحلة االولى 

التشخيصية  الخير  زايد  لقوافل  االنسانية  المهام  من  االولى  المرحلة  بنجاح  اختتمت 

القرى الصومالية بعالج ما يزيد عن خمسة ألف  والعالجية والجراحية والوقائية في 

طفل ومسن في المستشفى االماراتي الصومالي الميداني المتحرك.

ذلك انسجاما مع توجيهات 
الشيخ  السمو  صاحب 
نهيان  آل  زايد  بن  خليفة 
»حفظه اهلل« بان يكون عام  رئيس الدولة 
يا  ألجلك  حلملة  وتزامنا  اخلري  عام   2017
من  مشرتكة  انسانية  ومببادرة  صومال 
ومؤسسة  الرب  دار  وجمعية  العطاء  زايد 
واملستشفى  اخلريي  الشارقة  بيت 
االمارات  مركز  وبإشراف  االملاين  السعودي 
والعمل  للعطاء  مميز  منوذج  يف  للتطوع 

اإلنساين. 
عادل  الدكتور  االماراتي  القلب  جراح  واكد 

زايد  ملبادرة  التنفيذي  الرئيس  الشامري 
للتطوع  االمارات  برنامج  رئيس  العطاء 
اطباء  رئيس  والتخصصي  االجتماعي 
االمارات أن مبادرة زايد العطاء حرصت منذ 
األفكار  تبني  على  سنة   17 منذ  انطالقها 
حمليًا  التطوعية  اإلنسانية  واملشاريع 
االنسانية  يف  شركاء  واستحداث  وعامليًا 
واخلاصة  احلكومية  املؤسسات  من 
اإلنسانية  برسالتها  الوصول  واستطاعت 
اجملاين  العالج  وتقدمي  البشر  ماليني  إىل 
أو  اجلنس  أو  اللون  عن  النظر  بغض  لهم 

الديانة أو العرق.

يف  الطبية  القوافل  جناح  على  وشدد 
هرجيشا  مدينة  يف  احلالية  حمطتها 
اإلماراتية  التطوعية  كوادرها  بجهود 
االنسانية  يف  وشركائها  والصومالية 
العطاء  يف  به  يفتخر  منوذجًا  قدمت  التي 
معاناة  من  للتخفيف  امليداين  والتطوع 

املرضى املعوزين.
وقال ان قوافل زايد اخلري وفرقها الطبية 
االنسانية  مهامها  من  ستكثف  التطوعية 
من  للحد  والوقائية  واجلراحية  العالجية 
عن  الناجتة  وباألخص  االمراض  انتشار 
اجملاعة،  مشريا اىل ان مبادرة زايد العطاء 
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تدريبية  ورش  اخلري  زايد  قوافل  تنظم  
وملتقيات علمية لرفع مستوى واداء الكوادر 
املعايري  افضل  وفق  الطبية  القدرات  وبناء 

العاملية.

تعمل  االنساين  العمل  يف  وشركائها 
استجابتها  نطاق  توسيع  على  جاهدة 
لنحو  الضرورية  الصحية  اخلدمات  لتوفري 
من  حاليًا  متضررين  صومايل  مليون   1.5
الغذاء  وأزمة  القاسية  اجلفاف  ظروف 

املستفحلة.
وقال سعادة عمران حممد عبداهلل رئيس 
جملس  عضور  اخلريية  املشاريع  قطاع 
اخلري  زايد  قوافل  إن  الرب  دار  جمعية  ادارة 
والوقائي  اجملاين  العالج  تقدمي  استطاعت 
واملسنني  األطفال  من  الف  لـخمسة 
التطوعية  الطبية  الكوادر  من   50 باشراف 
االماراتية والصومالية وباستخدام العيادات 
اضافة  املتحرك  واملستشفى  املتنقلة 
اىل برامج توعوية ووقائية وصلت برسالتها 
وذلك  الصوماليني  من  اآلالف  اىل  االنسانية 

القرى  خمتلف  إىل  للوصول  خطة  إطار  يف 
من  وعطاء  حب  رسالة  يف  الصومالية 
الصوماليني  للمرضى  اإلماراتيني  قلوب 

