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محمد بن راشد يعلن عن 

أكبر مشروع للطاقة 
الشمسية عالميًا



جائزة اإلمارات التقديرية للبيئة

معًا من أجل وطن أخضر

جائزة زايد الدولية للبيئة

معًا من أجل قرن أخضر
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مؤسسة زايد تحتفي بعامه .. عام الخير

أ. د. محمد أحمد بن فهد
رئيس جملس اإلدارة

رئيس التحرير  

أعلن سيدي صاحب السمو الشيخ خليفة 
عام  أن  الدولة،  رئيس  نهيان،  آل  زايد  بن 
املتحدة  العربية  اإلمارات  دولة  يف   2018
سيحمل شعار »عام زايد«، ليكون مناسبة 
املؤسس  بالقائد  لالحتفاء  تقام  وطنية 
زايد  الشيخ  تعاىل،  اهلل  بإذن  له  املغفور 
ثراه،  اهلل  طيَّب  نهيان،  آل  سلطان  بن 
مبناسبة ذكرى مرور 100 سنة على ميالده، 
يف  اهلل،  بإذن  له  املغفور  دور  إلبراز  وذلك 
جانب  إىل  اإلمارات،  دولة  وبناء  تأسيس 

إجنازاته احمللية والعاملية.
إننا يف اللجنة العليا ملؤسسة زايد الدولية 
للبيئة نشيد بإعالن صاحب السمو الشيخ 
خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، أن 
عام 2018 يف دولة اإلمارات العربية املتحدة 
سيكون »عام زايد«، ليكون مناسبة وطنية 
املغفور  املؤسس  بالقائد  لالحتفاء  تقام 
له بإذن اهلل تعاىل، الشيخ زايد بن سلطان 

آل نهيان، طيَّب اهلل ثراه.
السمو  صاحب  سيدي  بأن  نفتخر  إذ  وإننا 
نائب  مكتوم،  آل  راشد  بن  حممد  الشيخ 
رئيس الدولة، رئيس جملس الوزراء، حاكم 
دبي، رعاه اهلل، قد أطلق على املؤسسة 
زايد،  الشيخ  اهلل  بإذن  له  املغفور  أسم 
الدائم  بالعمل  استمرارنا  على  نؤكد  فإننا 
حمليًا  املؤسسة  متيز  على  للحفاظ 
املكانة  تعكس  تظل  أن  وعلى  وعامليًا، 
البلد  هذا  يف  البيئة  بها  حتظى  التي 

لتشجيع  حافزًا  تبقى  وأن  املعطاء، 
للمحافظة  واحمللية  العاملية  املبادرات 
جوائزها  تليق  مؤسسة  فهي  البيئة،  على 
الذي اشتهر مببادئه  زايد  بإجنازات الشيخ 
وعرف كمناصر للطبيعة واحلياة الفطرية، 
ارتبطت  التي  وفطرته  حكمته  كانت  حيث 
املفاهيم  من  أبعد  آفاق  إىل  تنطلق  بالبيئة 

واالهتمامات احملدودة حلماية البيئة.
إن مؤسسة زايد الدولية للبيئة تعد واحدة 
العربية  اإلمارات  من أهم مساهمات دولة 
حيث  البيئة،  حماية  جمال  يف  املتحدة 
استطاعت خالل عقدين من الزمان أن ترتك 
على  احملافظة  مسرية  على  بصماتها 
البيئة مما جعلها تأخذ مكانة مرموقة على 
زخمها  وستتابع  الدولية،  البيئية  الساحة 
املناسبة  هذه  ويف  األصعدة،   كل  على 
ستستمر مببادراتها البيئية التي قامت بها 
زايد اخلري«  »شجرة  حيث ستواكب مبادرة 
زايد«،  »عام  السودان  من  انطلقت  التي 
وستستمر يف املشاركة بزراعة »السياج 
األخضر األفريقي« الذي تبنته األمم املتحدة 
وستنطلق  األفريقي،  االحتاد  مع  بالتعاون 
والعامل.  العربي  الوطن  يف  أخرى  دول  إىل 
واملبادرات  الفعاليات  من  بعدد  وستقوم 
بإذن  له  باملغفور  احتفاء  االسرتاتيجية 
االنسانية  وقيمه  البيئي  إلرثه  واحياء  اهلل، 
سنوات  طوال  جّسدها  التي  واالجتماعية 

حياته، طيَّب اهلل ثراه.
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وزارة التغري املناخي والبيئة تعقد االجتماع العام 

األول للموقعني على وثيقة إعالن دبي بالشراكة 

مع املصرف املركزي لدولة اإلمارات.

سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس 

هيئة دبي للطريان املدين رئيس اجمللس األعلى 

للطاقة يف دبي، يدشن بحضور مطر الطاير 

املدير العام ورئيس جملس املديرين يف هيئة 

الطرق واملواصالت، التشغيل الرسمي لـ 50 

مركبة "تسال" كهربائية مزودة بأجزاء عديدة من 

تقنيات القيادة الذاتية.

اإلمارات تستعرض جهودها يف حماية املناخ من خالل 

ورقة عمل قدمها سعادة جمال حممد احلاي خالل 

مشاركته يف أعمال املنتدى الربملاين العاملي للتنمية 

املستدامة يف مدينة بايل بجمهورية إندونيسيا.

بلغت املساحات املزروعة على مستوى دولة 

اإلمارات 47060 دومنًا، منها 1170 دومنًا املساحة 

املزروعة باستخدام أساليب الزراعة املائية... 

ويف العدد التفاصيل.

املياه اإلقليمية إلمارة أبوظبي حتتضن 701 من 

دالفني احمليط الهندي احلدباء، و1834 من 

الدالفني قارورية األنف. 

االحتاد الدويل ملالك ناقالت النفط يشيد باخلربات 

العلمية والعملية للقيادة العامة لشرطة دبي، 

ممثلة يف مركز مكافحة التلوث البحري ومنها 

التسربات النفطية.

أطلقت مؤسسة إدارة اخمللفات يف رأس 

اخليمة برناجًما مبتكًرا إلعادة التدوير حتت عنوان 

"إمارتي، بيتي" لتغري طريقة إدارة اخمللفات التي 

يتبعها أفراد اجملتمع.

االجتماع األول 
لموقعي إعالن دبي

50 مركبة كهربائية 
ضمن أسطول تاكسي 

دبي

اإلمارات تستعرض 
جهودها البيئية

47 ألف دونم المساحات 
المزروعة في الدولة 

أبوظبي تحتضن 
أكبر عدد من الدالفين 

اتحاد مالك ناقالت 
النفط يشيد بشرطة دبي

مبادرة رائدة إلعادة
التدويرفي رأس الخيمة

ص 10
مرايا القارات تأخذكم يف هذا 

العدد إىل إندونيسيا.. أرخبيل 
ساحر تتوزعه 17 ألف جزيرة.

مرايا القارات
ص 60

ص 46

ص 16

ص 26

ص 32 ص 14

ص 30
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اإلمارات حتتفي بعام زايد اخلري

“إن القيم النبيلة والتقاليد الراسخة التي تركها املغفور 
نهيان،  آل  سلطان  بن  زايد  الشيخ  تعاىل،  اهلل  بإذن  له 
متثل الرثوة احلقيقية ومصدر الفخر واالعتزاز لنا جميعًا 
يف اإلمارات؛ ألنها نبع العطاء الذي ال ينضب، تتعلم منه 
األجيال احلالية والقادمة كيف تكون التضحية بكل غاٍل 

ونفيس من أجل الوطن “.
صاحب السمّو الشيخ حممد بن راشد آل مكتوم، نائب 
رعاه  دبي،  حاكم  الوزراء،  جملس  رئيس  الدولة،  رئيس 

اهلل.

عطائها  برحلة  باالحتفال  اإلمارات  تستمر 
عام   2018 عام  إعالن  مت  أن  بعد  املقبل،  العام 
مليالد  املئوية  الذكرى  مبناسبة  وذلك  زايد، 
األب املؤسس الراحل الشيخ زايد بن سلطان 

آل نهيان.
واملبادئ  بالقيم  األمة  ستحتفل  حني  ويف      
والتقاليد اخلالدة التي تبناها الشيخ زايد طوال 
هويتنا  من  جزءا  اآلن  أصبحت  والتي  حياته 
االستمرار  أيضًا  ستشهد  فإنها  اإلماراتية، 
يف تنفيذ اجلهود البيئية التي قادها من أجل 

حتويل الصحراء إىل جنات خضراء.
التنمية  مفهوم  انتشار  من  طويل  وقت  قبل 
على  احلفاظ  زايد  الشيخ  جعل  املستدامة، 
من  أكرث  منذ  وطنية  أولوية  وتنميتها  البيئة 
الزراعة،  تعزيز  خالل  ومن  عقود.  خمسة 
ومواجهة  املياه،  موارد  إدارة  نظام  وتطوير 
نظر  الربية،  احلياة  على  واحملافظة  التصحر، 
النظام  جممل  إىل  اهلل  رحمه  زايد  الشيخ 
وكانت  واقع.  إىل  رؤيته  لرتجمة  اإليكولوجي 
أكرث  عاملنا  جلعل  خمططًا  إطالقه  النتيجة 
املبادئ  وهي  للعيش،  وقابلية  استدامة 
 2030 عام  خطة  مع  تنسجم  التي  واألهداف 

أطلقتها  التي  املستدامة  التنمية  ألهداف 
األمم املتحدة عام 2016.

إىل  النظر  بعيدة  زايد  الشيخ  رؤية  أدت  وقد 
نهجًا  املتحدة  العربية  اإلمارات  دولة  اعتماد 
نتائج  إىل  تؤدي  سياسات  صنع  يف  مبتكرًا 
تلك  تزال  وال  املستدامة،  التنمية  يف  دائمة 

الرؤية تؤثر على حياة الناس حتى اليوم.
إطالقها  مت  التي  للبيئة  الدولية  زايد  جائزة  إن 
صاحب  رعاية  حتت  الزمان  من  عقدين  قبل 
مكتوم  آل  راشد  بن  حممد  الشيخ  السمو 
الوزراء  جملس  رئيس  الدولة  رئيس  نائب 
حاكم دبي، رعاه اهلل، يشرفها أن حتمل اسم 
القائد الذي كرس حياته من أجل حماية البيئة 
والتنمية املستدامة لضمان حمايتها لألجيال 
أكون جزءًا  بأن  إنني فخورة  احلاضر واملقبلة. 
واالحتفال  للبيئة،  الدولية  زايد  مؤسسة  من 
عزز  والذي  للبيئة،  احملب  زايد  الشيخ  بجهود 
كأمة  املتحدة  العربية  اإلمارات  دولة  مكانة 
معطاءة متد أياديها البيضاء باخلري والسخاء 
للمساعدات الدولية، من خالل كافة األنشطة 
التي  الدولية  التعاون  واتفاقيات  واملبادرات 

تقوم بها لصالح البشرية.

 2017 5أكــتــوبـــر 
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نـــــــبــــــــتــــــــكـــــــــر مــــــــجـــــــــتــــــــــمــــــــــعـــــــــات خـــــــضـــــــــــــــراء لـــــغـــــد أفـــــضــــــل6

أعلن عن أكبر 
مشروع للطاقة 

الشمسية 
زة عالميًا  المركَّ

محمد بن راشد: اإلمارات نجحت في بنـاء نموذج 
عالمي لالقتصاد األخضر

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

العالم  في  زة  المركَّ الشمسية  للطاقة  مشروع  أكبر  اهلل،  رعاه  دبي،  حاكم  الوزراء 

بنظام المنتج المستقل في موقع واحد، بقدرة 700 ميجاوات وبتكلفة تصل إلى 14.2 

الرابعة في “مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة  المرحلة  مليار درهم، ضمن 

الشمسية” في دبي، ودعما ألهداف استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050.

املناسبة  بهذه  سموه 
جنحت  اإلمارات  دولة  أن 
عاملي  منوذج  بناء  يف 
االستدامة  على  يقوم  األخضر  لالقتصاد 
النظيفة، مدعومة بخطط  البيئية والطاقة 
أسس  ترسيخ  يف  تسهم  واضحة  عمل 
املعايري  أرقى  وفق  وتطويره  النموذج  هذا 

اجملال،  هذا  يف  استفادة  أعلى  لتحقيق 
التحتية  بنيته  تعزيز  يف  االستثمار  مع 
الوطنية  الكفاءات  وتدريب  القدرات  وبناء 

املتخصصة.
ريادة دولية

وقال سموه: “تنفيذ أكرب مشروع للطاقة 
يؤكد  العامل  يف  املرّكزة  الشمسية 

يف  العاملية  الساحة  على  اإلمارات  ريادة 
ويعزز  واملتجددة  النظيفة  الطاقة  إنتاج 
يف  تقدمًا  األكرث  الدول  صدارة  يف  مكانتنا 
تنفيذ  يف  ماضون  ونحن  اجملال،  هذا 
التنمية  توجهات  ترتجم  التي  املشروعات 
األهداف  وتدعم  دولتنا  يف  الشاملة 
الطموحة التي وضعناها للمستقبل وبدأنا 
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مشروع  أكرب  تنفيذ  راشد:  بن  حممد 
للطاقة الشمسية يف العامل يؤكد ريادة 
اإلمارات عامليًا يف إنتاج الطاقة النظيفة 

واملتجددة.

يف تنفيذها من اليوم”.
نحو  ثابتة  بخطى  “نسري  سموه:  وأضاف 
للطاقة  دبي  اسرتاتيجية  أهداف  حتقيق 
النظيفة 2050 التي أطلقناها بهدف حتويل 
النظيفة  للطاقة  عاملي  مركز  إىل  دبي 
املدينة  تصبح  لكي  األخضر،  واالقتصاد 
العامل  مستوى  على  كربونية  بصمة  األقل 
نرى ما  أن  بحلول 2050، ومن دواعي فخرنا 
إجنازات  إىل  تتحول  أهداف  من  إليه  نتطلع 
ملموسة بسواعد شبابنا وكوادرنا الوطنية 
متيزًا  وأظهرت  عالية  كفاءة  أثبتت  التي 

واضحًا يف خمتلف اجملاالت”.
إجناز عاملي

دبي  ومياه  كهرباء  هيئة  كشفت  وقد 
للطاقة  مشروع  أكرب  عقد  ترسية  عن 
العامل  يف   )CSP( املركزة  الشمسية 

واحد،  موقع  يف  املستقل،  املنتج  بنظام 
من  الرابعة  املرحلة  ضمن  يأتي  والذي 
للطاقة  آل مكتوم  راشد  بن  جممع حممد 
الشمسية، على حتالف يضم كاًل من “أكوا 
الكرتيك”  و”شنغهاي  السعودية  باور” 
الصينية، مع جناحها يف ضمان أقل سعر 
أمريكية  سنتات   7.3 بلغ  للطاقة  تكلفة 
للكيلووات ساعة، ما ُيعد إجنازًا عامليًا جديدًا 
يف هذا اجملال، يف حني يجري العمل على 
توقيع اتفاقية شراء الطاقة وإمتام ترتيبات 
التمويل للمشروع الذي سيتم تدشينه على 
 ،2020 عام  من  األخري  الربع  من  بدءًا  مراحل 
العامل  يف  شمسي  برج  أعلى  ويشمل 

بارتفاع يصل إىل نحو 260 مرتًا.
تعزيز االستدامة

وقال سعيد حممد الطاير، العضو املنتدب 

الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي: 
االسرتاتيجي  املشروع  هذا  ترسية  تأتي 
الشيخ  السمو  صاحب  رؤية  مع  انسجامًا 
رئيس  نائب  مكتوم،  آل  راشد  بن  حممد 
دبي،  حاكم  الوزراء  جملس  رئيس  الدولة 
رعاه اهلل، يف تعزيز االستدامة وحتويل دبي 
إىل مركز عاملي للطاقة النظيفة واالقتصاد 
األخضر من خالل اسرتاتيجية دبي للطاقة 
من   %7 لتوفري  تهدف  التي   2050 النظيفة 
النظيفة  الطاقة  مصادر  من  دبي  طاقة 
و%75   ،2030 بحلول  و%25   ،2020 بحلول 

بحلول 2050.
الطاقة  بإنتاج  اهتمامنا  ساهم  وأضاف: 
عامليًا،  تكلفتها  تراجع  يف  املتجددة 
مشاريع  مناقصات  أسعار  وانخفاض 
والشرق  أوروبا  يف  الشمسية  الطاقة 
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عمليًا  اليوم  شهدناه  ما  وهذا  األوسط 
عاملي  سعر  أدنى  على  حصولنا  خالل  من 

ملشروع الطاقة الشمسية املركزة.
أكرب مشروع

مكتوم  آل  راشد  بن  حممد  جممع  وُيعّد 
مشروع  أكرب  الشمسية  للطاقة 
يف  املتجددة  الطاقة  لتوليد  اسرتاتيجي 
املنتج  نظام  وفق  العامل،  يف  واحد  موقع 
 1000 توليد  سيتم  حيث   ،)IPP( املستقل 
ميجاوات بحلول العام 2020، و5000 ميجاوات 
بحلول العام 2030. وقد بدأت املرحلة األوىل 
من املشروع بقدرة 13 ميجاوات يف 2013 
الكهروضوئية  األلواح  تقنية  باستخدام 
إلنتاج  الثانية  املرحلة  افتتاح  ومت   ،)PV(
األلواح  بتقنية  الكهرباء  من  ميجاوات   200
أن  على   ،2017 مارس  يف  الكهروضوئية 
 800 بقدرة  الثالثة  املرحلة  تشغيل  يتم 
الكهروضوئية يف  األلواح  ميجاوات وبتقنية 
الرابعة  عام 2020. وسيتم تشغيل املرحلة 
الشمسية  الطاقة  بتقنية  املشروع  من 
بدءًا  ميجاوات   700 وبقدرة   )CSP( املركزة 

من الربع األخري من عام 2020.

5 مسارات
وتشمل اسرتاتيجية دبي للطاقة النظيفة 
البنية  هي:  رئيسة  مسارات  خمسة   2050
التحتية، والبنية التشريعية، والتمويل، وبناء 
القدرات والكفاءات، وتوظيف مزيج الطاقة 

الصديق للبيئة.
مبادرات  التحتية  البنية  مسار  حتت  وتندرج 
للطاقة  راشد  بن  حممد  جممع  مثل 
للطاقة  مولد  أكرب  ُيعد  والذي  الشمسية 
موقع  من  العامل  مستوى  على  الشمسية 
إىل 5000 ميغاواط بحلول  واحد بطاقة تصل 
عام 2030 وباستثمارات إجمالية تصل إىل 50 
مركز  التحتية  البنية  تضم  كما  درهم،  مليار 
ثالثية  الطباعة  بتقنية  مبني  شامل  ابتكار 
مظلته  حتت  االبتكار  مركز  ويضم  األبعاد 
يف  والتطوير  البحوث  مراكز  من  جمموعة 
جماالت اجليل املقبل من تكنولوجيا الطاقة 
النظيفة مثل مركز اختبارات تكنولوجيا الطاقة 
الشمسية ومركز بحوث الطائرات من دون 
طيار والطباعة ثالثية األبعاد ومركز اختبارات 

حتلية املياه باستخدام الطاقة الشمسية.
كما مت اعتماد قيمة استثمارات تصل إىل 500 

جماالت  يف  والتطوير  للبحث  درهم  مليون 
الطاقة  وكفاءة  الذكية  الشبكات  تكامل 
الشمسية،  الطاقة  من  الكهرباء  وإنتاج 
ويتضمن مسار البنية التحتية كذلك إنشاء 
دبي  “منطقة  اسم  حتت  حرة  منطقة 
البحوث  مراكز  جلذب  “خمصصة  اخلضراء 
جمال  يف  الناشئة  والشركات  والتطوير 

الطاقة النظيفة.
البنية التشريعية

تأسيس  حول  الثاين  املسار  ويتمحور 
الطاقة  لسياسات  داعمة  تشريعية  بنية 
النظيفة وذلك على مرحلتني: املرحلة األوىل 
واملتمثلة  دبي  شمس  مبادرة  خالل  من 
على  واملباين  املنازل  أصحاب  تشجيع  يف 
األسطح  على  الشمسية  األلواح  وضع 
كهرباء  لهيئة  الرئيسية  بالشبكة  وربطها 
تتضمن  التي  الثانية  واملرحلة  دبي،  ومياه 
حزمة  إلصدار  دبي  بلدية  مع  التنسيق 
تكامل  باشرتاط  املرتبطة  القرارات  من 
تكنولوجيا ترشيد االستهالك وإنتاج الطاقة 
ووضع ألواح الطاقة الشمسية على جميع 

مباين إمارة دبي بحلول عام 2030.
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حلول متويلية
ويرتبط املسار الثالث بإيجاد حلول متويلية 
والتطوير  البحث  جمال  يف  لالستثمار 
وتطبيقها  النظيفة  بالطاقة  املرتبط 
صندوق  إنشاء”  املسار  هذا  حتت  ويندرج 
دبي األخضر” بقيمة تصل إىل 100 مليار درهم 
حيث سيساهم الصندوق من خالل موارده 
وأدوات  ميسرة  قروض  توفري  من  املالية 
متويلية ملستثمري قطاع الطاقة النظيفة 
وذلك  خمفضة  فائدة  وبنسب  اإلمارة  يف 
لتمويل مشاريع القطاع اخملتلفة على أن 
تقوم هيئة كهرباء ومياه دبي بضمان إدارة 
قيمة  وخلق  املشاريع  هذه  على  الطلب 

اقتصادية لها.
القدرات والكفاءات

ويتضّمن املسار الرابع تأهيل وبناء قدرات 
تدريبية  برامج  خالل  من  البشرية  الكوادر 
عاملية يف جمال الطاقة النظيفة بالتعاون 
ايرينا  منظمة  مثل  الدولية  املنظمات  مع 
والشركات العاملية ومراكز البحث والتطوير 
منوذج  خلق  يف  يساهم  مبا  املتخصصة 
مستدام لعملية البحث والتطوير يف جمال 

الطاقة النظيفة باالعتماد على كوادر بشرية 
مؤهلة ومتخصصة يف هذا اجملال.

مزيج الطاقة 
أما املسار اخلامس فيختص بتوظيف مزيج 
الطاقة الصديق للبيئة وفق النسب التالية: 
والطاقة   %25 بنسبة  الشمسية  الطاقة 
بنسبة  النظيف  الفحم   %7 بنسبة  النووية 
7% الغاز بنسبة 61% بحلول عام 2030 على 
أن تتم الزيادة التدريجية يف توظيف مصادر 
إىل  لتصل  املزيج  ضمن  النظيفة  الطاقة 
75% بحلول عام 2050 مما يرشح دبي ألن 
الكربونية  البصمة  يف  األقل  املدينة  تكون 
على  بناء  وسيتم  كما  العامل  مستوى  على 
هذا املسار تفعيل آليات توليد الطاقة من 
ما  أحدث  توظيف  خالل  من  النفايات  خالل 
من  سيتم  والتي  التكنولوجيا  إليه  وصلت 
خاللها حتويل 80% من النفايات يف اإلمارة 

إىل طاقة بحلول عام 2030.
تغريدات

بن  حممد  الشيخ  السمو  صاحب  وقال 
“تويرت”:  عرب  تغريدات  يف  مكتوم  آل  راشد 
عاملي  مشروع  أكرب  اهلل  بحمد  أطلقنا 

موقع  يف  املركزة  الشمسية  للطاقة 
واحد بدبي بتكلفة 14 مليار درهم وقدرة 700 

ميجاوات.
أعلى  يشمل  “املشروع  سموه:  وأضاف 
برج شمسي يف العامل يصل ارتفاعه لـ 260 
لنسبة  للوصول  خطتنا  ضمن  ويأتي  مرتًا. 
نظيفة  مصادر  من  دبي  طاقة  من   %75

بحلول 2050”.
ضمن  يأتي  “مشروعنا  سموه:  وتابع 
جلعلها  بدبي  للطاقة  طويلة  اسرتاتيجية 
املدينة األنظف بيئيا بحلول 2050، وتتضمن 
صندوقًا بقيمة 100 مليار درهم لتمويل هذه 

اخلطة”.
رصد  أيضًا  اخلطة  “تتضمن  سموه:  وقال 
الفرتة  خالل  والتطوير  للبحث  مليون   500
الذكية  الشبكات  جمال  يف  القادمة 

وحتسني كفاءة استخدام الطاقة.
مستدامة  تنمية  هدفنا  أن  سموه  وأكد 
حتفظ لألجيال القادمة بيئة نظيفة وتضمن 
للطاقة  دائمًا  موردًا  االقتصاد  لقطاع 
وجتعل اإلمارات العاصمة اجلديدة للطاقة 

املتجددة”.
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وزارة التغير 
المناخي 

والبيئة

تعقد االجتماع العام األول لموقعي إعالن دبي
عقدت وزارة التغير المناخي والبيئة االجتماع العام األول للموقعين على وثيقة إعالن 

دبي بالشراكة مع المصرف المركزي لدولة اإلمارات العربية المتحدة، والذي استضافه 

بنك أبوظبي األول في فندق جي دبليو ماركيز دبي. 

بن  ثاين  الدكتور  معايل 
التغري  وزير  الزيودي،  أحمد 
وممثلني  والبيئة،  املناخي 
الرائدة  املالية  واملؤسسات  البنوك  عن 
بشأن  دبي  إعالن  إطالق  مت  الدولة،  يف 
الطاولة  اجتماع  خالل  املستدام  التمويل 
لربنامج  التمويل  ملبادرة  املستديرة  
والذي عقد يف دبي  للبيئة،  األمم املتحدة 
دولة  جهود  إبراز  بهدف   ،2016 أكتوبر  يف 
والتزامها  االستدامة  جمال  يف  اإلمارات 
أخضر.  اقتصاد  نحو  الدولة  حتول  بدعم 

 32 وقعت   ،2017 أغسطس  ولغاية 
التمويل  وشركات  البنوك  من  مؤسسة 

على إعالن دبي. 
الدكتور  معايل  رّحب  الفعالية،  بداية  ويف 
الدولة  أن  إىل  مشريًا  باحلضور  الزيودي  ثاين 
قطاع  يف  جوهري  تغيري  إحداث  يف  بدأت 
اسرتاتيجية  شراكات  وتأسيس  التمويل 
العاملة  الوطنية  املؤسسات  أهم  مع 
تؤمن  التي  والتمويل  االستثمار  جمال  يف 
األهداف،  لنفس  وتسعى  املبادئ  بنفس 
واألطر  السياسات  وضع  على  عالوة 

التنظيمية املالئمة لتحفيز القطاع اخلاص 
على املشاركة بصورة أكرب يف االستثمار 
بتقدمي  معاليه  وقام  اخلضراء.  باملشاريع 
الدروع التذكارية للموقعني على إعالن دبي 

تقديرًا جلهودهم والتزامهم.
ويف كلمتها االفتتاحية، رحبت املهندسة 
عائشة حممد عبد اهلل العبدويل، مدير إدارة 
التغري املناخي  التنمية اخلضراء يف وزارة 
دبي،  إعالن  على  باملوقعني  والبيئة، 
لتسهيل  والتزامهم  بجهودهم  وأشادت 
املستدامة  التنمية  مشاريع  متويل 
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االقتصاد  نحو  التحول  إن  العبدويل: 
األخضر يتطلب من دولة اإلمارات زيادة 
حجم االستثمارات يف مشاريع الطاقة 

املتجددة وتعزيز كفاءة استهالكها.

بالشكر  تقدمت  كما  اإلمارات.  دولة  يف 
الستضافة  األول  أبوظبي  بنك  إىل  والتقدير 
آخر  استعرضت  ثم  ومن  احلدث،  هذا 
يف  إحرازه  مت  الذي  والتقدم  املستجدات 
التي  النجاحات  إىل  باإلضافة  دبي،  إعالن 
حققها الفريق التوجيهي املعني بالتمويل 

املستدام يف الدولة لغاية اآلن.
االقتصاد  نحو  التحول  “إن  العبدويل:  وقالت 
زيادة  اإلمارات  دولة  من  يتطلب  األخضر 
الطاقة  مشاريع  يف  االستثمارات  حجم 
استهالك  كفاءة  تعزيز  وتقنيات  املتجددة 
اخلضراء  املدن  بناء  عن  فضاًل  الطاقة، 
والبنية التحتية املستدامة. ويعترب حتسني 
عاماًل  اخلاص  للقطاع  املصريف  التمويل 
يف  املستدامة  التنمية  لنجاح  حاسمًا 
التمويل  مسألة  تشّكل  وبالتايل،  الدولة، 
يف  رئيسيًا  مسارًا  األخضر  واالستثمار 
السرتاتيجية   2030-2015 اخلضراء  األجندة 

اإلمارات للتنمية اخلضراء.”
بشأن  دبي  إعالن  أن  على  العبدويل  وأّكدت 
مبادرة  مبثابة  هو  املستدام  التمويل 
يف  اخلاص  القطاع  دور  تعزيز  على  ترّكز 
مشرية  املستدامة،  التنمية  مسرية 
للمؤسسات  الفّعالة  املشاركة  أن  إىل 
زيادة  عن  ستثمر  اإلعالن  على  املوقعة 
أعداد املوقعني لتصبح يف نهاية املطاف 
قطاع  يف  ومتخصصة  مستدامة  مبادرة 

التمويل املستدام. 
املوقعني  بعض  قيام  الفعالية  وشهدت 
بشأن  مبادراتهم  أحدث  باستعراض 

بنك  استعرض  حيث  املستدام،  التمويل 
على  األوائل  املوقعني  أحد  األول،  أبوظبي 
مستجدات  آخر   ،2016 عام  يف  دبي  إعالن 
من  األوىل  اخلضراء«،  »السندات  مبادرة 
قام  حني  يف  األوسط،  الشرق  يف  نوعها 
إتش إس  وبنك  الوطني  اإلمارات دبي  بنك 
الضوء  بتسليط  األوسط  الشرق  سي  بي 
اخلضراء  السيارات  قروض  برنامج  على 
الذي يهدف إىل تشجيع العمالء على شراء 

سيارات هجينة أو كهربائية.
وتعليقًا على ذلك، قال كرمي القروي، رئيس 
االسرتاتيجية  وقطاع  التابعة  الشركات 
مكانتنا  من  »انطالقًا  للمجموعة:  والتحول 
كأكرب بنك يف دولة اإلمارات العربية املتحدة 
العامل؛  يف  املالية  املؤسسات  أكرب  وأحد 
فإننا ندرك الدور احملوري الذي يرتتب على 
جنب  إىل  جنبًا  به،  القيام  األول  أبوظبي  بنك 
القطاع املايل ككل، وذلك لدعم حتّول  مع 
دولة اإلمارات العربية املتحدة إىل االقتصاد 
لهذه  باستضافتنا  فخورن  نحن  األخضر. 
الفعالية وبدعمنا لـ ’إعالن دبي‘، األمر الذي 
باملمارسات  التوعية  تعزيز  سيساهم يف 
املالية املستدامة بالتماشي مع األجندة 
كما   ،2030-2015 اإلمارات  لدولة  اخلضراء 
التنمية املستدامة  سيعمل على تسريع 

يف جميع أنحاء البالد. وميثل اجتماع اليوم 
وألمتنا  للقطاع  بالنسبة  فارقة  عالمة 
جهود  تتضافر  حيث  بأسرها؛  واملنطقة 
لتحقيق  اإلمارات  يف  املالية  املؤسسات 
هذا الهدف البيئي املشرتك، ونحن نشعر 
هذه  من  جزءًا  منثل  بأننا  واالعتزاز  بالفخر 

املبادرة.«
كما ناقش املشاركون يف االجتماع اقرتاحًا 
املعني  التوجيهي  الفريق  جهود  بتكثيف 
بالتزامات  للوفاء  املستدام  بالتمويل 
رؤية  يف  املساهمة  وتعزيز  دبي  إعالن 
وأهداف  اخلضراء،  واألجندة   ،2021 اإلمارات 
للتنمية املستدامة. وحّدد  األمم املتحدة 
لتساعد  عمل  مسارات  ثالثة  االقرتاح 
تبني  على  دبي  إعالن  على  املوقعني 
جماالت  يف  املمارسات  أفضل  وتبادل 
وشجعت  املستدام.  للتمويل  معينة 
يف  املشاركة  على  املوقعني  العبدويل 

واحد أو أكرث من تلك املسارات.
ومن خالل وثيقة إعالن دبي، أّكد املوقعون 
وأّيدوا   2021 اإلمارات  لرؤية  دعمهم  على 
التزام احلكومة بأهداف التنمية املستدامة 
اإلقرار  مع  املناخ  بشأن  باريس  واتفاق 
املايل  القطاع  يلعبه  أن  ميكن  الذي  بالدور 
يتسم  شامل  أخضر  اقتصاد  متكني  يف 
املناخ  تغري  مع  التكيف  على  بالقدرة 
والتنمية املستدامة. كما أعلن املوقعون 
عن خططهم لتوسيع وتسريع ممارسات 
يف  واملساهمة  املستدام  التمويل 

عملية التحول إىل االقتصاد األخضر.
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بنك دبي 
اإلسالمي يدعم

بنك اإلمارات للطعام بـ 5  ماليين درهم 

وبين   بينه  بالشراكة  مجتمعية  مبادرة  تنفيذ  دبي  وبلدية  للطعام  اإلمارات  بنك  تبنى 

لدورهم في خدمة المجتمع.

اإلسالمي  دبي  بنك  يرغب   
هذه  أحد  تكون  أن  يف 
اجلهات الراعية للمشاركة 
الرائدة  للطعام  اإلمارات  بنك  مبادرة  يف 
الشيخ  السمو  صاحب  أطلقها  والتي 
رئيس  نائب  مكتوم  آل  راشد  بن  حممد 
دبي  حاكم  الوزراء  جملس  رئيس  الدولة 
اإلمارات  بنك  أبرم  وعليه  اهلل،  حفظه 
للطعام وبلدية دبي اتفاقية رعاية بنك دبي 

اإلسالمي )الراعي الرئيسي(.
املهندس  من  كل  االتفاقية  ووقع 
دبي  بلدية  عام  مدير  لوتاه  ناصر  حسني 
اإلمارات  بنك  أمناء  جملس  رئيس  ونائب 
عضو  الهاملي  علي  عبداهلل  للطعام، 

جملس اإلدارة والعضو املنتدب لبنك دبي 
اإلسالمي، مببنى البلدية وبحضور عدد من 

املسؤولني.
ناصر  حسني  املهندس  سعادة  وقال 
رئيس  ونائب  دبي  بلدية  عام  مدير  لوتاه 
أن  للطعام  اإلمارات  بنك  أمناء  جملس 
متكاملة  إنسانية  منظومة  يعترب  البنك 
لرتسيخ قيمة إطعام الطعام وتضم قطاع 
واملزارع  الغذائية  واملصانع  الفنادق 
السوبر  وحمالت  الضيافة  ومؤسسات 
حيث  واملتطوعني  الضخمة  ماركت 
سيقوم البنك بالتعامل بشكل احرتايف مع 
بإشراف  واملعلب  الطازج  الطعام  فائض 
اجلهات املعنية اخملتصة والقيام بتوزيعه 

شبكة  مع  بالتعاون  الدولة  وخارج  داخل 
واخلريية  اإلنسانية  املؤسسات  من 
اإلمارات  بنك  ويعقد  والدولية.  احمللية 
الفندقية  السالسل  مع  شراكات  للطعام 
الضخمة  ماركت  السوبر  وحمالت  الكربى 
أبوابه  وسيفتح  واملزارع  األغذية  ومصانع 
للمتطوعني للمساهمة يف توزيع الطعام 

داخل وخارج الدولة.
خالل  من  دبي  بلدية  عام  مدير  وقال 
القيمة  هذه  نضع  للطعام  اإلمارات  بنك 
إطار  ضمن  احملتاجني  وإطعام  العظيمة 
الطعام  إطعام  فأن  مستدام،  مؤسسي 
اإلمارات،  أبناء  قيم  ومن  الكرام،  شيم  من 
من  اليوم  ونسعى  اخلري،  زايد  إرث  ومن 
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إىل ترسيخ  للطعام  اإلمارات  بنك  يهدف 
من  اجملتمع  يف  والعطاء  اخلري  ثقافة 
يف  كافة  اجملتمع  فئات  إشراك  خالل 

براجمه وحمالته ومبادراته.

نشرك  أن  اجلديدة  املؤسسة  هذه  خالل 
ومن  اجملتمع  مؤسسات  من  قدر  أكرب 
ومنظومة  خري  منظومة  يف  متطوعيه 
عطاء جديدة على خطى األجداد الراحلني، 
كما نسعى من خالل بنك اإلمارات للطعام 
اجلديدة  أجيالنا  يف  املظهر  هذا  لرتسيخ 
عرب إتاحة الفرصة للجميع ليكون جزءا من 
دولة  تعيشه  دائم  وإنساين  خريي  حراك 
جديدة  مستويات  إىل  به  للوصول  اإلمارات 

كما أراد زايد اخلري وكما غرس يف شعبه.
اإلمارات  »بنك  إطالق  ويكتسب  هذا 
مظلة  حتت  سيندرج  والذي  للطعام« 
آل  راشد  بن  حممد  مبادرات  مؤسسة 
مكتوم العاملية أهمية خاصة كمبادرة لها 
بعد حملي وإقليمي وكقيمة إنسانية ذات 

بعد عاملي.

الهاملي  علي  اهلل  عبد  قال  جانبه  ومن 
عضو جملس اإلدارة والعضو املنتدب ببنك 
دبي اإلسالمي إنه ملن واجبنا دعم ورعاية 
هذه املبادرة الوطنية يف عام اخلري ، لقد 
بشكل  رعايتنا  على  تنص  اتفاقية  وقعنا 
اإلمارات  بنك  مواقع  من  خلمسة  دائم 
هذا  تأخذ  أن  للبنك  لشرف  وإنه  للطعام 
هذه  ويدعم  يرعى  بنك  أول  ليكون  السبق 

املبادرة بشكل رئيسي. 
الراعية  اجلهات  كل  أدعوا  هنا  وإنني 
الرائد  املشروع  هذا  يف  للمشاركة 
أؤكد  فإنني  كذلك  وغاياته،  أهدافه  يف 
من  أضحى  اإلسالمي  دبي  بنك  أن  على 
الدولة  مستوى  على  الهامة  املؤسسات 
من  العديد  يف  واضحة  بصمة  لها  التي 
جماالت العمل اخلريي وأهمها دعم ورعاية 

أصحاب  يطلقها  والتي  الوطنية  املبادرات 
تهدف  والتي  الرشيدة  وقيادتنا  السمو 
سواء  واحملتاجني  الفقراء  حاجة  لسد 

داخل أو خارج الدولة. 
ترسيخ  إىل  للطعام  اإلمارات  بنك  ويهدف 
من  اجملتمع  يف  والعطاء  اخلري  ثقافة 
يف  كافة  اجملتمع  فئات  إشراك  خالل 
العمل  وتعزيز  ومبادراته،  وحمالته  براجمه 
على  الناس  تشجيع  خالل  من  التطوعي 
للطعام،  اإلمارات  بنك  برامج  يف  االنخراط 
اجلهات  من  الطعام  فائض  جمع  لغرض 
املعنية، وتوزيعه على احملتاجني واجلهات 
الذي  الطعام  املستحقة، واحلد من كلفة 
يتم التخلص منه يف اإلمارات سنويًا، والذي 
إىل جانب  بنحو 13 مليار درهم،  كلفته  تقدر 

تعزيز اقتصاد »إعادة التدوير« .
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لمكافحتها 
التلوث البحري

اتحاد مالك ناقالت النفط يشيد بشرطة دبي 

أشاد االتحاد الدولي لمالك ناقالت النفط، بالخبرات العلمية والعملية للقيادة العامة 

التسربات  مكافحة  في  البحري  التلوث  مكافحة  مركز  في  ممثلة  دبي،  لشرطة 

النفطية.

االحتاد الدويل ملالك ناقالت 
التلوث  مركز  مبنح  النفط 
دبي  شرطة  يف  البحري 
العلمية  خلرباته  وذلك  اعرتاف،  شهادة 
البحرية،  التسربات  مكافحة  يف  والعملية 
الدويل  اإلحتاد  دليل  يف  بإدراجه   قام  كما 
رسمية  كجهة  النفط  ناقالت  ملالك 

ملكافحة التسربات النفطية.
خليفة  اهلل  عبد  اللواء  سعادة  وتسلم 
بحضور  دبي،  لشرطة  العام  القائد  املري، 
الرزاق  عبد  ناصر  حممد  الدكتور  العميد 

للنقل  العامة  اإلدارة  مدير  الرزوقي، 
شهيل،  احمد  العميد  ونائبه  واإلنقاذ، 
من  دبي  شرطة  اعتماد  شهادة  تسلم 
مكافحة  مركز  مدير  بيات،  بن  احمد  الرائد 

التلوث البحري يف شرطة دبي. 
املري  خليفة  اهلل  عبد  اللواء  سعادة  واكد 
دبي  لشرطة  العامة  القيادة  حرص 
تنمية  أجل  من  البيئي  األمن  حتقيق  على 
التقدم  تواكب  صحية  وبيئة  مستدامة 
إميانًا  الدولة،  تشهده  الذي  واالزدهار 
منها بأهمية دور املؤسسات األمنية يف 

رعاية البيئة، وملا لألمن البيئي من أهمية 
والسلم  العام  واألمن  الصحة  احلفاظ  يف 

االجتماعي.
وأوضح اللواء املري أن شرطة دبي اولت 
للجوانب البيئية اهتماما خاصًا، فقد قامت 
تصب  التي  الرائدة  املبادرات  من  بالعديد 
مثل  الطبيعية،  البيئات  وتنمية  حماية  يف 
رأس  منــطقة  يف  القــرم  أشــجار  زراعــة 
الهــواء  تلوث  مكافحة  ومبادرات  اخلور 
السامة  املواد  انبعاثات  من  والتقليل 
مع  تفاهم  مذكرة  وقعت  كما  الهواء،  يف 
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إن هذه الشهادة تعترب اجنازا لشرطة دبي 
حيث انها متتلك مركزًا متخصصًا ملكافحة 

التلوث البحري على مستوى املنطقة.

التابعة  واملقاييس  املواصفات  هيئة 
لدول اخلليج العربي لوضع خطة متكاملة 
سالمة  على  للمحافظة  مقاييس  لوضع 
مببادرة  قامت  كما  اجملتمع،  صحة 
أن  استطاعت  التي  شجرة  املليون  زراعة 
احمللي  املستوى  على  أهدافها  تتجاوز 
إىل  البيئية  ونتائجها  أهدافها  لتصل 
إدارة  إنشاء  إىل  باإلضافة  املنطقة  دول 
حلمــاية البيـــئة هي األوىل من نوعها على 

اإلقليمي. املستـــوى 
ومن جانبه قال العميد الدكتور حممد ناصر 
الشهادة  هذه  إن  الرزوقي  الرزاق  عبد 
تعترب اجنازا لشرطة دبي حيث انها متتلك 
البحري،  التلوث  ملكافحة  متخصصًا  مركزًا 
الفريق ضاحي  مت إنشاؤه بقرار من معايل 
خلفان، نائب رئيس الشرطة واالمن العام 

بدبي يف بداية عام 2008 بناء على االزمات 
ومن  دبي  امارة  يف  حدوثها  احملتمل 
ضمنها التسربات النفطية التي تخلف آثار 

اقتصادية وبيئية وصحية.
للنقل  العامة  لإلدارة  تابع  املركز  إن  وقال 
من  وفردًا  ضابطًا   30 وقوامه  واإلنقاذ، 
إزالة بقع  الكوادر املؤهلة واملتدربة على 
عرض  يف  النفطية  التسربات  او  الزيت 
القيام  جانب  إىل  الشواطئ،  على  او  البحر 
بعمليات الصيانة الدورية للقوارب واآلليات 
املركز  ميتلك  كما  بحريًا،  املستخدمة 
النفطية  التسربات  ملكافحة  قوارب  ثالثة 
اليازي1  وهي  املكافحة،  مبعدات  جمهزة 
من  أفراد   10 وعليه  مرتًا،   33 طوله  ويبلغ 
طوله  ويبلغ   2 واليازي  البحرية،  الكوادر 
رجال  من  أفراد   6 عليه  ومتوزع  مرتًا،   27

املركز  لدى  يوجد  كما  التسربات،  مكافحة 
التسربات  ملكافحة  شاطئية  حمطات   4

النفطية على شواطئ دبي.
بيات،  بن  احمد  الرائد  قال  جهته  ومن 
يقوم  البحري  التلوث  مكافحة  مركز  ان 
على  وسيناريوهات  وهمية  بعمليات 
الشركاء  مع  بالتعاون  مدارالعام  
او تسربات نفطية،  لالستعداد ألي حوادث 
كما قام بتنفيذ 6 جتارب وهمية يف العام 
جتارب   3 بتنفيذ  قام  بينما  املاضي، 
اىل  باإلضافة  احلايل،  العام  يف  وهمية 
وورش  توعوية  وحماضرات  دورات  عقد 
البحرية  التسربات  مكافحة  يف  عمل 
للشركاء، وجنح يف التعامل مع 5 حوادث 
العامني  يف  النفطية  للتسربات  حقيقية 

املاضيني.  
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رأس الخيمة 
تطلق

مبادرة بيئية رائدة إلعادة التدوير

أطلقت مؤسسة إدارة المخلفات في رأس الخيمة برنامًجا مبتكًرا إلعادة التدوير تحت 

في  المجتمع  أفراد  يتبعها  التي  المخلفات  إدارة  طريقة  لتغير  بيتي«  »إمارتي،  عنوان 

رأس الخيمة. 

الشيخ  الّسمو  صاحب 
سعود بن صقر القاسمي 
األعلى  اجمللس  عضو 
لالحتاد حاكم إمارة رأس اخليمة عن فخره 
اخليمة،  رأس  يف  املبادرة  هذه  بإطالق 
بقوله: »أحث كل املقيمني يف كافة أنحاء 
احلياة  بأسلوب  التفكري  على  اخليمة  رأس 
والبدء  سابًقا  نعيشه  كنا  الذي  املستدام 
بالعيش من أجل مستقبل أكرث استدامة. 
اجملتمع  يؤكد  اجلديد  النظام  هذا  وباتباع 
بتحقيق  يف رأس اخليمة على اهتمامهم 
مستقبل مستدام، فمًعا ميكننا أن نحافظ 

وألجيال  لنا  وخضرتها  إمارتنا  نظافة  على 
املستقبل«.

عند  بيتي  إمارتي،  مبادرة  وتشمل 
إطالقها عام 2017 مناطق الظيت والرمس 
اخليمة،  رأس  يف  اجلنوبية  واملنطقة 
لتشمل  املبادرة  تتوسع   2018 عام  ويف 
مناطق احلمراء وميناء العرب، باإلضافة إىل 
الشركات الصغرية، فيما تتضمن املبادرة 
أيًضا برناجًما خاًصا إلعادة التدوير يستهدف 

املدارس بشكل منفصل.
اجملتمع  أفراد  جميع  املبادرة  ومتكن 
املدارس  إىل  باإلضافة  اخليمة،  رأس  يف 

من  والشركات،  احلكومية  واملؤسسات 
احلاويات  يف  وضعها  قبل  اخمللفات  فرز 
املؤسسة  ووزعت  لها.  اخملصصة 
باللونني  التدوير  إلعادة  بالستيكية  أكياس 
األخضر والبني، جماًنا يف جميع أنحاء إمارة 
رأس اخليمة لتشجيع فرز خملفات الطعام 

عن بقية املواد القابلة إلعادة التدوير.
جلمع  اخلضراء  األكياس  وُخصصت 
اخمللفات اجلافة املصنوعة من البالستيك 
العبوات  أو  املقوى  الورق  أو  الورق  أو 
وسيتم  الزجاجية،  القوارير  أو  املعدنية 
صناعة  يف  الستخدامها  تدويرها  إعادة 
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إىل  بيتي«  »إمارتي،  مبادرة  تهدف 
النفايات  إجمايل  من   %  75 معاجلة 
الطمر  عن  بديلة  بطرق  الصلبة  البلدية 

باملكبات الصحية بحلول عام 2021 .

األكياس  خصصت  فيما  جديدة،  منتجات 
لتتم  وخملفاته،  الطعام  بقايا  جلمع  البنية 
ومنتجات  سماد  إىل  وحتويله  تدويره  إعادة 
حتسن نوعية الرتبة، لتستخدم يف حدائق 
األحياء السكنية واملسطحات اخلضراء يف 

خمتلف أنحاء إمارة رأس اخليمة. 
ال  التي  اخملتلطة  العامة  اخمللفات  أما 
احلايل،  الوقت  يف  تدويرها  إعادة  ميكن 
وتسعى  سوداء،  أكياس  يف  ستوضع 
مؤسسة إدارة اخمللفات مستقبًلا لتحويل 
هذا النوع من اخمللفات إىل طاقة. وتساهم 
يف  رميها  قبل  اخمللفات  فرز  عملية 
تخفيض نسبة التلوث التي قد نتعرض لها، 
وتوفر كميات أكرب من املواد القابلة إلعادة 
لتتم  اجلودة  من  أعلى  ومبستويات  التدوير 
معاجلتها مستقبال. وتتمتع املواد النظيفة 

القابلة إلعادة التدوير وتتطلب قدًرا أقل من 
املعاجلة ليعاد تدويرها وتتحول إىل منتجات 
الفرز  عملية  تبسيط  طريق  وعن  جديدة. 
إدارة  مؤسسة  تسعى  ممكن،  قدر  بأكرب 
اخمللفات يف رأس اخليمة إىل معاجلة 75 
% من إجمايل النفايات البلدية الصلبة بطرق 
بحلول  الصحية  باملكبات  الطمر  عن  بديلة 
رؤية  أهدافها  أحد  بذلك  لتحقق   ،2021 عام 

.2021
إمارة  يف  اخمللفات  إدارة  مؤسسة  وتعد 
احلكومية  الهيئات  إحدى  اخليمة  رأس 
وتهدف  اخليمة،  رأس  حلكومة  التابعة 
الوعي  وتطوير  االستدامة  ثقافة  بناء  إىل 
اخليمة.  رأس  أنحاء  خمتلف  يف  البيئي 
وكانت اإلحصائيات األخرية قد أظهرت نسًبا 
اجلهود  يف  املشاركة  ملستويات  متدنية 

نسبة  تزد  فلم  النفايات،  ملعاجلة  احلالية 
رأس  يف  الصلبة  البلدية  النفايات  معاجلة 
وتسعى   .2016 عام  خالل   %7 عن  اخليمة 
مؤسسة إدارة اخمللفات يف رأس اخليمة 
بإجراءات  اجملتمع  فئات  كافة  تعريف  إىل 
األفراد  وتشجيع  التدوير  إعادة  عملية 
يف  الفاعلة  املشاركة  على  والشركات 
رأس  إمارة  تنظمها  التي  البيئية  اجلهود 

اخليمة.
الرئيس  ناصر،  سونيا  أضافت  وبدورها 
يف  اخمللفات  إدارة  ملؤسسة  التنفيذي 
هذه  إطالق  على  »عملنا  اخليمة:  رأس 
احلملة لتحقيق هدف رئيسي وهو حتسني 
مستوى االلتزام يف إمارة رأس اخليمة نحو 
االستدامة وحماية البيئة لتشمل اجملتمع 

بكافة فئاته.

 2017 17أكــتــوبـــر 



تقرير

نـــــــبــــــــتــــــــكـــــــــر مــــــــجـــــــــتــــــــــمــــــــــعـــــــــات خـــــــضـــــــــــــــراء لـــــغـــــد أفـــــضــــــل18

واحة دبي 
للسيليكون

تدعم مسيرة التنمية المستقبلية المستدامة

أكد سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران، الرئيس األعلى 

تعمل  الواحة  أن  للسيليكون،  دبي  واحة  سلطة  رئيس  اإلمارات،  طيران  لمجموعة 

قطاع  دور  ستعزز  التي  الذكية  والخدمات  المبادرات  من  المزيد  في  االستثمار  على 

مدينة  في  المستدامة  المستقبلية  التنمية  مسيرة  دعم  في  واالبتكار  التكنولوجيا 

دبي ودولة اإلمارات العربية المتحدة.

دبي  واحة  إن  سموه 
يف  حققت  للسيليكون 
العام  من  األول  النصف 
يف  الزيادة  بلغت  إذ  متميزة  نتائج  اجلاري 
مقارنة  باملائة   5.4 نسبته  ما  اإليرادات 
 2016 املاضي  العام  من  نفسها  بالفرتة 
األرباح 40 باملائة من اجمايل  وبلغت نسبة 

ايرادات الواحة خالل الفرتة نفسها.

تعكس  النتائج  هذه  أن  سموه  وأوضح 
الشركات  توسعات  يف  املتواصل  النمو 
الواحة  من  تتخذ  التي  واإلقليمية  الدولية 
مقرًا ألعمالها والواحة مستمرة يف كونها 
االستثمارات  جذب  يف  األمثل  الوجهة 

األجنبية.
آل  سعيد  بن  أحمد  الشيخ  سمو  وأشار 
للسيليكون  دبي  واحة  قدرة  أن  إىل  مكتوم 

على االستمرار بالنمو وحتقيق األرباح تكمن 
يف تقدمي اخلدمات والتسهيالت التي تلبي 
احتياجات عمالئها مبا يتماشى مع رؤيتها 
متطورة  تكنولوجية  حرة  مدينة  تطوير  يف 
التكنولوجية  الشركات  استقطاب  تدعم 
األول  النصف  خالل  حققت  حيث  العاملية 
املساحات  يف  زيادة  احلايل  العام  من 
 23 بلغت  البيانات  مركز  يف  املؤجرة 
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على  يشتمل  بارك  سيليكون  مشروع 
الرئيسية  األداء  مؤشرات  معظم 
اجملتمع  ذلك  يف  مبا  الوطنية  لألجندة 

املتالحم واآلمن والبيئة املستدامة.

اإليرادات  يف  زيادة  حققت  كما  باملائة 
اخلاصة برسوم اخلدمات بلغت 28 باملائة 
اخلدمات  ايرادات  يف  الزيادة  بلغت  فيما 
باألشهر  مقارنة  باملائة   18 اجملتمعية 

الستة األوىل من عام 2016.
دبي  واحة  يف  الشركات  قائمة  وتضم 
للسيليكون عددًا من الشركات الرائدة يف 
التي  الشركات  وتتوزع  العاملي.  السوق 
لها  مقرًا  للسيليكون  دبي  واحة  من  تتخذ 
منها  باملائة   36 ليكون  البلدان  بحسب 
وأفريقيا  األوسط  الشرق  منطقة  من 
نصيب  كان  فيما  أوروبا  من  باملائة  و25 
الشركات  من  باملائة   30 نسبته  ما  آسيا 
ومتثل الشركات من األمريكيتني 7 باملائة 
 81 ويختص  الواحة..  شركات  إجمايل  من 
واحة  يف  العاملة  الشركات  من  باملائة 

التكنولوجيا و19  دبي للسيليكون يف جمال 
التجارية  اخلدمات  قطاعات  يف  باملائة 

وقطاعات خدمية أخرى.
فكرة املدينة الذكية

الزرعوين  حممد  الدكتور  أكد  جانبه  من 
يف  التنفيذي  والرئيس  الرئيس  نائب 
سلطة واحة دبي للسيليكون أن مشروع 
الكربى  املشاريع  أبرز  يعد  بارك  سيليكون 
املدينة  فكرة  جتسد  التي  الواحة  يف 
الذكية  املدينة  املشروع  ويعد  الذكية 
سيعمل  حيث  دبي  يف  األوىل  النموذجية 
اخلدمات  إجناز  وسهولة  سرعة  على 
التطبيقات  من  جمموعة  عرب  واملعامالت 
احتياجات  مع  لتتناسب  املصممة  الذكية 
اخلدمات  جلعل  تسعى  التي  املتعاملني، 
األجهزة  خالل  من  اجلميع  متناول  يف 

الذكية مشريا إىل أن سمو الشيخ أحمد بن 
سعيد آل مكتوم كشف خالل شهر فرباير 
سيليكون  لـ  التذكارية  اللوحة  عن  املاضي 
بارك ووضع حجر األساس للمشروع الذي 
دبي  يف  متكاملة  ذكية  مدينة  أول  يعد 
بتكلفة بلغت قيمتها 1.3 مليار درهم على 

امتداد 150 ألف مرت مربع.
"سيليكون  مشروع  ان  اىل  الزرعوين  وأشار 
اإلنشائية  أعماله  تنتهي  الذي  بارك" 
سيتضمن   2019 عام  من  األول  الربع  يف 
مربع  مرت  ألف   71 تبلغ  مكتبية  مساحات 
وحمالت جتارية مبساحة 25 ألف مرت مربع 
وشققًا سكنية مبساحة 46 ألف مرت مربع 
وفندق راديسون ريد واحة دبي للسيليكون 
و59  فندقية  غرفة   112 من  يتكون  الذي 
مرافق  إىل  باإلضافة  مفروشة  شقة 
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واحة دبي للسيليكون تدعم مسيرة التنــمية المستدامة

واملقاهي  كاملطاعم  العصرية  احلياة 
ومسارات  البدنية  واللياقة  الصحة  ومراكز 
الصالة  وغرف  الدراجات  وركوب  اجلري 
سيارات  ركن  ومساحة  للتسوق  ومركز 
حتت األرض تتسع ألكرث من 2500 سيارة.. 
ونظرًا لالهتمام الكبري باملشروع من قبل 
أعلنت  الدولة  يف  واملؤسسات  الشركات 
املكتبية  املساحات  تأجري  بدء  عن  الواحة 
"سيليكون  مشروع  يف  الرتفيه  ومرافق 
متكاملة  ذكية  مدينة  أول  يعد  الذي  بارك" 

قيد اإلنشاء يف واحة دبي للسيليكون.
وأوضح الدكتور حممد الزرعوين أن مشروع 
سيليكون بارك "املدينة الذكية املتكاملة" 
السمو  صاحب  رؤية  من  انطالقًا  ُأنشئ 
نائب  مكتوم  آل  راشد  بن  حممد  الشيخ 
حاكم  الوزراء  جملس  رئيس  الدولة  رئيس 
مدينة  حتويل  إىل  الرامية  اهلل  رعاه  دبي 
إىل  مشريًا  العامل  يف  مدينة  أذكى  إىل  دبي 
أن الواحة خصصت 100 مليون درهم لتوفري 
البنية التحتية التكنولوجية الالزمة واخلدمات 
بارك  سيليكون  ملشروع  بها  املرتبطة 
قيد  متكاملة  ذكية  مدينة  أول  يعد  الذي 
اإلنشاء يف واحة دبي للسيليكون تتضمن 

بهدف  املشروع  يف  ذكية  خدمات  توفري 
اىل  الرامية  الذكية  املدينة  مبادرات  تعزيز 
على  واألسعد  األذكى  املدينة  دبي  جعل 

مستوى العامل.
مشروع  تصميم  ان  الزرعوين  وأوضح 
احلياة  أسلوب  يعكس  بارك  سيليكون 
التكنولوجية  احللول  أحدث  ويسخر  الذكية 
املتكاملة التي تتماشى مع رؤية اإلمارات 
مؤشرات  معظم  على  يشتمل  إذ   .2021
يف  مبا  الوطنية  لألجندة  الرئيسية  األداء 
والبيئة  واآلمن  املتالحم  اجملتمع  ذلك 

املستدامة.
حلول مبتكرة

تقدمي  يف  مبكرًا  جنحت  الواحة  أن  وأكد 
املدينة  خدمات  يطّبق  متكامل  منوذج 
ما  وعملياته،  إجراءاته  كافة  يف  الذكية 
خدمات  تطوير  جمال  يف  مرجعًا  جعلها 
التي  للمؤسسات  ومقرًا  الذكية،  املدن 
مدن  إىل  اإلمارات  مدن  حتويل  يف  تساهم 
ذكية متكاملة. مضيفًا أن الواحة مستمرة 
التي  يف طرح اخلدمات واحللول املبتكرة 
املتميزة  واألفكار  اخلربات  تستقطب 
شركاء  من  واسع  حتالف  مع  بالتعاون 

األعمال من املؤسسات الكربى والشركات 
احمللية والعاملية.

التي  التحوالت  أن  إىل  الزرعوين  وأشار 
على  تؤكد  العاملي  االقتصاد  يشهدها 
العمل  دورة  يف  االبتكار  تبني  ضرورة 
للسيليكون  دبي  واحة  أن  مؤكدًا  واإلنتاج، 
نحو  التحول  يف  متقدمًا  دورًا  تلعب 
بيئة  فهي  االبتكار،  على  القائم  االقتصاد 
لألعمال  حيوي  ومركز  متكاملة  مثالية 
دبي  إىل  املباشرة  االستثمارات  يجتذب 
ودولة اإلمارات العربية املتحدة، حيث يبلغ 
دبي  واحة  من  تتخذ  التي  الشركات  عدد 
وفقًا  شركة   2100 لها  مقرًا  للسيليكون 
الستة  األشهر  بنهاية  املعلنة  للنتائج 

األوىل من العام احلايل 2017.
شراكة اسرتاتيجية

دبي  واحة  سلطة  وقعت  آخر  جانب  من 
واملواصالت  الطرق  وهيئة  للسيليكون 
مذكرة  عرب  رائدة  اسرتاتيجية  شراكة 
املشرتك  التزامهما  مبوجبها  يتم  تفاهم 
دبي  يف  الذكي  التنقل  مفهوم  بتعزيز 
وتخصيص مسارات حلركة املركبة الذكية 
دبي  واحة  منطقة  يف  القيادة  ذاتية 

)176( العدد 



نــــــــــبـــــــــــتــــــــــكـــــــــــر مـــــــــــجـــــــــــــتـــــــــــــمــــــــــــعـــــــــــــــــــــــــــات خــــــــــــضــــــــــــراء   لــــــــــــــغـــــــــــــد أفــــــــــــــضـــــــــــــل

واحة دبي للسيليكون تدعم مسيرة التنــمية المستدامة

للسيليكون.
الواحة  حرص  وبهدف  السياق  نفس  ويف 
على الرتويج للتحول إىل استخدام املركبات 
أعلنت  أوسع  نطاق  على  االنبعاثات  قليلة 
من  جديدة  مبادرة  عن  الواحة  سلطة 
السيارات  أصحاب  لكافة  توفر  نوعها 
باستخدام  مركباتهم  شحن  الكهربائية 
حمطات الشحن املوجودة يف واحة دبي 
للسيليكون جمانًا ودون مقابل بدءًا من 22 
وال  اجلاري.  العام  نهاية  حتى   2017 مارس 
لسلطة  اجلديدة  املبادرة  نطاق  يقتصر 
يف  القاطنني  على  للسيليكون  دبي  واحة 
لتشمل  متتد  بل  فيها  والعاملني  الواحة 
زوار  كافة  من  اجلمهور  عموم  خدمة 
توقف  دون  الساعة  مدار  وعلى  الواحة 
سلطة  تسلمت  كما  األسبوع.  أيام  طوال 
فرباير  شهر  خالل  للسيليكون  دبي  واحة 
"جولف  سيارات  من  اثنتني  املنصرم 
النابودة  شركة  من  الهجينة  إي"  تي  جي 
بلدية  بها  قامت  اختبارات  بعد  للسيارات، 
مدى  لتحديد  كاماًل  عامًا  واستمرت  دبي 
حتمل  على  الهجينة  املركبات  هذه  قدرة 

الظروف اجلوية احلارة يف دولة اإلمارات.

وانطالقًا من سعي الواحة إىل تعزيز دورها 
الدولة  يف  األعمال  لريادة  رئيس  كداعم 
آل  سعيد  بن  أحمد  الشيخ  سمو  أطلق 
الذكية ضمن  للمدن  مكتوم مسرعة دبي 
األعمال  لريادة  التكنولوجي  دبي  مركز 
كما  للسلطة  بالكامل  اململوك  "ديتك" 
اخلاص  اإللكرتوين  املوقع  سموه  أطلق 
الناشئة  الشركات  لتمكني  باملسرعة 

ورواد األعمال من التقدم إىل الربنامج.
للسيليكون  دبي  واحة  جهود  إطار  ويف 
املدينة  مشروع  الستكمال  املتواصلة 
كافة  احتياجات  تلبي  التي  املتكاملة 
العاملني والقاطنني والزوار تواصل سلطة 
عدد  تطوير  خارجيون  ومستثمرون  الواحة 
إىل  تصل  إجمالية  مبساحة  املشاريع  من 
أكرث من  تنفيذ  1.1 مليون مرت مربع تتضمن 
46 مشروعا فضال عن االنتهاء من األعمال 
األشهر  خالل  مشاريع  لعشرة  اإلنشائية 
مبساحة  احلايل  العام  من  األوىل  الستة 

إجمالية بلغت 280 ألف مرت مربع.
كما تتواصل األعمال اإلنشائية يف مشروع 
فقيه  سليمان  الدكتور  مستشفى 
واحة  تستضيفه  الذي  الطبية  واجلامعة 

إجناز  نسبة  بلغت  حيث  للسيليكون  دبي 
األعمال اإلنشائية 40 باملائة.

اللوحة التذكارية
سعيد  بن  أحمد  الشيخ  سمو  كشف  كما 
التذكارية  اللوحة  عن  مؤخرًا  مكتوم  آل 
ووضع  مول"  "سيليكون  تسوق  ملركز 
إنشاؤه  سيتم  الذي  املركز  أساس  حجر 
من  مربع  قدم  مليون   2.3 مساحة  على 

قبل جمموعة اللولو العاملية.
لريادة  التكنولوجي  دبي  مركز  ويعمل 
 2015 عام  إطالقه  منذ  "ديتك"  األعمال 
على تقدمي الدعم لرواد األعمال يف قطاع 
التكنولوجيا حيث يوفر املركز لرواد األعمال 
مشروعاتهم  تأسيس  فرصة  الناشئني 
الدعم  خدمات  توفري  على  ويعمل  اخلاصة 
العمل  ومساحات  االستشارات  مثل 

وفرص التواصل.
الصناعية  الوحدات  مشروع  ويعترب 
االسرتاتيجية  االستثمارات  أحد  اخلفيفة 
مكانتها  تعزيز  يف  يسهم  الذي  للواحة 
الصناعية  للشركات  مفضلة  كوجهة 
العاملية خاصًة العاملة يف جمال التصنيع 

والتجميع التكنولوجي.
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أعلن اغالق 
باب الترشيح 

لجائزة االمارات 
التقديرية

ابن فهد يترأس اجتماع اللجنة العليا لمؤسسة زايد
أعلن االستاذ الدكتور محمد أحمد بن فهد، رئيس اللجنة العليا لمؤسسة زايد الدولية 

للبيئة، أن “االمارات التقديرية للبيئة” أغلقت باب الترشيح لجوائزها، وستقوم المؤسسة 

بإعالن اسماء الفائزين بدورتها الثالثة في شهر ديسمبر المقبل.

ذلك خالل ترؤسه لالجتماع 
العليا  للجنة  الدوري 
نائبه  بحضور  للمؤسسة، 
مشكان  والدكتورة  رفيع،  حممد  أحمد 
زايد  جلائزة  العام  األمني  العور،  حممد 
خليفة  حمدان  واملهندس  للبيئة،  الدولية 
االمارات  جلائزة  العام  األمني  الشاعر، 
والدكتور خالد أحمد عمر،  للبيئة،  التقديرية 
عبد  عيسى  والدكتور  القانوين،  املستشار 
للمؤسسة،  الفني  املستشار  اللطيف 
مرمي  املهندسة  اللجنة،  أعضاء  وباقي 
احلمراين،  صالح  والدكتور  حارب،  سعيد 
واملهندسة علياء الهرمودي، واملهندسة 

اصيلة املعال.

الدورة  خمرجات  اجملتمعون  واستعرض 
للبيئة  التقديرية  االمارات  جلائزة  الثالثة 
اغسطس  شهر  نهاية  مع  انتهت  التي 
واشتملت على ترشيحات عديدة يف فئات 
الصناعية  البيئية واملؤسسات  الشخصية 
االبتكار  وفئة  والتعليمية،  واالعالمية 

والبحوث.
اللجان  أن  فهد  ابن  الدكتور  وأوضح 
وتقييم  فرز  يف  ستشرع  اخملتصة 
جلنة  على  عرضها  يتم  كي  الرتشيحات 
التحكيم، مشريًا إىل أن املؤسسة ستقوم 
الفائزين يف مؤمتر صحفي  بإعالن اسماء 

يف شهر ديسمرب املقبل.
زايد  ملؤسسة  العليا  اللجنة  رئيس  وقال 

الدولية للبيئة إنه من املتوقع أن يكون تكرمي 
الفائزين ضمن حفل برعاية صاحب السمو 
نائب  مكتوم  آل  راشد  بن  حممد  الشيخ 
حاكم  الوزراء  جملس  رئيس  الدولة  رئيس 

دبي رعاه اهلل، يف شهر يناير عام 2018.
عام اخلري

وأشادت اللجنة العليا ملؤسسة زايد بإعالن 
آل  زايد  بن  خليفة  الشيخ  السمو  صاحب 
نهيان، رئيس الدولة، أن عام 2018 يف دولة 
شعار  سيحمل  املتحدة  العربية  اإلمارات 
تقام  وطنية  مناسبة  ليكون  زايد«،  »عام 
لالحتفاء بالقائد املؤسس املغفور له بإذن 
اهلل تعاىل، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، 
طيَّب اهلل ثراه، مبناسبة ذكرى مرور 100 سنة 
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الفائزين  اسماء  بإعالن  املؤسسة  ستقوم 
شهر  يف  صحفي  مؤمتر  يف  باجلائزة  

ديسمرب املقبل.

له  املغفور  دور  إلبراز  وذلك  ميالده،  على 
بإذن اهلل، يف تأسيس وبناء دولة اإلمارات، 

إىل جانب إجنازاته احمللية والعاملية.
تفتخر  التي  املؤسسة  أن  فهد  ابن  وأكد 
حممد  الشيخ  السمو  صاحب  راعيها  بأن 
بن راشد آل مكتوم أطلق عليها اسم رجل 
ثراه،  اهلل  طيب  زايد  الشيخ  األول  البيئة 
واملبادرات  الفعاليات  من  بعدد  ستقوم 
بإذن  له  باملغفور  احتفاء  االسرتاتيجية 
االنسانية  وقيمه  البيئي  إلرثه  واحياء  اهلل، 
سنوات  طوال  جّسدها  التي  واالجتماعية 

حياته.
زيارة اخلرطوم

زايد  ملؤسسة  العليا  اللجنة  وناقشت 
الدولية للبيئة زيارة وفدها للسودان وصدى 
هذه الزيارة على الصعيد احمللي والعربي 
يف  والتعاون  املشرتك  العمل  ونتائج 
ترسيخ أسس التنمية املستدامة، خاصة 
مع  والتكيف  التصحر  مكافحة  يخص  فيما 

التغري املناخي.
“شجرة  مببادرة  فهد  ابن  الدكتور  وأشاد 
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زايد”،  “عام  ستواكب  التي  اخلري”  زايد 
“السياج  بزراعة  املشاركة  يف  وتستمر 
األخضر األفريقي” الذي تبنته األمم املتحدة 
وستنطلق  األفريقي،  االحتاد  مع  بالتعاون 
من السودان إىل دول أخرى يف الوطن العري 

والعامل. 
الدعوة  أن  فهد  ابن  الدكتور  وأوضح 
يوليو  يف  جاءت  السودان  لزيارة  الرسمية 
الطبيعية  واملوارد  البيئة  وزارة  من   2017
والتخطيط العمراين باخلرطوم، ومت تشكيل 
الوفد  وفد من املؤسسة وجنحت مهمة 
اخلري«  زايد  »شجرة  مشروع  إطالق  يف 
املشري  زرع  إذ  العامل،  إىل  السودان  من 
السودان،  جمهورية  رئيس  البشري،  عمر 
»شجرة زايد اخلري« يف حديقة منزله، إيذانًا 
بانطالق مشروع املؤسسة من السودان 

إىل العامل.
املؤسسة  وفد  جناح  فهد  ابن  ثمن  كما 
الوطني  اجمللس  مبنى  يف  ندوة  بإقامة 
اإلقليمي  “التعاون  عنوان  حتت  درمان  بأم 
للتصحر  البيئية  التحديات  ملواجهة 
من  كبري  عدد  حضرها  املناخي”  والتغري 
الهيئات  وممثلو  الوطني  اجمللس  أعضاء 
واجلامعات،  بالبيئة  املعنية  واملؤسسات 
األخضر  للسياج  الوفد  زيارة  ثمن  كما 
اإلمارات،  باسم  شجرتني  وزراعة  األفريقي 
مبردود  أتت  املبادرات  هذه  أن  مؤكدًا 
طيب لسمعة اإلمارات وقيادتها الرشيدة، 
وسيكون لها مردودها املستقبلي للتعاون 

االسرتاتيجي مع أفريقيا. 
وناقش أعضاء اللجنة سبل تطوير سلسلة 
قصص الصغار.....وآلية التواصل مع جميع 
ئل  سا لر ا الشرائح اجملتمعية إليصال   
التوعوية عرب دور السينما ووسائط التواصل 
اماراتية  شخصية  واستخدام  االجتماعي 
مفيدة  بيئية  رسائل  حتمل  كاريكاتورية 

وممتعة. 



نافذة على العالم

الدورة 72 للجمعية العامة لألمم المتحدة

الثانية والسبعين  في إطار مشاركة وفد اإلمارات العربية المتحدة في أعمال الدورة 

نيويورك األمريكية تحت شعار  التي تعقد بمدينة  المتحدة،  العامة لألمم  للجمعية 

مستدام”،  كوكب  علي  للجميع  الكريم  والعيش  السالم  لتحقيق  اإلنسان  “محور 

شارك معالي الدكتور ثاني أحمد الزيودي، وزير التغير المناخي والبيئة، في العديد من 

الفعاليات لتعزيز االستدامة العالمية.

الزيودي  الدكتور  معايل 
االجتماعات  من  العديد 
خمتلف  مع  اجلانبية 
ملناقشة  املستوى  رفيعي  املسؤولني 
جماالت التعاون املشرتك وتسليط الضوء 
قضايا  يف  اإلمارات  دولة  مساهمات  على 

التغري املناخي والبيئة. 
املؤسسني  »جمموعة  اجتماع  وخالل 

الدكتور  أكد  املناخي«  العمل  لشبكة 
أن  تستطيع  ال  احلكومات  أن  على  الزيودي 
تعمل مبفردها، وأن عليها أن جتد أساليب 
واألفراد  املؤسسات  إلشراك  مبتكرة 
مشريًا  باريس،  اتفاق  أهداف  حتقيق  يف 
باستخدام  احلكومات  قيام  ضرورة  إىل 
املساهمات الوطنية احملددة كأداة خللق 
واجلهات  الشركات  ملشاركة  مسارات 

املعنية األخرى.   
يثمر  أن  »ميكن  الزيودي:  الدكتور  وقال 
احملددة  الوطنية  املساهمات  استخدام 
عن زيادة فرص العمل الناجمة عن العمل 
الناجت  إجمايل  على  تأثريها  ودعم  املناخي 
االستثمار  لتحفيز  آلية  وتوفري  احمللي، 
منخفضة  والتقنيات  املشاريع  يف 
الشراكات  تعزيز  إىل  باإلضافة  الكربون، 
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وفد دولة اإلمارات املشارك يف الدورة 
الثانية والسبعني للجمعية العامة لألمم 
خمتلف  من  ممثاًل   15 يتضمن  املتحدة 

شركات القطاع اخلاص. 

واستقطابها.«
»تركز معظم مساهماتنا  وأضاف معاليه: 
عناصر  ثالثة  على  حاليًا  احملددة  الوطنية 
والتكيف  التخفيف  يف  تتمثل  رئيسية 
الضوء  تسليط  خالل  ومن  القدرات.  وبناء 
للمساهمات  االقتصادية  املنافع  على 
جاذبية  أكرث  وجعلها  احملددة  الوطنية 
عام،  بشكل  واجملتمع  للمستثمرين 
العمل  يف  األعمال  قطاع  إشراك  ميكننا 
عجلة  لدفع  قوية  أداة  وخلق  املناخي 

االستثمار وحتقيق عوائد اقتصادية.«
ملساهمات  استعراضه  هامش  وعلى 
اتفاق  أهداف  حتقيق  يف  اإلمارات  دولة 
اإلطارية  املتحدة  األمم  واتفاقية  باريس 
الدكتور  معايل  نّوه  املناخ،  تغري  بشأن 
وضع  يف  اإلمارات  دولة  جناح  إىل  الزيودي 

خطة وطنية للتغري املناخي تركز أهدافها 
األعمال  قطاع  إشراك  على  خاص  بشكل 
يف  األخرى  احلكومية  غري  واملؤسسات 
صنع السياسات املتعلقة باملناخ والبيئة، 
باإلضافة إىل التشجيع على االبتكار والتقدم 

التكنولوجي.
التنمية  تأثري  »قمة  يف  مشاركته  وخالل 
العاملي«  االقتصاد  ملنتدى  املستدامة 
العامة  للجمعية   72 الدورة  أعمال  خالل 
ثاين  الدكتور  معايل  أعلن  املتحدة،  لألمم 
وضع  اإلمارات  دولة  عزم  عن  الزيودي 
خارطة طريق لالستثمار يف املساهمات 
نوعها  من  األوىل  هي  احملددة،  الوطنية 
حتديد  على  ستعمل  والتي  باملنطقة، 
للشركات  خاصة  دخول  ونقاط  مسارات 
للمشاركة يف تنفيذ املساهمات الوطنية 

احملددة لدولة اإلمارات.
اإلمارات  دولة  استمرار  إىل  الزيودي  وأشار 
يف  تعزيز دورها الريادي يف قطاع الطاقة 
حتقيق  على  عزمها  خالل  من  النظيفة 
الطاقة  استخدام  يف  الطموح  هدفها 
 2021 عام  بحلول   ٪27 بنسبة  النظيفة 
إىل  منّوهًا   ،2050 عام  بحلول   ٪50 وبنسبة 
حتقيق الشركات الوطنية إجنازات ملحوظة 
الصلة  ذات  اجملاالت  من  العديد  يف 
اإلمارات  دولة  ريادة  يعكس  مما  باملناخ، 
ومساهمتها  اإلقليمي  الصعيد  على 
العمل  فعاليات  احتضان  يف  العاملية 

املناخي. 
وعالوة على ذلك، شارك معايل الدكتور ثاين 
األمني  ملعايل  اخلاص  احلدث  يف  الزيودي 

العام حول االبتكار والتكنولوجيا.
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حماية المناخ خالل منتدى عالمي في بالي

أكدت الشعبة البرلمانية اإلماراتية للمجلس الوطني االتحادي أن دولة اإلمارات العربية 

يشّكل  الذي  المناخي  التغير  بقضايا  خاصا  اهتماما  تأسيسها  منذ  أولت  المتحدة 

من  العديد  إطالق  على  الماضية  السنوات  خالل  وعملت  العالمية،  التحديات  أبرز  أحد 

من  والتقليل  المناخ  لحماية  األنشطة  من  كثير  في  توجهاتها  وتحويل  المبادرات 

االنبعاثات  نسبة  لخفض  المستقبلية  الرؤى  من  العديد  وأطلقت  الكربونية،  البصمة 

ألدنى المستويات.

عمل  ورقة  يف  ذلك 
الربملانية  للشعبة 
سعادة  قدمها  اإلماراتية 
اجمللس  عضو  احلاي  حممد  جمال 
يف  مشاركته  خالل  االحتادي  الوطني 
للتنمية  العاملي  الربملاين  املنتدى  أعمال 

يف  أعماله  انطلقت  الذي  املستدامة 
طالبت  إندونيسيا،  بجمهورية  بايل  مدينة 
فيها الشعبة الربملانية اإلماراتية بضرورة 
على  والقدرة  املرونة  تعزيز  على  العمل 
املتعلقة  األخطار  مواجهة  يف  الصمود 
جميع  يف  الطبيعية  والكوارث  باملناخ 

التكيف  كيفية  على  القدرة  وتعزيز  البلدان، 
ضرورة  على  التأكيد  مع  األخطار،  تلك  مع 
يف  املناخ  بتغري  املتعلقة  التدابري  إدماج 
والتخطيط  واالسرتاتيجيات  السياسات 

على الصعيد الوطني والدويل.
من  باحلد  تلتزم  الدولة  أن  على  وشددت 
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جدواه  املتجددة  الطاقة  قطاع  أثبت 
جتربة  وباتت  والبيئية،  االقتصادية 
الطاقة  حلول  نشر  يف  سببا  االمارات 

املتجددة، على الصعيد العاملي.

اجلهود  إطار  يف  املناخي  التغري  تداعيات 
الدولية، كما وضعت اسرتاتيجيات وخططًا 
خطة  أول  تطوير  ومنها:  ملواجهتها 
املنطقة  يف  املناخي  التغري  ملواجهة 
واسرتاتيجية   ،2021 رؤية  على  تقوم  التي 
حيث  واالبتكار،  اخلضراء  للتنمية  اإلمارات 
التنويع  مسرية  من  اخلطة  هذه  ستعزز 
االقتصادي الطموحة التي تعتمدها الدولة، 
القطاعات  نحو  حتولها  من  ستعزز  كما 
فضال  املعرفة،  على  واملبنية  اجلديدة 
قضايا  مواجهة  يف  الدولة  التزام  عن 
يف  ذلك  يؤثر  أن  دون  املناخي،  التغري 
جديدة  واجتماعية  اقتصادية  فرص  خلق 
الدولة مقرًا  لتكون  الدولة وخارجها،  داخل 
وهي  املتجددة،  للطاقة  الدولية  للوكالة 
للطاقة  خمصصة  دولية  منظمة  أول 

تتخذ  نوعها  من  منظمة  وأول  املتجددة، 
مقرها يف الشرق األوسط.

فاعل  بدور  تقوم  الدولة  أن  إىل  وأشارت 
حيث  باريس،  اتفاقية  أهداف  حتقيق  يف 
للطاقة  املنطقة  يف  هدف  أول  وضعت 
الطاقة  قطاع  أثبت  وقد  املتجددة، 
والبيئية،  االقتصادية  جدواه  املتجددة 
حلول  نشر  يف  سببا  الدولة  جتربة  وباتت 
اإلقليمي  الصعيد  على  املتجددة،  الطاقة 

والعاملي.
وتطرقت الشعبة الربملانية يف مداخلتها 
على  تأثريات  من  املناخ  تغري  يحدثه  ما  إىل 
الطبيعية،  واملوارد  االقتصادية  التنمية 
تشكل  أصبحت  معاجلتها  أن  مؤكدة 
أهداف  إجناز  إطار  يف  معقدا  عنصرا 
التنمية املستدامة، حيث أن تأثريات املناخ 

البشرية  النظم  يف  النطاق  واسعة  تعترب 
الطبيعية يف البلدان والقارات، الفتة إىل أن 
التغري املناخي يعترب الهدف 13 من أهداف 
تعزيز  على  ويركز  املستدامة  التنمية 
القدرة على التكيف مع اخملاطر املرتبطة 
تدابري  وإدماج  الطبيعية  والكوارث  باملناخ 
الوعي  ورفع  السياسات  يف  املناخ  تغري 
لتخفيف من آثاره، باإلضافة إىل تعزيز آليات 

اإلدارة يف جمال تغري املناخ.
جملس  رئيس  نوفانتو  سيتيا  معايل  كان 
املنتدى  أعمال  افتتح  اإلندونيسي  النواب 
املستدامة  للتنمية  العاملي  الربملاين 
بكلمة رحب فيها بالوفود املشاركة شاكرا 
التنمية  بقضايا  واهتمامهم  حضورهم 
توحيد  وأهمية   2030 لعام  املستدامة 

اجلهود الدولية يف حتقيق أهدافها.
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تبحث التعاون مع جمهورية الصين 

كهرباء  لهيئة  التنفيذي  الرئيس  المنتدب  العضو  الطاير  محمد  سعيد  سعادة  بحث 

ومياه دبي مع مسؤولين في القطاعين العام والخاص بجمهورية الصين سبل تعزيز 

أنجح  من  واالستفادة  والنظيفة  المتجددة  الطاقة  قطاعات  في  المشترك  التعاون 

التجارب وأفضل الخبرات الصينية في قطاعات الطاقة والخدمات والشبكات الذكية.

سعادة  زيارة  خالل  ذلك 
الصني  جلمهورية  الطاير 
وفد  رأس  على  الشعبية 
األمني  احملريبي  بطي  أحمد  سعادة  ضم 
بدبي  للطاقة  األعلى  للمجلس  العام 
التنفيذي  النائب  سلمان  وليد  واملهندس 
والتميز  األعمال  تطوير  قطاع   - للرئيس 
التنفيذي  النائب  األكرف  يوسف  والدكتور 
واملوارد  األعمال  دعم  قطاع   - للرئيس 
حيدر  بن  مروان  واملهندس  البشرية 

االبتكار  لقطاع  للرئيس  التنفيذي  النائب 
عضو  سلطان  الرحيم  وعبد  واملستقبل 
جملس إدارة املنظمة العاملية لالقتصاد 
االتصال  أول  مدير  عبداهلل  وأحمد  األخضر 

اخلارجي يف هيئة كهرباء ومياه دبي .
املرافق  والوفد  الطاير  سعادة  والتقى 
يف  الوزير  نائب  ييوينغ  سوي  الزيارة  خالل 
الصيني  الدولة  جملس  معلومات  مكتب 
جلنة  رئيس  يوونيغوا  يوان  والدكتور 
االستثمار  هيئة  يف  والتمويل  االستثمار 

الصينية لبحث سبل التعاون املشرتك.
جمموعة  ملقر  بزيارة  الوفد  قام  كما 
بكني  العاصمة  يف  القابضة"  "هانريجي 
العاملية  الشركات  كربيات  من  تعد  والتي 
البديلة  الطاقة  قطاع  يف  املتخصصة 
واملتجددة وذلك استكمااًل وتعزيزًا للتعاون 
بني الهيئة و"هانريجي" بعد توقيع مذكرة 

التفاهم بينهما يف شهر مايو املاضي.
هيجون  يل  مع  الزيارة  خالل  الوفد  والتقى 
ومنغ  القابضة  هانريجي  جمموعة  رئيس 
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"هانريجي  جمموعة  بزيارة  الوفد  قام 
القابضة" التي تعد من كربيات الشركات 
العاملية املتخصصة يف قطاع الطاقة 

البديلة واملتجددة.

يي نائب الرئيس األول للمجموعة وتوماس 
ولو  الشركات  متويل  قسم  رئيس  تشاو 
وميشن  للرئيس  التنفيذي  املساعد  تاو 
ودنغ  اإلدارة  جملس  مكتب  من  وتشنغ 
شوليانغ نائب مدير إدارة السيارات العاملة 

على الطاقة الشمسية.
هانريجي  جمموعة  مسؤولو  ورحب 
الطاير  حممد  سعيد  بسعادة  القابضة 
بني  احملادثات  ومتحورت  املرافق  والوفد 
بالطاقة  املتعلقة  اجملاالت  حول  اجلانبني 
املتجددة والنظيفة والعمل على تطويرها 
التجارب  من  واالستفادة  أوسع  آفاق  إىل 
فرص  وتعزيز  اجلانبني  كال  بها  يتميز  التي 

التعاون االستثماري املشرتك.
الوفد يف قاعة ومركز املعارض  كما جال 
املعارض  هانريجي  جملموعة  التابع 

ببكني  األوملبية  احلديقة  ضمن  املوجود 
وميتد على مساحة 7 آالف مرت مربع.

وتطبيقات  تقنيات  على  الوفد  واطلع 
األلواح  شملت  والتي  الشمسية  الطاقة 
على  وتوزيعها  املدجمة  الكهروضوئية 
واملنازل  الصناعية  املؤسسات  أسطح 
والطاقة  السكنية  الطاقة  وأنظمة 
الطاقة  على  العاملة  والسيارات  املتنقلة 
ضمن  خمتلفة  وأركان  الشمسية 
الصني  إجنازات  استعرضت  املعرض 
وتطبيقات  النظيفة  الطاقة  يف  والتقدم 
والشبكات  الشمسية  الطاقة  تكنولوجيا 

الذكية.
تأتي  الزيارة  هذه  إن  الطاير  سعادة  وقال 
لقيادتنا  السديدة  للتوجيهات  ترجمة 
استشراف  وضعت  التي  الرشيدة 

مقدمة  يف  واالستدامة  املستقبل 
من  نستلهم  حيث  االسرتاتيجية  أولوياتها 
الشيخ  السمو  لصاحب  الثاقبة  الرؤية 
رئيس  نائب  مكتوم  آل  راشد  بن  حممد 
حاكم  الوزراء  جملس  رئيس  الدولة 
دولة  ريادة  ترسيخ  يف  اهلل"  "رعاه  دبي 
القطاعات  تطوير  يف  دبي  وإمارة  اإلمارات 
مقدمتها  ويف  الرئيسية  االسرتاتيجية 
اقتصادي  منوذج  وتطوير  الطاقة  قطاع 

مستقبلي واعد".
تبادل  إىل  تهدف  الزيارة  هذه  إن  وأضاف 
احدث  وتفعيل  وتعزيز  واخلربات  اآلراء 
املمارسات  وأفضل  املستجدات 
العاملية  األداء  مؤشرات  واستعراض 
يف  املستوى  عالية  املعيارية  واملقارنات 

قطاع الطاقة املتجددة والنظيفة.
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أنــــــــواع

دالفين المحيط الهندي الحدباء

والتعرف  الدالفين  لدراسة  أبوظبي   - البيئة  هيئة  نفذته  الذي  البحري  المسح  كشف 

لموائلها  الجغرافي  التوزيع  وتحديد  عاداتها  سلوكها،  البيولوجية،  طبيعتها  على 

في المياه اإلقليمية إلمارة أبوظبي عن وجود 701 من دالفين المحيط الهندي الحدباء، 

الساحلية  المياه  تسكن  األنف  قارورية  الهادي   - الهندي  المحيط  دالفين  من  و1834 

في أبوظبي.

مياه  أن  إىل  اإلحصائيات 
الدافئة  الضحلة  البحر 
أكرب  حتتضن  أبوظبي  يف 
احلدباء  الهندي  احمليط  دالفني  من  عدد 
جنوب  يف  دلفينًا   )466( يليها  العامل،  يف 
جدًا  قليلة  أعداد  إىل  باإلضافة  أفريقيا، 
 )104( وكينيا   ،)105( موزمبيق  يف  تتنشر 

وتنزانيا )63(.
جودة البيئة البحرية

األمني  املبارك،  خليفة  رزان  وقالت 
»الدالفني  أبوظبي:   - البيئة  لهيئة  العام 
احليوانات  من  تعترب  التي  احليوانات  هذه 
املؤشرات  من  واحد  هي  املفرتسة، 
إنها  حيث  البحرية،  البيئة  جلودة  الهامة 

على  يطرأ  تغيري  بأي  تأثرًا  األكرث  األنواع  من 
النظام البيئي البحري، مثل زيادة مستويات 
املركبات السامة أو أي من األخطار األخرى 

التي تهدد حياة األنواع البحرية.
ونظرًا لعدم توفر معلومات كافية عن أنواع 
الساحلية  املياه  يف  املنتشرة  الدالفني 
يف  البيئة  هيئة  شرعت  أبوظبي،  إلمارة 
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يسلط هذا املسح الضوء على أهمية 
إجراء املزيد من البحوث للتعرف بشكل 
للمحافظة  الدالفني  موائل  أفضل 

عليها من االنقراض.

ملوائل  بحري  مسح  بتنفيذ   2014 عام 
الدالفني. وساهم هذا املسح يف التعرف 
أعدادها،  وحتديد  الدالفني،  طبيعة  على 
اإلقليمية،  مياهنا  يف  اجلغرايف  وتوزيعها 
وحتديد اخملاطر الرئيسية التي حتيط بها، 
حتى نتمكن من تطوير وتبني مبادرات بيئية 

تهدف إىل حمايتها«.
الظاهري،  سامل  شيخة  الدكتورة  وأكدت 
البيولوجي  التنوع  لقطاع  التنفيذي  املدير 
أهمية  على  الهيئة  يف  والبحري  الربي 
النتائج التي كشفها املسح، فقالت »نحن 
متحمسون جدا لتحديد وجود أكرب عدد من 
يف  الهندي  احمليط  يف  احلدباء  الدالفني 

مياه أبوظبي.
للتنوع  الدولية  القيمة  على  يدل  وهذا 
أبوظبي،  إمارة  يف  البحري  البيولوجي 

احلفاظ  لضمان  مسؤوليتنا  من  ويزيد 
هذا  يسلط  كما  الهام.  النوع  هذا  على 
املزيد  إجراء  أهمية  على  الضوء  املسح 
بشكل  للتعرف  واملسوحات  البحوث  من 
أفضل على بيئة وموائل الدالفني حلمايتها 
ونحن  االنقراض،  من  عليها  واحملافظة 

نتعاون مع شركائنا لتحقيق هذا الهدف.
قارورية األنف

دالفني  أن  املسح  نــــتائج  وأظهرت 
احمليط الهــــندي الــحدباء من األنواع التي 
يف  وتنتــــشر  الضـــحلة  املياه  يف  تتواجد 
جزيرة  يف  الشاطئ  من  القريبة  املياه 
مت  حني  يف  احملــــيطة.  واجلزر  أبوظبي 
 - الهندي  احمليط  دالفني  موطــــن  حتديد 
القريبة  املياه  يف  األنف  قــــارورية  الهادي 
من الشاطئ، واملياه األكرث عمقًا البعيدة 

البحـر  خنزیـر  أن  حني  يف  الشاطئ.  عن 
يتواجد يف عدد قليل من  الزعـانف  عـدیم 

املوائل، مع توزيع حمدود ونادرة جدًا.
 13( الدالفني  من  كبرية  نسبة  حصر  ومت 
الهادي   - الهندي  احمليط  دالفني  من   %
احمليط  دالفني  من   % و12  األنف  قارورية 
وندوب  بجروح  مصابة  احلدباء(  الهندي 
جسدها  على  أو  الظهرية   زعانفها  على 
أو  القوارب  مبراوح  االصطدام  بسبب 

وقوعها يف شبكات الصيد.
تهدد  التي  األخرى  اخملاطر  وتشمل 
أبوظبي فقدان املوائل  الدالفني يف مياه 
وبناء  األراضي  واستصالح  التجريف  بسبب 
واألنشطة  الضوضائي،  والتلوث  املوانئ 
املياه  يف  ترتكز  التي  األخرى  اإلمنائية 

الساحلية الضحلة والقنوات املائية.
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“التغير المناخي”: 47 ألف دونم المساحات 
المزروعة في الدولة

دونمًا   1170 منها  دونمًا،   47060 اإلمارات  دولة  مستوى  على  المزروعة  المساحات  بلغت 

المساحة  دونمًا  و45890  المائية،  الزراعة  أساليب  باستخدام  المزروعة  المساحة 

المزروعة باستخدام أساليب الزراعة العضوية، األمر الذي يؤكد تطورًا ملحوظًا ونموًا 

متسارعًا في قطاع الزراعة بالدولة خالل العام الماضي مقارنة مع األعوام السابقة، 

وزارة  في  المناطق  لقطاع  المساعد  الوكيل  علوان،  عبداهلل  سلطان  أعلنه  ما  وفق 

التغير المناخي والبيئة.

يف  النمو  أن  علوان 
املساحات املزروعة على 
يظهر  الدولة،  مستوى 
املساحات  نسب  مقارنة  خالل  من  جليًا 

الزراعة  أساليب  باستخدام  املزروعة 
الدولة  مستوى  على  والعضوية  املائية 
شهدت  حيث  املاضية،  السنوات  طوال 
أساليب  باستخدام  املزروعة  املساحة 

عام  منذ  هائاًل  تطورًا  املائية  الزراعة 
بلغت  حيث  املنصرم،  العام  وحتى   2013
بـ  مقارنة  دومنًا،   1170 املزروعة  املساحة 
تقارب  بنسبة  أي   ،2013 عام  يف  دومن   9.5
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يف  للمزارعني  الدعم  الوزارة  تقدم 
اإلنتاج  مستلزمات  منها  عدة،  جماالت 
بنصف  والعضوي  املائي  الزراعي 

القيمة.

البيوت احملمية  ارتفع عدد  33.5 %، كما 
 31 من  املائية  الزراعة  يف  املستخدمة 
العام  يف  بيتًا   5150 إىل   2009 عام  يف  بيتًا 
بالزراعة  يتعلق  وفيما   ،)2016( املاضي 
العضوية، فلقد بلغت املساحة املزروعة 
45890 دومنًا موزعة على 80 مزرعة تنتج 
أكرث من 60 صنفًا من اخلضراوات والفواكه، 
و5  حيواين  إنتاج  مزارع   7 إىل  باإلضافة 

منشآت تصنيع منتجات عضوية.
العام  خالل  اعتمدت  الوزارة  أن  إىل  وأشار 
للتشجيع  مستقبلية،  مبادرات   4 احلايل 
املائية  بأنواعها  احمللية  الزراعة  على 
التدريجي  التحول  يف  تلخصت  والعضوية، 
دراسة  وإجراء  الذكي،  الزراعي  للتمكني 
دخول  تنظم  إجراءات  بوضع  للنظر 
احملاصيل الرئيسية أثناء فرتة ذروة اإلنتاج 

اقتصادية  دراسة  وإجراء  عام،  كل  يف 
اخلضار  حملاصيل  األسعار  ملستويات 
االقتصاد،  وزارة  مع  بالتنسيق  الرئيسية 
الوسائل  جميع  دراسة  إىل  باإلضافة 
املنتج  وجودة  قيمة  لزيادة  املمكنة 
التشريعات  مع  يتعارض  ال  ومبا  احمللي، 

واالتفاقيات الدولية.
وقال علوان: إن الوزارة حددت نهاية العام 
األوىل  املبادرة  النتهاء  موعدًا  املقبل 
ما  نحو  التدريجي  التحول  يف  واملتمثلة 
يعرف بالتمكني الزراعي الذكي، حيث ترتكز 
بنظام  املزارعني  من  جمموعة  ربط  على 
يطلبه  ما  خالل  من  التعاقدية  الزراعات 
منتج  لكل  كميات  من  بالسوق  العمالء 
واملواصفات  املعايري  بحسب  حملي، 
زراعية  خطة  ضمن  باملنتج  املطلوبة 

التنمية  وخطط  املزارعني  مع  بالتوافق 
رغبات  ودراسة  املستدامة،  الزراعية 
واتفاقيات  السوق  وطلب  املستهلك 
املطلوبة  الكميات  وفق  للعمالء  التوريد 

للمنتج أسبوعيًا وغريها.
-باستثناء  الثالث  املبادرات  أن  إىل  وأشار 
الذكي«-  الزراعي  »التمكني  مبادرة 
حيث  زمنية،  بفرتة  تتحدد  ومل  مستمرة 
دراسة  إجراء  على  املبادرات  هذه  ترتكز 
دخول  تنظم  إجراءات  بوضع  للنظر 
طماطم،  )خيار،  الرئيسية  احملاصيل 
كل  يف  اإلنتاج  ذروة  فرتة  أثناء  حلو(  فلفل 
ملستويات  اقتصادية  دراسة  وإجراء  عام، 
الرئيسية  اخلضار  حملاصيل  األسعار 
بالتنسيق مع وزارة االقتصاد، بهدف حتديد 
احلد األدنى لسعر بيع املنتج احمللي، كي ال 
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47 ألـف دونــم المســــاحـات الــمـزروعـــة في الــدولــة

تنخفض عن سعر التكلفة وتسبب خسائر 
دراسة  إىل  باإلضافة  للمزارع،  اقتصادية 
قيمة  لزيادة  املمكنة  الوسائل  جميع 
وجودة املنتج احمللي ومبا ال يتعارض مع 

التشريعات واالتفاقيات الدولية.
املناخي  التغري  وزارة  دعم  علوان  وأكد 
الذكية مناخيًا،  الزراعة  أنواع  والبيئة جلميع 
وهناك  والعضوية،  املائية  الزراعة  ومنها 
التقنيات  إدخال  إىل  تهدف  جديدة  خطط 
من  واالستفادة  اجملال  هذا  يف  احلديثة 
اخلربات الدولية والدروس املستفادة من 
اجملال،  هذا  يف  طويلة  خربات  ذات  دول 
جديدًا  نهجًا  وضعت  الوزارة  أن  إىل  الفتًا 
إدخال  خالل  من  وذلك  املائية،  للزراعة 
وكما  اجملال،  هذا  يف  حديثة  تقنيات 
توفر املياه واألرض،  الزراعة  نعلم أن هذه 
يف  التوسع  دون  اإلنتاج  زيادة  ميكن  حيث 
احلال  هو  كما  متامًا  األراضي،  استخدام 
التوسع  اعتمدت  التي  السكنية  األبراج  يف 
وحققت  األفقي  التوسع  عن  الرأسي 

جناحًا.
وأضاف: »حتقيقًا لدور وزارة التغري املناخي 

الدولة  اسرتاتيجية  تنفيذ  يف  والبيئة 
اإلنتاج  وزيادة  الغذائي  التنوع  جمال  يف 
للمزارعني  الدعم  الوزارة  تقدم  احمللي، 
اإلنتاج  يف جماالت عدة، منها مستلزمات 
القيمة،  بنصف  والعضوي  املائي  الزراعي 
وخدمات  الزراعي،  اإلرشاد  وخدمات 
الفحص اخملربي وإدخال عدد من التقنيات 
املائية،  الزراعة  يف  واخلاصة  احلديثة 
الزراعية  للمشاريع  متويل  مصادر  وإيجاد 

وبطاقة موروثنا وغريها.
وبّين أن وزارة التغري املناخي والبيئة تقدم 
برناجمًا تدريبيًا للمزارعني يف الدولة، يرتكز 
والدعم  اإلرشاد  منها  عدة  جماالت  على 
الفني وبناء القدرات بشأن أسس ومبادئ 
الزراعة العضوية، لتشجيع املزارعني على 
هذا  وتطوير  العضوية  الزراعة  منط  تبني 
أيضًا  الربنامج  يرتكز  كما  اإلنتاج،  من  النوع 
على حماور عدة منها آلية التحول إىل اإلنتاج 
املنتج  شهادة  على  واحلصول  العضوي 
الرتبة  خواص  حتسني  وكيفية  العضوي، 
متوازنًا  منوًا  يضمن  مبا  خصوبتها  وزيادة 
للمحاصيل املزروعة عضويًا، باإلضافة إىل 

تدريب حول سبل مكافحة اآلفات الزراعية 
املنتجات  تسويق  حول  تدريبية  وبرامج 

العضوية.
خاصًا  جزءًا  يشمل  الربنامج  أن  إىل  ولفت 
باإلنتاج احليواين العضوي وتدريب املزارعني 
حول متطلبات هذا اإلنتاج من حيث مواءمة 
وتسويق  واللقاحات،  والتغذية،  املكان، 
أنه  مؤكدًا  العضوية،  احليوانية  املنتجات 
من أجل استدامة وتطور الزراعة العضوية 
بناء  على  تعمل  الوزارة  فإن  الدولة،  يف 
الزراعة  أساسيات  على  املزارعني  قدرات 
العضوية، من حيث حتسني خواص الرتبة، 
عدة  وتطبيق  الزراعية،  اآلفات  ومكافحة 
يف  العضوية  األسمدة  إلنتاج  تقنيات 
ملكافحة  أساليب  تطوير  وكذلك  املزارع، 
اآلفات وتقنيات التسويق، كما تعمل الوزارة 
التي  التشريعات  وتطوير  حتديث  على 
عضوي  إنتاج  مدخالت  إدخال  يف  تساهم 
أجل  من  والبذور  األسمدة  مثل  متطورة 
يف  العضوي  اإلنتاج  نطاق  وتوسعة  تطوير 

الدولة.
كلمة  أن  إىل  االشارة  وجتدر 
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47 ألـف دونــم المســــاحـات الــمـزروعـــة في الــدولــة

املائية،  الزراعة  أو   )Hydroponics(
يف  العمل  وتعني  الالتينية  من  مشتقة 
زراعة  فن  هو  هذا  وببساطة،  املياه. 

النباتات بدون تربة.
االسم   مبشتق  الناس  معظم  يفكر  عندما 
أن  يعتقدون  فانهم  املائية،  الزراعة 
النباتات التي تزرع مباشرة مع جذورها يف 
املاء مع عدم وجود املتوسطة املتنامية. 
احلدائق  من  واحد  نوع  سوى  ليست  هذه 
)تقنية   NFT باسم  املعروفة  املائية 
أنواع  عدة  اختالفات  وهناك  املغذيات(. 
أنحاء  N.F.T. املستخدمة يف جميع  من 
من  جدا  شعبية  وسيلة  هو  وأنه  العامل 

.hydroponically تنامي
ال  عدد  هناك  أن  الناس  أكرث  يدركه  ال  ما 
من  خمتلفة  وأشكال  طرق  من  يحصى 
سنفسر  هنا  فنحن  املائية.  الزراعات 
مزايا  ذلك  يف  مبا  شيوعا،  األكرث  الطرق 
وعيوب كل منها جنبا إىل جنب مع وفرة من 

املعلومات العامة حول الزراعة املائية.
مفهوم الزراعة املائية

املاء  يف  الزراعة  أو  تربة  بدون  الزراعة 

نظم  جمموعة  هي   .)Hydroponics(
إلنتاج احملاصيل بواسطة حماليل معدنية 
التي حتتوي  الرتبة  مغذية فقط عوضًا عن 
النباتات  تنمية  وميكن  وطني.  طمي  على 
حملول  يف  منغمسة  وجذورها  األرضية 
خامل  وسط  يف  أو  فقط  مغذى  معدنى 
الصوف  أو  الفريموكيوليت،  الربليت،  مثل 
املعدين، ويوجد العديد من تقنيات الزراعة 

بدون تربة.
اهتم العلماء بالزراعة بدون تربة بعد ظهور 
بالرتبة  املتعلقة  املشاكل  من  الكثري 
امللوحة،  وزيادة  أعشاب،  أمراض،  من 
قطاع  يف  الباحثون  فبدأ  الكثري،  وغريها 
بديلة  حلول  عن  البحث  الزراعية  العلوم 
النبات،  لرتبية  كوسط  الرتبة  استخدام  عن 
فقاموا بأجراء األبحاث اخملتلفة على عدد 
بديلة مثل  تكون  أن  التي ميكن  من املواد 
الصخري  الصوف  البريليت،  البيتموس، 
عدة  مناطق  يف  املتواجد  الربكاين  واحلجر 
املنورة  املدينة  مثل  العربية  الدول  من 
غرب  األردن،  شرق  شمال  )السعودية(، 
كلفة  األقل  يعترب  والذي  وغريها،  العراق 

واألسهل أستعماال.
Hydroponics تاريخ الزراعة املائية

أثناء  النبات  فسيولوجيا  باحثو  إكتشف 
متتص  النباتات  أن  عشر  الثامن  القرن 
صورة  يف  األساسية  املعدنية  املغذيات 
ويف  املاء.  يف  ذائبة  العضوية  أيونات 
الرتبة يف الظروف الطبيعية  العادة تعمل 
ولكن  املعدنية،  للمغذيات  كمستودع 

الرتبة نفسها غري ضرورية لنمو النبات.
متتص  أن  النباتات  جذور  تستطيع 
الرتبة  يف  املوجودة  املعدنية  املغذيات 
ولذلك  باذابتها،  تقوم  مياه  تضاف  عندما 
إذا  النبات  منو  لنجاح  هامة  الرتبة  تكون  ال 
متت إضافة هذه املغذيات إىل املياه التي 

يحتاجها النبات بطريقة اصطناعية.
بدون  زراعتها  تنجح  تقريبًا  النباتات  جميع 
يكون  التي  النباتات  يوجد بعض  أنه  إال  تربة، 
جناحها أكرث من البقية. الزراعة بدون تربة 
ومتت  األحياء  يف  موحد  بحثي  تكنيك  هي 
األوروبية  الدول  من  العديد  يف  جتربته 
للدول  باالضافة  واالمريكية  واالسرتالية 

العربية.
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السالحف البحرية.. تبتعد عن خطر االنقراض
تتواجد في محيطات العالم سبعة أنواع من السالحف البحرية التي تدخل ضمن  من 

تلك األنواع في المياه اإلقليمية 3القائمة الرئيسية للنظام البيئي البحري، ويتواجد لدولة 

اإلمارات، وهي سلحفاة منقار الصقر والسلحفاة الخضراء والسلحفاة ضخمة الرأس.

 »منقار الصقر« النوع الوحيد 
البحرية  السالحف  من 
على  بتعشيشه  املعروف 
ونتيجة  أبوظبي،  بإمارة  اجلزر  شواطئ 
على  اإلنسان  فرضها  التي  للتهديدات 
حياة هذه الكائنات، أصبحت نادرة وحسب 
العاملي  االحتاد  وضعها  التي  القائمة 
تصنيفها  مت   ،2008 عام  الطبيعة  لصون 
حتت عنوان األنواع األكرث عرضة لالنقراض، 
حلمايتها  كبرية  جهودًا  اإلمارات  وتبذل 

بالتعاون مع جهات حملية وعاملية.
بإجراء  تقوم  أبوظبي   - البيئة  هيئة 

الشواطئ  على  مكثفة  دورية  مسوحات 
املالئمة لتعشيش السالحف، وجنحت يف 
تعقب مسارات هجرة السالحف اخلضراء 
األقمار  بواسطة  الصقر  منقار  وسالحف 
مع  بالتعاون  مؤخرًا  وأطلقت  الصناعية، 
تأهيل السالحف بدبي، 49  مشروع إعادة 
سالحف  من  باالنقراض  مهددة  سلحفاة 
تأهيلها وعالجها  منقار الصقر، بعد أن مت 
تعاين  كانت  التي  واإلصابات  األمراض  من 
منها، وعن هذه اجلهود نسلط الضوء يف 

السطور التالية.
وتتحدث الدكتورة شيخة الظاهري، املدير 

الربي  البيولوجي  التنوع  لقطاع  التنفيذي 
عن  أبوظبي،  البيئة  هيئة  يف  والبحري 
جهودهم يف إطالق السالحف البحرية بعد 
سلحفاة   49 إطالق  »مت  قائلة:  تأهيلها، 
املهددة  الصقر  منقار  سالحف  من 
باالنقراض، وسلحفاة واحدة من السالحف 
ضخمة الرأس على شاطئ قصر اإلمارات 
يف أبوظبي، ويعترب إطالق هذه اجملموعة 
الهيئة  بني  الناجح  التعاون  ثمار  أحد 
ومشروع إعادة تأهيل السالحف يف دبي، 
كما يؤكد على االلتزام باحلفاظ على األنواع 
اجملتمع  إشراك  على  واحلرص  النادرة، 
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على  مسوحات  بإجراء  الهيئة  تقوم 
السالحف،  لتعشيش  املالئمة  الشواطئ 
هجرتها  مسارات  تعقب  يف  وجنحت 

بواسطة األقمار الصناعية.

احمللي يف احملافظة عليها؛ وذلك حتى 
ويعمل  مناسب،  بشكل  معها  يتعامل 
السلطات  إىل  تسليمها  على  الناس 
الرعاية الالزمة من  املعنية للحصول على 

اخلرباء اخملتصني«.
منقار  سالحف  أن  إىل  الظاهري  وتشري 
الرملية  الشواطئ  على  تعشش  الصقر 
اجلزر  على  نباتي  غطاء  فيها  يتوافر  التي 
السالحف  بينما  الشاطئ،  عن  البعيدة 
وتعيش  انتشارًا،  األكرث  هي  اخلضراء 
واألعشاب  املرجانية  الشعاب  بيئات  يف 
ببطء وتعيش  األنواع  وتنمو جميع  البحرية، 
يف  »ينحصر  مضيفة:  طويلة،  لفرتات 
أبوظبي تعشيش السالحف البحرية يف 17 
جزيرة بحرية على أقل تقدير، ووفقًا لنتائج 
نظمتها  التي  وامليداين  اجلوي  املسح 

تستقر  منها   5,750 حوايل  فإن  الهيئة 
يزداد  فيما  الشتاء،  خالل  اإلمارة  مياه  يف 
العديد إىل 6,900 خالل الصيف، ويبدأ موسم 
التعشيش يف منتصف شهر مارس/آذار 
ويتم  يونيو/حزيران،  منتصف  حتى  وميتد 
خالله إقامة حوايل 200 عشًا متتد لفرتة 90 

يومًا كل عام«.
خمتص  الهاملي،  حممد  ميثة  وتوضح 
األنواع والبيئات البحرية املهددة يف قطاع 
حقائق  والبحري،  الربي  البيولوجي  التنوع 
الصقر  منقار  سالحف  حياة  عن  مهمة 
النوع  هذا  »يعترب  قائلة:  اإلمارات،  بيئة  يف 
هو الوحيد من السالحف البحرية املعروف 
بإمارة  اجلزر  شواطئ  على  بتعشيشه 
سالحف  من  كبري  عدد  وشوهد  أبوظبي، 
يف  اخلضراء  والسالحف  الصقر  منقار 

األبيض  أبو  جزيرة  بني  تقع  التي  املياه 
مروح  حممية  من  )جزء  بوطينة  وجزيرة 
للمحيط احليوي(، ويف املياه املتاخمة جلزر 
املناطق  هذه  وتتميز  ومهيمات،  الياسات 
كثيفة  طبقات  بوجود  البحرية  للسالحف 
البحرية  والطحالب  البحرية  األعشاب  من 
املرجانية،  الشعاب  مواطن  وانتشار 
البني  بلونها  الصقر  منقار  سالحف  وتتميز 
بني  أو  صفراء  أو  برتقالية  ببقع  املغطى 
حممر، وتتغذى على اإلسفنج وقنديل البحر 
الالفقاريات  من  وغريها  والربيان  احلبار  و 
املرجانية،  الشعاب  على  تتواجد  التي 
الرب  عن  البعيدة  املياه  يف  عادة  وتتواجد 
الصخرية،  واملناطق  واجلزر  الرئيسي 
وميكن مشاهدتها يف أكرث احلاالت بالقرب 

من مواقع الشعاب املرجانية.
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حملة تحصين ضد أمراض الثروة الحيوانية
أطلق جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية حملة التحصين التاسعة ضد األمراض التي تصيب 

الثروة الحيوانية للعام 2017-2018، وذلك في إطار الحمالت الوقائية التي يقدمها الجهاز 

إلى مربي الثروة الحيوانية على مستوى مناطق اأبوظبي والعين والظفرة. 

املتحدث  القاسمي  ثامر 
اجلهاز:  باسم  الرسمي 
مواسم  تسبق  احلملة  إن 
شيوعًا  األكرث  األمراض  وتفشي  ظهور 
مشريا  احليوان،  صحة  على  خطرًا  واألشد 
إىل أن الهدف هو وقاية الرثوة احليوانية من 
اإلصابة باألمراض عرب التقليل من اإلصابات 
مناعة  ورفع  لألمراض  الوبائية  املرضية 
استخدام  إىل  احلاجة  وتقليل  احليوان، 
واستئصال  البيطرية،  واألدوية  العالجات 
واحملافظة  البعيد،  املدى  على  األمراض 
العائد  وزيادة  احليوانية  الرثوة  على 

االقتصادي على مربي الرثوة احليوانية.

بدايتها  ومنذ  التحصني  حمالت  أن  وذكر 
على  القضاء  يف  كبري  بشكل  ساهمت 
األمراض  من  والتخفيف  اجلدري،  مرض 
املوسمية التي قد تصيب الرثوة احليوانية 
هذه  قدمت  كما  انتشارها..  من  واحلد 
احليوانية  للرثوة  جرعة  ماليني   5 احلمالت 
يف خمتلف األمراض منذ بدايتها يف العام 
تستمر  التي  احلملة  أن  إىل  مشريًا   ،2009
 3 تغطي  2018م  مايو  شهر  نهاية  حتى 

ماليني رأس من املاشية.
الغذائية  للرقابة  أبوظبي  جهاز  تأسس 
مبوجب القرار رقم )2( لسنة 2005 والصادر 
زايد  بن  خليفة  الشيخ  السمو  صاحب  عن 

العربية  اإلمارات  دولة  رئيس  نهيان،  آل 
املتحدة، حاكم إمارة أبوظبي، ليكون تعزيزًا 
التي  املستنرية  والرؤى  السديدة  لألفكار 
الرشيدة  القيادة  مبادرات  يف  تتجسد 
ورعاية  الغذاء  سالمة  ضمان  أجل  من 

املستهلكني يف اجملتمع احمللي.
أبوظبي  جلهاز  الذكي  التطبيق  ويوفر 
للرقابة الغذائية منصة متكاملة ملوظفيه 
وخدمات  معلومات  تشمل  وعمالئه، 
تفاعلية، وخرائط تسهل الوصول إىل كامل 

مرافق اجلهاز ومعلومات االتصال.
اختيار  من  مستخدميه  التطبيق  وميّكن 
مثل  احملددة،  الفئات  ضمن  البحث 
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الغذائية  للرقابة  أبوظبي  مركز  يسعى 
مستدامة  تنمية  ذي  قطاع  تطوير  إىل 
للمجتمع  اآلمن  الغذاء  توفري  بهدف 

وحماية صحة احليوان والنبات.

املكاتب اإلدارية ومراكز خدمة املتعاملني 
األعالف  توزيع  ومراكز  البيطرية  والعيادات 
واخملازن،  األبحاث  ومراكز  الري  وحمطات 
االجتماعي  التواصل  قنوات  روابط  وكذلك 
و»تويرت«،  بوك«  »فيس  مثل  اخملتلفة 
حتتوي  دورية  ونصائح  األخبار،  تنشر  التي 
اجملاالت  يف  املمارسات  أفضل  على 

الغذائية والزراعية.
ويتيح التطبيق الذي يعمل باللغتني العربية 
تقدمي  أبوظبي  إمارة  لسكان  واإلجنليزية 
املمارسات  أو  املنشآت  ضد  البالغات 
وحتديد  الصور،  التقاط  عرب  الغذائية، 
التفاعلية  اخلرائط  خالل  من  موقعها 
ليتوىل التطبيق بعدها إنشاء بالغ لدى جهاز 
سيحيل  الذي  الغذائية  للرقابة  أبوظبي 
التخاذ  اخملتص  القسم  إىل  فورًا  البالغ 

اإلجراء الالزم.
للمرة  إطالقه  مت  الذي  التطبيق  ويوفر 
لبث  خمصصة  زاوية   ،2013 عام  يف  األوىل 
ثقافة  نشر  إىل  تهدف  دورية  معلومات 

التفتيش الذاتي بني املستهلكني.
جديدة  خدمات  اجلهاز  أضاف   2015 ويف 
للتطبيق شملت قائمة حمدثة بالشائعات 
للمنشآت،  اإلدارية  واإلغالقات  الغذائية، 
أو  املرجعة  أو  املسحوبة  واملنتجات 
بقضايا  التوعية  زاوية  جانب  إىل  احملجوزة، 
الصحافية  واألخبار  الغذائية  السالمة 
خدمة  إىل  إضافة  اجلهاز  حول  املنشورة 
بيانات  وحتديث  احليوانية،  الرثوة  تسجيل 
طلب  خدمة  جانب  إىل  احليوانية،  الرثوة 
احلشرية،  باملبيدات  احليوانية  الرثوة  رش 
املريضة،  للحيوانات  العالجية  واخلدمات 

وطلب  غذائية،  منشأة  خمطط  ومراجعة 
احلصول على شهادة املوافقة املبدئية.

اجلهة  هو  الغذائية  للرقابة  أبوظبي  جهاز 
والزراعة  األغذية  سالمة  عن  املسؤولة 
الصحة  ذلك  يف  مبا  أبوظبي،  إمارة  يف 
البحوث  ويدعم  اجلهاز  ويشجع  احليوانية. 
والتي  والزراعة  األغذية  جماالت  جميع  يف 
واملعايري  املواصفات  تطوير  إىل  تؤدي 
املقاييس  أحدث  تطابق  التي  واألنظمة 
العلمية يف جمالها. باإلضافة لقيام جهاز 
مبسؤولياته،  الغذائية  للرقابة  أبوظبي 
واألنظمة،  القوانني  تطبيق  تشمل  والتي 
فإنه يقوم كذلك بخلق الوعي بني اجلمهور 
وذلك بالتنسيق مع جميع اجلهات املعنية 
القطاع  ومنظمات  وهيئات  احلكومة  يف 

اخلاص.
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والسباحة مع أسراب قرش الحوت

للغوص  ومثيرة  نادرة  فرصة  عن  لإلبحار  لُعمان  التابع   SEAOMAN مركز  أعلن 

أسماك  وتعتبر  السلطنة،  سواحل  قبالة  الُعمالقة  الحوت  قرش  أسماك  ومشاهدة 

مؤذية  غير  لطيفة  حيوانات  وهي  الطبيعة،  عجائب  أجمل  من  واحدة  الحوت  قرش 

ويمكن الغوص معها في الماء كما توجد بأعداد كبيرة في سواحل السلطنة خالل 

الفترة من سبتمبر إلى نوفمبر.

 -  SEAOMAN مركز 
للخدمات  التجاري  الذراع 
يف  الرتفيهية  البحرية 
ُعمان لإلبحار - يقدم فرًصا فريدة للغوص 
إىل جانب هذه اخمللوقات اللطيفة بصحبة 
الغواص املوناكي املعروف عاملًيا بجهوده 
يف احلفاظ على البيئة »بيري فرولال”، والذي 
سيقدم كذلك حلقات عمل جّمانية لتعريف 

اآلخرين بعامل الغوص يف األعماق.
من  سمكة   70 يقارب  ما  ُسجلت  وقد 
قد  –التي  الضخمة  احلوت  قرش  أسماك 
طول  على  مرت-   12 إىل  إحداها  طول  يصل 
معروفة  أسماك  وهي  الُعماين،  الساحل 
 10 من  تتكون  أسراب  ضمن  بسباحتها 
تصل  املوسم  هذا  وخالل  سمكة.   15 إىل 
 %90 إىل  األسماك  هذه  مصادفة  احتمالية 

باجتاه  إبحارها  أثناء  األيام،  من  يوم  أي  يف 
تستقطب  التي  الدميانيات  جزر  حممية 

أشكاًلا متنوعة من اخمللوقات كل عام.
عاملية  حممية  الدميانيات  جزر  وتعترب 
اليونسكو، وتوجد  معرتف بها من منظمة 
على بعد 16 ميل عن خط الساحل شمال 
من  نادرة  ثروة  وتضم  مسقط،  غرب 
بيئًيا  تنوًعا  تؤوي  التي  املرجانية  الشعاب 
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لقد مت تسجيل ما يقارب 70 سمكة من 
أسماك قرش احلوت الضخمة التي قد 
يصل طول إحداها إىل 12 مرتًا على طول 

الساحل الُعماين.

وبفضل  البحرية،  الكائنات  من  له  مثيل  ال 
يصبح  اجلزر  حول  الضحلة  املياه  صفاء 
جمال الرؤية واسًعا ويصل إىل 20 أو 30 مرت.

ويف هذا السياق، قال طوين هرست، مدير 
 SEAOMAN العمليات التجارية يف مركز
أسماك  »مشاهدة  لإلبحار:  لُعمان  التابع 
قرش احلوت يف البحر شيء ملهم ويبعث 
على التأمل والدهشة، وجتد هذه الكائنات 
يف سواحل السلطنة بيئة مثالية، لذا ميكن 
ويسرنا  املوسم،  هذا  يف  بكرثة  رؤيتها 
الغواص  استضافة  ُعمان  بحر  مركز  يف 
العاملي بيري فرولال، حيث سيسهم وجوده 
الراغبني يف خوض  يف تعزيز جتربة جميع 

هذه الفرصة املرثية والنادرة«.
مشارك  ملئتي  فرصة  هناك  وستكون 
أسماك  ومشاهدة  للغوص   )200( فقط 

قرش احلوت مع الغواص بيري فرولال خالل 
أكتوبر،   4 ولغاية  سبتمرب   29 من  الفرتة 
من  يوم  كل  يف  فقط  شخًصا   40 بواقع 
األيام اخلمسة. أما حلقات العمل اجملانية 
و7   6( والسبت  اجلمعة  يومي  فستقام 

أكتوبر( بواقع 24 مقعًدا فقط يف كل يوم.
الفرصة  هذه  انتهاز  يف  للراغبني  وميكن 
الرئيسي  املقر  يف  مباشرة  التسجيل 
مسقط،  املوج  يف   SEAOMAN ملركز 
أولوية  حسب  سُتمنح  املقاعد  بأن  علًما 
جوالت  وستنطلق  والتسجيل.  احلضور 
املوج  يف  الشركة  موقع  من  الغوص 
على  الغواصني  نقل  سيتم  حيث  مسقط، 
جمهزة  أخرى  قوارب  إىل  اآللية  القوارب 
دئًما  هناك  وسيكون  املهمة،  لهذه 
بكل  العمليات  سري  لضمان  سالمة  قارب 

الغوص  مواقع  حتديد  وسيتم  سالسة، 
يف وقت الحق، أما حلقات العمل اجمّلانية 
ملركز  الرئيسي  املقر  يف  فستقام 

.SEAOMAN
البحار  جميع  يف  احلوت  قرش  يتواجد 
ننجالو  مثل  واملعتدلة،  الدافئة  املدارية 
يف  ،أوتيال  أسرتاليا  غرب  املرجانية 
الهندوراس ،باتنجاس يف الفلبني وجزيرة 
يف  بي  ،نوسي  املكسيك  يف  يوكانتس 
شمال  يف  الشاهني  حقل  مدغشقر، 
األحمر  والبحر  العربي  اخلليج  ويف  قطر 
واجلزر التانزانية. ويتواجد أكرب جتمع لقرش 
ولقد  املكسيك،  يف  العامل  يف  احلوت 
مرجانية  وجزر  بحريات  داخل  بعضها  وجد 
الغوص  على  قادر  وهو   ، األنهار  ومصبات 

إىل عمق 700 مرت.
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بأن جميع سياراتها
اعتبارًا من عام 2020 ستكون كهربائية

كشفت شركة »جاكوار الند روڤر” عن التزامها بأن جميع سياراتها التي سيتم إنتاجها 

الدورة االفتتاحية للمهرجان  اعتبارًا من عام 2020 ستكون كهربائية. وجاء ذلك خالل 

التقني Tech Fest الذي شهد سلسة نقاشات ومعرضًا مجاني الدخول للعموم حول 

مستقبل التنقل.

الدكتور  قال  املناسبة، 
الرئيس  سبيث،  رالف 
»جاكوار  لشركة  التنفيذي 
الند روڤر”: “اعتبارًا من عام 2020، ستعمل 
الند  ’جاكوار  من  اجلديدة  الطرازات  جميع 
مزيدًا  يتيح  مبا  كهربائية  مبحركات  روڤر‘ 
وسنعمل  عمالئنا.  أمام  اخليارات  من 
املنتجات  من  واسع  طيف  طرح  على 
الكهربائية ضمن سلسة طرازات الشركة 

بالكامل  الكهربائية  السيارات  بني  لترتاوح 
والهجينة املزودة ببطاريات قابلة للشحن، 
والسيارات الهجينة اخلفيفة. وسيتم طرح 
والرياضية  متامًا  الكهربائية  سياراتنا  أوىل 
جاكوار  طراز  من  االستخدامات  متعددة 

I-PACE العام املقبل يف األسواق«.
E-type Zero جاكوار

 E-type Zero جاكوار  سيارة  تعترب 
السيارات  أكرث  من  واحدة  الكهربائية 

حظيت  أن  وبعد  العامل.  حول  شهرة 
السيارة  أنها  على  فرياري  إنزو  بإشادة 
األجمل يف العامل، باتتE-type  اليوم أول 
سيارة جتمع بني أناقة التصميم مع العمل 
 E-type Zero وتستند  كهربائي.  مبحرك 
 1.5 E-type Roadsterعلى سيارة جاكوار
قوة  بنظام  تعمل  وهي   1968 عام  طراز 
من  تسارعًا  يتيح  متطور  كهربائي  حمركة 
ثانية   5.5 غضون  يف  ساعة  ميل/   60  -0
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الدورة   خالل  التزامها  تؤكد  الشركة 
التقني   للمهرجان  االفتتاحية   Tech
 Fest كهربائية  طرازات  عن  بالكشف 

جديدة.

تصميم  كالسيك«  »جاكوار  وتولت  فقط. 
أعمال  منشاة  يف   E-type Zeroجاكوار
مقاطعة  يف  اجلديدة  وركس«  »كالسيك 

وارويكشاير الربيطانية.
I-PACE Concept جاكوار

مرحلًة   I-PACE سيارة  إطالق  يشكل 
جديدة يف تاريخ الشركة من خالل تصميم 
متعددة  ورياضية  متامًا  كهربائية  سيارة 
مبا  خصيصًا  ومصممة  االستخدامات 
املساومة  دون  أنيق  مظهر  عن  يثمر 
على املزايا العملية. وبكل بساطة جتسد 
I-PACE التي سيتم طرحها يف األسواق 
العام املقبل األداء العايل والتصميم املميز 
للسيارات الرياضية متعددة االستخدامات.

FUTURE-TYPE جاكوار
 FUTURE-TYPE جاكوار  سيارة  تعترب 

مبثابة رؤية مستقبلية لتصميم السيارات 
املفهوم  ويستكشف  يليه.  وما   2040 عام 
االفرتاضي للسيارات ذاتية القيادة بشكل 
الغد  عامل  يف  التنقل  مستقبل  كامل 
مشاركة  إمكانية  تتوافر  حيث  ترابطًا  األكرث 

السيارات دون اقتنائها.
سيارة  يف  الرقمية  الواجهة  وتتيح 
بشكل  الوصول   ،FUTURE-TYPE
مستقل إىل خمتلف املدارات الرقمية مثل 
واالتصال  والرتفيه  والعائلة  العمل  شؤون 

لطلب احتياجاتك فقط.
بعجلة   FUTURE-TYPE وتتميز 
عليها  ُأطلق  التي  »ساير«  الذكية  القيادة 
مصمم  ساير،  مبالكومل  تيمنًا  االسم  هذا 
نقلًة  ستشكل  حيث   .E-type سيارات 
إذ  احلياة  أساليب  تطوير  حيث  من  نوعيًة 

بل  فقط  السيارة  على  دورها  يقتصر  ال 
يشمل املنزل أيضًا.

على  يشتمل  مقود  أول  »ساير«  وتعترب 
والتي  االصطناعي،  الذكاء  صوت  تقنيات 
ومن  املهام.  مئات  تنفيذ  إمكانية  تتيح 
األوامر  إلدراك  املتطور  الربنامج  خالل 
عن  اإلجابة  »ساير«  تستطيع  الصوتية، 
جميع االستفسارات واطالعك على األخبار 
وتنظيم رحلتك واختيار الوسائل الرتفيهية 

املالئمة.
حمتويات  معرفة  »ساير«  وتستطيع 
من  حتتاجه  ما  أو  البيتزا  وطلب  ثالجتك 
احتياجاتك  جميع  توافر  يضمن  مبا  السوق 
»ساير« املساعد  دون انقطاع. وستكون 
دون  متامًا  عليه  االعتماد  ميكن  الذي 
لتشغيل  مفتاح  جمرد  دورها  يكون  أن 
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السيارة بل مبثابة بطاقة عضوية يف نادي 
ملكية  إما  يوفر  الذي  الطلب  عند  اخلدمات 
خاصة أو خيار تشارك السيارة مع اآلخرين 

يف جمتمعك.  
يف  القيادة  تتخطى  لعمالئنا،  وبالنسبة 
 A املرحلة  من  االنتقال  جمرد  جوهرها 
تفاصيلها.  بجميع  احلياة  لتشمل   ،B إىل 
متعة  اختبار  دائمًا  مبقدورك  وسيكون 
القيادة من خالل عجلة قيادة غري مسبوقة 

على اإلطالق.
ماضي  على  الضوء  تسليط  عن  وعدا 
يسلط  »جاكوار«،  ومستقبل  وحاضر 
على  الضوء   2017 التقني  املهرجان 

اجلوانب التالية:
البحث عن املواهب املتميزة بالتعاون مع 

»جوريالز”
فريدًا  أسلوبًا  روڤر”  الند  »جاكوار  تعتمد 
تعاونت  حيث  موظفيها،  اختيار  يف 
“جوريالز”  فرقة  مع  جمددًا  الشركة 
مواهٍب  عن  البحث  ملواصلة  املوسيقية 
املهرجان  خالل  املستوى  عاملية 
التقني. فقد متت دعوة جميع املهتمني 

الشركة  لدى  كمهندسني  بالعمل 
كراج  من  املؤقتة  احلية  النسخة  حلضور 
حي  حتّد  يف  للمشاركة  وذلك  “جوريالز”، 
التفكري  ومهارات  التقنية  قدراتهم  الختبار 
املنطقي وقوة التذكر. ويحظى الناجحون 
املتقدمني  بني  بأولويٍة  التحدي  هذا  يف 
»جاكوار  لدى  عمل  فرصة  على  للحصول 

الند روڤر”.
القدوم  يستطيعون  ال  للذين  بالنسبة  أما 
حتدي  خوض  بإمكانهم  زال  فما  لندن،  إىل 
الرتميز عرب تطبيق »جوريالز” اخلاص املتاح 
أسلوبًا  الشركة  اعتمدت  فقد  عامليًا. 
خمتلفًا كليًا يف البحث عن مرشحني للعمل 
املشاركة  للمهتمني  ميكن  حيث  لديها، 
يف سلسلة من حتديات اخرتاق شيفرات 
االستطالع  حب  الختبار  وذلك  الرتميز، 
وحل  اجلانبي  التفكري  ومهارات  واملثابرة 
يتعني  مهارات  وهي  لديهم؛  املشكالت 
مبجايل  املوهوبني  من  اجلديد  اجليل  على 

الربجميات والهندسة امتالكها.
مشروع "ويست تو ويف"

لوٍح  أول  صناعة  عن  املشروع  هذا  أثمر 

يوريثني  البويل  بالستيك  من  األمواج  لركوب 
املعاد تدويره بنسبة 100%، حيث مت ابتكاره 
اخلاص  التصميم  استوديو  نفايات  من 
بالعالمة. ومت اختبار لوح ركوب األمواج- الذي 
التصنيع  مشروع  مع  بالتعاون  إنتاجه  مت 
مؤخرًا  ووركس”-  »سكنك  للبيئة  الصديق 
من قبل راكبة األمواج األشهر يف اململكة 

املتحدة لوسي كامبل.
قالت  املوضوع،  على  تعليقها  إطار  ويف 
من  مهم  بجزء  احمليط  »يستأثر  كامبل: 
رفع  يف  املساهمة  فإن  لذا  حياتي، 
سوية الوعي بأهمية حمايته يعد أمرًا بالغ 
األهمية بالنسبة يل. مل أكن أعلم الكثري عن 
الرائع  من  وكان  السيارات،  تصميم  عملية 
يف  روڤر‘  الند  ’جاكوار  دور  أستكشف  أن 
منح هذه املواد حياة ثانية بهذه الطريقة. 
كما كان اختبار اللوح يف املاء ألول مرة أمرًا 

رائعًا حقًا«.
عدم  بسياسة  روڤر”  الند  »جاكوار  وتلتزم 
مشروع  ويعترب  نفايات،  بأي  التسبب 
مبادراتها  من  واحدًا  ويف«  تو  “ويست 
والتي  التدوير  إلعادة  واملبتكرة  املتعددة 
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مصريها  كانت  ملواد  ثانية  حياة  متنح 
ونخطط  النفايات.  مكب  سابقًا  احملتوم 

حاليًا إلنتاج عدة نسخ من هذا اللوح.
الواقع  أرض  على  القيادة  ذاتية  السيارات 

)Range Rover Sport(
سائق  بدون  السيارات  اختبار  اليوم  نشهد 
القيادة  لتقنية  وميكن  الواقع.  أرض  على 
 Autonomous Urban املدن  يف  الذاتية 
Drive أن متكن السيارة من السري بشكل 
بإشارات  التقّيد  مع  املدينة  يف  مستقل 
والدوارات  التقاطعات  وعبور  املرور 

املرورية. 
البحثية  التقنية  هذه  وتطوير  تصميم  ويتم 
مستخدمة  وهي  املتحدة،  اململكة  يف 
 Range Rover Sport سيارات  يف  حاليًا 
سيارات  إنتاج  نحو  أخرى  خطوة  ومتثل   ،
من  القيادة  ذاتية  روڤر”  الند  »جاكوار 
العشر  السنوات  خالل  الرابع  املستوى 

املقبلة.  
مساعدك الرقمي

 ”Velar روڤر  »رينج  سيارة  تصميم  مت 
وهي  حياتك.  بأسلوب  لالرتقاء  اجلديدة 

تنطوي على أحدث وسائل التكنولوجيا التي 
النواة،  رباعي  املعالج  خالل  من  تتجلى 
سيارات  وسحر  جاذبية  وراء  الكامن  السر 

.Velar
والرتفيه  املعلومات  نظام  تزويد  ومت 
ملس  بشاشتي   Touch Pro Duo
فائقتي الوضوح بقياس 10 بوصات. ونطلق 
اسم  اخملصصة  التكنولوجيا  هذه  على 
الشخصي،  الرقمي  مساعدك   –  Blade
أي  من  سيارتك  مع  التفاعل  ميكنك  حيث 
مكان يف العامل. كما ميكنك تشغيلها عرب 
أو فتحها، وحتديد  الذكي، وقفلها  هاتفك 
موقعها، والتحقق من كمية الوقود، وحتى 

حتمية املقصورة قبل ركوب السيارة.
حتفظ  أن   Blade لتكنولوجيا  وميكن 
وبالتايل  باحتياجاتك،  وتتنبأ  اليومية،  وجهتك 
 ... ذلك  تطلب  عندما  تريد  فيما  تساعدك 

ولكن دون أن تتدخل بدون أذن منك.
E-PACE: فرد جديد يف عائلة جاكوار

املفهوم   E-PACE جاكوار  جتسد 
احلقيقي للسيارة الرياضية الذكية متعددة 
لتكون  تصميمها  مت  فقد  االستخدامات. 

ما  سرعان  وذكية  وجذابة  جميلة  سيارة 
رؤيتها.  مبجرد  التجارية  عالمتها  متييز  يتم 
سيارات  األمثل  بالشكل  جتسد  وهي 
القرن احلادي والعشرين مبا فيها من مزايا 
والتصميم  االتصال،  ميزة  تتضمن:  خارقة 
القيادة.  على  والتحفيز  والعملي،  العصري 
فهي جميلة مبظهرها، وجذابة مبزاياها، 
يتمتع  ال  أصيل  وطابع  روح  على  وتنطوي 

بهما سوى سيارات »جاكوار«.
التقني  املهرجان  خالل  وبإمكانك 
وحتى   ،E-PACE سيارة  استكشاف 
خالل  من  احلدث  قلب  يف  أنك  الشعور 
قفزة  يف  افرتاضي  بشكل  املشاركة 

بهلوانية تأسر األلباب.
سيارة Project Hero احملدثة عن سيارة 

»الند روڤر ديسكفري«
Project Hero هي النسخة احملدثة من 
سيارة »الند روڤر ديسكفري« واملصممة 
قبل  من  استخدامها  ليتم  خصيصًا 
سيتم  حيث  النمساوي،  األحمر  الصليب 
النقاب عنها يف اململكة املتحدة  كشف 

خالل املهرجان التقني.
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تكنولوجيا بيئية

أسطول  ضمن  كهربائية  مركبة   50 تشغيل 
»تاكسي دبي«

دشن سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس هيئة دبي للطيران المدني رئيس 

التنفيذي لطيران اإلمارات والمجموعة  الرئيس  الرئيس األعلى  مؤسسة مطارات دبي 

ورئيس  العام  المدير  الطاير  مطر  بحضور  دبي،  في  للطاقة  األعلى  المجلس  رئيس 

مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصالت، التشغيل الرسمي لـ 50 مركبة »تسال« 

كهربائية مزودة بأجزاء عديدة من تقنيات القيادة الذاتية، تضاف إلى أسطول مركبات 

الليموزين لمؤسسة تاكسي دبي.

تسال  مركبات  تشغيل 
تنفيذًا  الكهربائية 
السمو  صاحب  لتوجيهات 
نائب  مكتوم،  آل  راشد  بن  حممد  الشيخ 
حاكم  الوزراء  جملس  رئيس  الدولة  رئيس 
املدينة  إىل  دبي  بتحويل  اهلل،  رعاه  دبي، 

»االقتصاد  سموه  ومبادرة  عامليًا،  األذكى 
وكذلك  املستدامة«،  للتنمية  األخضر 
الذكي  للتنقل  دبي  السرتاتيجية  تنفيذًا 
 %25 حتويل  إىل  تهدف  التي  القيادة،  ذاتي 
من إجمايل الرحالت إىل رحالت ذاتية القيادة 
إطار  يف  أيضًا  يأتي  كما   ،2030 عام  بحلول 

لتوفري  واملواصالت،  الطرق  هيئة  جهود 
إجراء  خالل  من  القيادة،  ذاتية  مواصالت 
النقل  بوسائل  اخلاصة  التقنية  االختبارات 

ذاتية القيادة.
عن  الطاير  من  لشرح  سموه  واستمع 
ضمن  تسال  ملركبات  التشغيلية  اخلطة 
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املاضي  العام  »تسال«  شركة  طورت 
الطاقة  وتخزين  لتوليد  هجينًا  نظامًا 
ووسعت  مركباتها  يف  الشمسية 

نطاق عملها لتصنيع شاحنات ثقيلة.

أسطول سيارات الليموزين لتاكسي دبي، 
واملواصالت  الطرق  هيئة  أن  أوضح  حيث 
ضمن  تسال،  مركبة   50 أخريًا  تسلمت 
صفقة شملت شراء 200 مركبة مت التوقيع 
على  املاضي  فرباير  يف  شرائها  على 
للحكومات  العاملية  القمة  أعمال  هامش 
عام  يف  مركبة   75 توريد  وسيتم   ،2017
2018، و75 مركبة يف عام 2019، مشريًا إىل 
أن مؤسسة تاكسي دبي قامت بالتنسيق 
التحية  البنية  لتوفري  املعنية  اجلهات  مع 
 13 توفري  عرب  املركبات  تشغيل  لضمان 

حمطة شحن كهربائية.
تعاقدت  التي  املركبات  تتضمن  وأضاف: 
شرائها،  على  واملواصالت  الطرق  هيئة 
نوعني هما طراز )S( من مركبات الصالون، 
 )SUVs( األكرب  املركبات  من   )X( وطراز 

من ماركة »تسال«، وحصل الطراز )S( على 
السالمة  مقاييس  يف  ممكن  معدل  أكرب 
ألطول  بتغطيته  ميتاز  حيث  اإلطالق،  عند 
الكهربائية،  املركبات  بني  من  مسافة 
األداء  جانب  إىل   )X( الطراز  ينفرد  فيما 
أبوابًا  تتضمن  فريدة  مبيزة  والتسهيالت 
بانورامي  أماميًا  وزجاجًا  الصقر،  جناح  مثل 
مستويات  توفر  مقاعد  وسبعة  الشكل، 
والقدرة  الراحة،  ناحية  من  تضاهى  ال 
يتميزان  الطرازين  من  وكل  املناورة،  على 
اجملانية  الربجمية  التحديثات  بخاصية 
وظيفية  وقدرات  جديدة  ومزايا  األثري،  عرب 
على  وعالوة  الوقت،  مرور  مع  تضاف 
صممت  قوية،  كهربائية  مركبات  توفريها 
منتجات  من  فريدة  جمموعة  أيضًا  تسال 
التي تشمل تقنيات  توليد وتخزين الطاقة، 

 ،)Powerwall, Powerpack( وبطاريات 
هذه  الثالثة  الرئيسة  املكونات  جمع  وعند 
فإن الناجت سيحدث تأثريًا إيجابيًا يف العامل 
على صعيد املركبات الكهربائية، والطاقة 

املتجددة، والبطاريات.
التي اشرتتها  أن املركبات  الطاير  وأوضح 
 )S( طراز  من  واملواصالت  الطرق  هيئة 
واألجهزة  باملعدات  جتهيزها  مت   ،)X(و
ومبستويات  الذاتية،  للقيادة  الالزمة 
تعد  حيث  البشري،  السائق  تفوق  سالمة 
سيارات »تسال« ذاتية القيادة نتاج تصميم 
السائقني  مينح  عملية،  جتربة  على  قائم 
املزيد من الثقة عند قيادة املركبة، ويعزز 
مستويات سالمتهم على الطريق، ويجعل 
أكرث  السريع  الطريق  على  املركبة  قيادة 
متعة، وذلك باحلد من األعباء على السائق.
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رسوم التسجيل للمركبات الكهربائية

والمجتمع  األفراد  لتشجيع  محفزات  توفير  دبي  في  للطاقة  األعلى  المجلس  أعلن 

والتي  المستدامة،  النقل  ووسائل  والهجينة  الكهربائية  السيارات  استخدام  على 

ومياه  كهرباء  هيئة  ستوفر  حيث  سنويًا،  أقل  للطاقة  استهالك  معدل  على  تعتمد 

دبي خدمة شحن المركبات الكهربائية للمستخدمين المسجلين في خدمة الشاحن 

األخضر التابعة للهيئة مجانًا، وذلك حتى نهاية عام 2019، وحصرًا بنقاط شحن السيارات 

العامة،  األماكن  في  األخضر  الشاحن  محطات  نطاق  ضمن  الموجودة  الكهربائية 

وليس في محطات الشحن المنزلية.

الطرق  هيئة  ستقدم 
دبي  يف  واملواصالت 
 ،2019 نهاية  حتى  حمفزات 
للمركبات  خمصصة  مواقف  وتشمل 

من  واإلعفاء  رسوم،  بدون  الكهربائية 
جتديد  أو  تسجيل  عند  الهيئة  رسوم 
رسم  من  واإلعفاء  الكهربائية،  املركبات 
لوحات  ملصق سالك، ووضع ملصق على 

وذلك  لتمييزها،  الكهربائية  املركبات 
خارطة  ووفق  والربامج  اخلطط  بحسب 
طريق لتشجيع املتعاملني على استخدام 
ووسائل  والهجينة  الكهربائية  املركبات 
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األعلى  اجمللس  يتطلع  الطاير: 
املركبات  عدد  لزيادة  دبي،  يف  للطاقة 
الكهربائية يف اإلمارة ليصل إىل نحو 42 

ألف مركبة بحلول عام 2030.

النقل املستدامة.
يف  عقد  صحايف  مؤمتر  خالل  ذلك  جاء 
حممد  سعيد  بحضور  بدبي  أرماين  فندق 
األعلى  اجمللس  رئيس  نائب  الطاير، 
املنتدب  والعضو  دبي،  يف  للطاقة 
ومياه  كهرباء  لهيئة  التنفيذي  الرئيس 
األمني  احملريبي،  بطي  وأحمد  دبي، 
دبي،  يف  للطاقة  األعلى  للمجلس  العام 
دائرة  عام  مدير  عبدالكرمي،  وعبداهلل 
حممد  الدكتور  والعميد  النفط،  شؤون 
ناصر الرزوقي، املدير العام لإلدارة العامة 
ومروان  دبي،  شرطة  يف  واإلنقاذ  للنقل 
ملؤسسة  التنفيذي  املدير  غليطة،  بن 
األراضي  لدائرة  التابعة  العقاري  التنظيم 
واألمالك يف دبي، وناصر بوشهاب، املدير 
واحلوكمة  االسرتاتيجية  لقطاع  التنفيذي 

املؤسسية يف هيئة الطرق واملواصالت 
إدارة  مدير  البدواوي،  وأحمد  بدبي، 
املتجددة  والطاقة  االستدامة  تطبيقات 
سلمان،  وليد  واملهندس  دبي،  بلدية  يف 
تطوير  قطاع  للرئيس-  التنفيذي  النائب 
ومياه  كهرباء  هيئة  يف  والتميز  األعمال 
دبي، إىل جانب كبار املسؤولني من الهيئات 

واملؤسسات احلكومية.
    /1 التعميم رقم  وقال سعيد الطاير: وضع 
للطاقة  األعلى  اجمللس  من  الصادر   2016
بضم  يتمثل  احلكومية  للهيئات  هدفًا 
جملموع  والكهربائية  الهجينة  املركبات 
من   %10 عن  يقل  ال  مبا  مركباتها  أسطول 
من  ابتداء  اجلديدة  املشرتيات  جمموع 
عام 2016 وحتى عام 2020 بحيث تصل نسبة 
املركبات الهجينة والكهربائية يف دبي إىل 

النسبة  هذه  ولتنمو   2020 عام  بحلول   %  2
لتصل إىل 10% بحلول عام 2030.

دبي  ومياه  كهرباء  هيئة  تعمل  وتابع: 
األعلى  للمجلس  التابعة  الهيئات  ضمن 
»مبادرة  تنفيذ  على  دبي،  يف  للطاقة 
استخدام  لتعزيز  األخضر«  للتنقل  دبي 
والهجينة،  الكهربائية  املركبات  وانتشار 
للطاقة  دبي  اسرتاتيجية  أهداف  وحتقيق 
األقل  املدينة  دبي  جلعل   ،2050 النظيفة 
يف البصمة الكربونية على مستوى العامل 

بحلول عام 2050.
وبني الطاير أن اإلقبال على اقتناء السيارات 
وقامت  املأمول،  دون  زال  ما  الكهربائية 
والشبكات،  التحتية  البنية  بتحسني  الهيئة 
ومت إنشاء 100 حمطة شحن أخضر وهناك 

100حمطة أخرى قيد اإلنشاء حتى 2018. 
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لمركبات أجرة ذاتية القيادة في دبي

العام  من  األخير  الربع  خالل  ستبدأ  أنها  دبي،  في  والمواصالت  الطرق  هيئة  كشفت 

أجرة،  مركبات  بينها  القيادة،  ذاتية  الذكية  للمركبات  التجريبي  التشغيل  في  الجاري، 

وذلك في منطقة »واحة دبي للسيليكون«.

تطبيق  إطار  يف  ذلك، 
تخدم  مشروعات  الهيئة 
النقل  اسرتاتيجية  تنفيذ 
الذكي يف اإلمارة، التي تهدف إىل أن تصل 
إىل  الذكية  املركبات  عرب  الرحالت  نسبة 
25% من إجمايل الرحالت بحلول عام 2030.

وكانت الهيئة طلبت من الشركة املصنعة 
الذكية  املركبات  نوع  على  تعديالت  إجراء 
مع  لتتناسب  دبي،  يف  ستشغلها  التي 
فصل  خالل  املرتفعة  احلرارة  درجات 
معني  نوع  استخدام  تفرض  التي  الصيف، 

من املواد يف تصنيع املركبات، خصوصًا 
إىل  تؤدي  أن  ميكن  الشديدة  احلرارة  أن 
كفاءة  يف  وتؤثر  الكهربائية  األسالك  تلف 

البطارية. عمل 
يف  الرتخيص  مؤسسة  مدير  وقال 
إن  بهروزيان،  هاشم  أحمد  الهيئة، 
)واحة  سلطة  مع  اتفاقًا  أبرمت  »الهيئة 
دبي للسيليكون( مبوجبها يلتزم الطرفان 
دبي،  يف  الذكي  التنقل  مفهوم  بتعزيز 
املركبة  حلركة  مسارات  وتخصيص 
واحة  منطقة  يف  القيادة  ذاتية  الذكية 

»الهدف  أن  موضحًا  للسيليكون«،  دبي 
إجراء  يف  التعاون  تسهيل  االتفاقية  من 
القيادة  ذاتية  باملركبات  اخلاصة  التجارب 
مدى  من  التأكد  يخدم  مبا  وأنظمتها، 
ضمن  األنظمة  تلك  تشغيل  فعالية 
تكفل  التي  السالمة،  ومعايري  شروط 
الطرق  ومستخدمي  مستخدميها  أمن 
»من اخملطط  أنه  يف آن واحد«. وأضاف 
يف  اجلاري  العام  خالل  جتربتني  إجراء 
تشمالن  للسيليكون،  دبي  واحة  منطقة 
تشغياًل ملركبة أجرة ذاتية القيادة، وأخرى 
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دبي  يف  واملواصالت  الطرق  هيئة 
عرضت املركبة ذاتية القيادة ألول مرة 
ومعرض  مؤمتر  خالل   2016 أبريل  يف 
النقل للشرق األوسط وشمال أفريقيا.

خمصصة للنقل اجلماعي«.
عدد  اختيار  »مت  أنه  بهروزيان،  وأوضح 
يخدم  مبا  املنطقة،  يف  املسارات  من 
وروعي  املنطقة،  مرتادي  شرائح  كل 
املرافق  مبختلف  ربطها  االختيار  يف 
أنه  إىل  الفتًا  املنطقة«،  يف  املتوافرة 
بعد  املسارات  تلك  عن  اإلعالن  »سيتم 
املرورية  السالمة  متطلبات  استيفائها 
خالل  املركبة  تشغيل  قبل  واعتمادها 

الربع األخري من العام اجلاري«.
لتشغيل  التحضريية  »املرحلة  إن  وقال 
للسيليكون  دبي  واحة  يف  املركبات 
السالمة  مواصفات  حتديد  تضمنت 
مواقع  حتديد  ناحية  من  التشغيلية 
طبيعة  ودراسة  املرورية،  اإلشارات 
التشغيل،  لتجربة  ومواءمتها  األرصفة 

وتقاطعات  املركبات،  تقاطعات  وفحص 
املشاة«.

يف  املستخدمني  »عدد  أن  إىل  وأشار 
منذ  الذكية  للمركبة  السابقة  التجارب 
التجاري  املركز  منطقة  يف  تشغيلها  بدء 
مستخدم   1500 إىل  وصل  املاضي،  العام 
أخرى  خطة  »هناك  أن  مبينًا  شهريًا«، 
ستنفذ  التجريبي  والتشغيل  لالختبارات 

خالل العام املقبل«.
يف  واملواصالت  الطرق  هيئة  أن  يذكر 
ألول  القيادة  ذاتية  املركبة  عرضت  دبي، 
ومعرض  مؤمتر  خالل   2016 أبريل  يف  مرة 
أفريقيا،  وشمال  األوسط  للشرق  النقل 
سائق،  دون  من  مركبة  شغلت  حني 
مايل«،  »ايزي  طراز  من  الصنع  فرنسية 
مواقف  مدخل  من  املعرض  زوار  لنقل 

السيارات اىل موقع انعقاد املؤمتر.
الصغرية  احلافلة  تشبه  الذكية،  واملركبة 
)ميني باص( من دون سائق، وتتسع لنحو 
احلاجة  دون  من  السري  ميكنها  ركاب،   10
ستة  وتضم  لقيادتها،  بشري  عنصر  إىل 
للوقوف،  مساحات  إىل  باإلضافة  مقاعد، 
للبيئة، وتتسم  بأنها صديقة  وهي تصنف 
ألنها  واألمان،  السالمة  من  عالية  مبعايري 
أربع  من  فيه  تتحرك  الذي  املسار  تراقب 
وحساسات  إس(  بي  )جي  عرب  جهات 
رصد  من  ميكنها  ما  بها،  املزودة  الليزر 
أي جسم غريب على ُبعد 40 مرتًا، كما أنها 
تخفض سرعتها يف حال ظهور أي جسم 
متامًا  وتتوقف  مرتين،  من  أقل  ُبعد  على 
بشكل  مباشرة  أمامها  ظهوره  حال  يف 

مفاجئ.
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صحة وطب

ملك األردن يفتتح توسعة مركز الحسين للسرطان

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

وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد األعلى 

للقوات المسلحة، ومتابعة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس 

الوزراء، وزير شؤون الرئاسة، رئيس مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان لألعمال اإلنسانية.

خليفة  »مؤسسة   
تنفيذ  على  اإلنسانية«، 
اخلارجية،  العيادات  مبنى 
احلسني  ملركز  اجلديدة  التوسعة  ضمن 
صندوق  من  بتمويل  وذلك  للسرطان، 
مليون   92 بقيمة  للتنمية،  أبوظبي 
اهلل  عبد  امللك  افتتحها  والتي  درهم، 
األردنية  اململكة  ملك  احلسني  بن  الثاين 
عقيلته  بحضور  الشقيقة،  الهاشمية 

العبد اهلل. رانيا  امللكة 

وسيتمكن هذا الصرح الطبي الكبري، الذي 
الشيخ  السمو  صاحب  اسم  إطالق  مت 
الدولة،  رئيس  نهيان  آل  زايد  بن  خليفة 
يزيد  ما  استقبال  من  عليه،  اهلل،  حفظه 
يسهم  ما  سنويًا،  مراجع  ألف   250 على 
احلاالت  استقبال  على  قدرته  تعزيز  يف 
اجملاورة،  والدول  األردن  من  املرضية 
ملرضى  أفضل  صحية  رعاية  وتوفري 

املنطقة. مستوى  على  السرطان 
احلسني،  بن  الثاين  اهلل  عبد  امللك  وكرم 

سمو  املناسبة،  بهذه  أقيم  حفل  خالل 
نائب  نهيان  آل  زايد  بن  منصور  الشيخ 
شؤون  وزير  الوزراء،  جملس  رئيس 
بن  خليفة  مؤسسة  رئيس  الرئاسة، 
تقديرًا  اإلنسانية،  لألعمال  نهيان  آل  زايد 
العمل  جماالت  يف  سموه  جلهود 
يف  املؤسسة  لدعم  وتثمينًا  اإلنساين، 
للنهوض  وتطويره  املركز  إنشاء  عملية 
يف  للمرضى  خدمة  السامية،  مبهامه 

الهاشمية. األردنية  اململكة 
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 300 إجراء  من  املركز  متكن  التوسعة 
من  ليكون  سنويًا،  عظمي  نخاع  زراعة 
مستوى  على  النخاع  زراعة  مراكز  أكرب 

املنطقة.

تسلم درع التكرمي نيابة عن سمو الشيخ 
جمعة  أحمد  نهيان،  آل  زايد  بن  منصور 
نائب  الرئاسة،  شؤون  وزير  نائب  الزعابي 
رئيس مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان 

اإلنسانية. لألعمال 
بهذه  الزعابي  جمعة  أحمد  وأشاد 
األخوية  العالقات  بعمق  املناسبة، 
اإلمارات،  دولة  جتمع  التي  الراسخة 
بن  خليفة  الشيخ  السمو  صاحب  بقيادة 
الدولة، حفظه اهلل،  آل نهيان رئيس  زايد 
الشقيقة،  الهاشمية  األردنية  واململكة 
يف  احلسني  بن  اهلل  عبد  امللك  بقيادة 

اجملاالت كافة.
مؤسسة  تقدمه  الذي  الدعم  إن  وقال 
لألعمال  نهيان  آل  زايد  بن  خليفة 
العالقات  يأتي يف إطار  للمركز،  اإلنسانية 

وضمن  الشقيقني،  البلدين  بني  املتينة 
التي  اإلنسانية  املؤسسة  رسالة 
الصعيدين  على  عاتقها  على  حتملها 
برسالة  منها  إميانًا  والدويل،  العربي 
دولة  قيام  منذ  رسخها  التي  العطاء 
بن  زايد  الشيخ  له،  املغفور  االحتاد، 
ويسري  اهلل،  رحمه  نهيان،  آل  سلطان 
خليفة  الشيخ  السمو  صاحب  دربه،  على 
يف  جهدًا  يأُل  مل  الذي  نهيان،  آل  زايد  بن 
بدورها  لتقوم  املؤسسة،  دعم  سبيل 
العمل  جماالت  يف  وجه  أكمل  على 

كافة. اإلنساين 
منصور  الشيخ  سمو  بتوجيهات  ونوه 
احلسني  مركز  بدعم  نهيان،  آل  زايد  بن 
خدمة  الطبي  دوره  ليؤدي  للسرطان، 
توفري  عرب  ملعاناتهم  وتخفيفًا  ملرضاه، 

يحتاجها  التي  املتقدمة  الطبية  املعدات 
يخدم  الذي  املهم،  العالجي  الصرح  هذا 
وغريهم  األردنيني  من  املرضى  آالف 

سنويًا.
اسم  عليه  أطلق  الذي  املبنى،  ويتكون 
آل  زايد  بن  خليفة  الشيخ  السمو  صاحب 
 250 تستوعب  طوابق  عشرة  من  نهيان، 
مركز  على  ويشتمل  سنويًا،  زيارة  ألف 
طبي  ومركز  التعليمي  شومان  خالد 
شمويل  وآخر  للمرأة،  متخصص  متكامل 
وخمترب  اخلاليا  عالج  ومركز  لألطفال، 
نقلة  سيحدث  الذي  التطبيقية،  اجلينوم 
يقوم  التي  السرطان  أبحاث  يف  نوعية 
لدم  عام  بنك  أول  جانب  إىل  املركز،  بها 
متعددة  مرضى  وعيادات  السري،  احلبل 

االختصاصات.
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 »رواد الصحة« مع كلية محمد بن راشد

دشنت هيئة الصحة في دبي، وبالتعاون مع كلية محمد بن راشد لإلدارة الحكومية، 

مرحلة جديدة لمفهوم ومضمون إعداد القيادات ورفع مستوى أداء الموارد البشرية.

الهيئة إىل حتقيق االستثمار 
العناصر  يف  األفضل 
املواطنة،  والكفاءات 
وتأهيلها لقيادة أعمال التطوير املتواصلة 
مع  التعاطي  على  وقدرة  وثقة  باحرتافية 
خاصة  ومتطلباته،  املستقبل  مقتضيات 
احلديثة  اإلدارية  بالعلوم  منها  يتصل  ما 
املهنية  واملمارسات  واملتخصصة 
مبادرة  ضمن  وذلك  املتطورة،  والتقنيات 
موظف   400 تشمل  التي  الصحة"،  "رواد 
)األول  الصفني  قيادات  من  وموظفة 

والثاين( يف الهيئة.
التي  التفاهم  مذكرة  مبوجب  ذلك  جاء 
مت  والتي  الطرفني،  بني  التعاون  وثقت 

وّقع  حيث  بدبي،  الكلية  مقر  يف  إبرامها، 
رئيس  القطامي  حممد  حميد  الهيئة  عن 
العام لهيئة الصحة  جملس اإلدارة املدير 
لإلدارة  راشد  بن  حممد  كلية  وعن  بدبي، 
املري  سباع  علي  الدكتور  احلكومية 

الرئيس التنفيذي للكلية.
إن  القطامي  حميد  قال  التوقيع  وعقب 
كلية  مع  الشراكة  هذه  مثل  تأسيس 
ميثل  احلكومية  لإلدارة  راشد  بن  حممد 
هيئة  وموظفي  ملسؤويل  مهمة  فرصة 
الهيئة  تستهدف  ممن  بدبي،  الصحة 
من  ومتكينهم  وخربتهم،  قدراتهم  