الفقراء من األطفال واملسنني. 
عضو  اخليال  سلطان  سعادة  وأوضح 
االمني  العطاء  زايد  مبادرة  امناء  جملس 
أنه  اخلريي  الشارقة  بيت  ملؤسسة  العام 
األوىل  تطوعية  طبية  فرق   4 تشكيل  مت 
األمراض  عن  املبكر  للكشف  تشخيصية 
الدم  ضغط  كارتفاع  واملزمنة  القلبية 
تقدم  عالجية  والثانية  والدهون  والسكري 
والثالثة  املعوزة  للفئات  اجملاين  الدواء 
وقائية تركز على زيادة وعي اجملتمع بأهم 
الوقاية  سبل  وأفضل  القلبية  األمراض 
تدريبية  ورش  لتنظيم  والرابعة  والعالج 
واداء  مستوى  لرفع  علمية  وملتقيات 

افضل  وفق  الطبية  القدرات  وبناء  الكوادر 
الكوادر  جهود  مثمنا  العاملية،  املعايري 
والصومالية  اإلماراتية  التطوعية  الطبية 
من العاملني يف الفريق اإلماراتي الصومايل 

الطبي التطوعي. 
الشكر  الصوماليون  املسؤولون  ورفع 
والتقدير اىل دولة االمارات العربية املتحدة 
بن  خليفة  الشيخ  السمو  صاحب  بقيادة 
اهلل  حفظه  الدولة  رئيس  نهيان  آل  زايد 
راشد  بن  حممد  الشيخ  السمو  وصاحب 
آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس جملس 
الوزراء حاكم دبي رعاه اهلل ومتابعة صاحب 
السمو الشيخ حممد بن زايد آل نهيان ويل 
للقوات  األعلى  القائد  نائب  أبوظبي  عهد 
التي  االنسانية  املبادرات  على  املسلحة 

تنفذها يف شتى انحاء العامل.
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الدول  أكرث  يف  الفرد  نصيب  يساوي  وهو 
الفقرية 20 مرة. 

ما يدعو للتفاؤل هو أن 13.2% من الطاقة 
مصادر  من  توفريها  مت  العامل  يف  الكلية 
متجددة يف 2012 ، و22% من توليد الكهرباء 
الدولية  الوكالة  تقرير  وتوقع   .2013 يف 
الكهرباء  توليد  يرتفع  أن   2015 للطاقة 
أمريكا  ويف   .2020 عام  بحلول   %34 إىل 
 %15 املتجددة  الطاقة  مصادر  شكلت 
اإلستهالك  من  و%10  الكهرباء  توليد  من 
الكلي للطاقة يف 2016. بل ان أغلب الواليات 
الرامية  سياساتها  يف  استمرارها  أعلنت 
إىل التحول إىل الطاقة اخلضراء دون الرجوع 
األلواح  وسجلت  اإلحتادية.  احلكومة  إىل 
من   %60 يبلغ  قياسيًا  رقمًا  الشمسية 
كاليفورنيا  يف  النظيفة  الطاقة  استهالك 
املتحدة،  اململكة  ويف  مارس2017.  يف 
من   %25 حوايل  الشمسية  الطاقة  وفرت 
يف  جيجاواط(   8.7( للكهرباء  البالد  حاجة 

مايو 2017. 
أرقامًا  الشمسية  الطاقة  تسجل  وهكذا 
انخفاض  بعد  العامل  حول  يوم  كل  جديدة 
أنها  كما  كفاءتها.  وارتفاع  تكلفتها 
التوظيف  بلغ  حيث  جديدة  وظائف  توفر 
الطاقة  من  الكهرباء  توليد  صناعة  يف 
من  أكرب  نسبة   2016 يف  الشمسية 
جمتمعة  والغاز  والنفط  الفحم  صناعات 
العدد  إن  بل  بيس.  جرين  تقرير  حسب 
جمال  يف  العاملني  لألمريكيني  اإلجمايل 
الطاقة الشمسية أعلى من عدد العاملني 
يف جوجل وفيسبوك وآبل معًا، أما الوكالة 
فقد  »آرينا«  املتجددة  للطاقة  الدولية 
كشفت عن ازدياد فرص العمل يف قطاع 
الطاقة الشمسية على مستوى العامل، إذ 
حوايل  القطاع  هذا  يف  العاملني  عدد  بلغ 

بـ  قُدّرت  بزيادةٍ   ،2016 نوفمرب  يف  ألف   260
بـ 17  24.5% عن 2015، ومبعدل منو أسرع 
األمريكي.  االقتصاد  منو  معدل  من  مرة 
يرتفع  أن  قبل  من  العاملي  التقرير  وتوقع 
ثالثة  متجددة  مصادر  من  الكهرباء  توليد 

أضعاف بني 2012 و2040.
لتقنيات  املتحددة  األمم  تقرير  ويوضح 
التقنيات  أن   )2017 )مايو  الطاقة  كفاءة 
نظيفًا  هواًء  توفر  الكربون  منخفضة 
واستخدام  املياه  استهالك  وتخفض 
 25 تخفض  أن  املتوقع  من  إذ  األراضي، 
الدفيئة  غازات  انبعاثات  من  طن  مليار 
 %34 بانخفاض   ،2050 عام  بحلول  سنويًا 
تفادي  ميكن  كما  احلالية.  اإلنبعاثات  عن 
انبعاث 17 مليون طن من امللوثات العالقة 
السامة  امللوثات  من  طن  مليار  و3 
األخرى بتبني تقنيات الطاقة النظيفة. هذا 
مكعب  مرت  مليار   200 توفري  إىل  باإلضافة 
من املياه و150,000 كلم مربع من األراضي. 
وهو ما ينعكس ايجابًا على الصحة العامة 
ذلك  عززنا  إذا  خاصة  البيئة،  وسالمة 
باقتصاد دائري يقلل النفايات ويوفر وظائف 

خضراء. 
إن قطار الطاقة اخلضراء قد انطلق وتزداد 
النظيفة  الطاقة  يوم وصناعة  سرعته كل 
الرقم  إذ سجلت 2016  ازدهار مستمر،  يف 
الشمسية  الطاقة  صناعة  يف  القياسي 

يف الشرق األوسط وشمال أفريقيا. 
الطاقة  تقنيات  على  أكرث  نركز  أن  يجب 
املنزلية،  الرياح  وطاقة  الشمسية 
كافية  نظيفة  طاقة  يوفر  فانتشارها 
على  يساعد  ذاته  الوقت  ويف  للمجتمع 
على  البيئية  الثقافة  ونشر  الوعي  رفع 
نطاق واسع. ومشروع شمس دبي ميكن 

أن يشكل منوذجًا مثاليًا لهذا الغرض. 
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الطاقة  جتارة  عن  اليوم  العامل  يتحدث 
والرتويج  العمل  فرص  وايجاد  املتجددة 
العوائق  رغم  بسرعة  تنتشر  وهي  لها، 
من  أكرث  وضعت  إذ  والتجارية  السياسية 
لالستثمار  الالزمة  السياسات  دولة   60
الكهرباء  لتأمني  املتجددة  الطاقات  فى 
وحمدودية  السكاين،  النمو  ظل  يف 
املوارد الطبيعية، وتهديد التغري املناخي، 
واخلاص.  العام  القطاعني  بني  بالشراكة 
وهناك ضرورة للتكامل والتعاون اإلقليمي 
الطاقة  مصادر  على  لالعتماد  والدويل 
من  املتزايدة  االحتياجات  لتلبية  اخلضراء 

الطاقة ، خاصًة يف الدول الفقرية. 
قامت  لوحدها  األمريكية  املتحدة  الواليات 
يف  كهرباء  جيجاواط   1,068 حوايل  بتوليد 
للفرد،  كيلوواط/ساعة   4 حوايل  أي   ،2014
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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

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

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

جائــزة اإلمارات التقديرية للبيئـة

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

حتى 31 أغسطس 2017  في فئاتها الخمسة كاآلتى:






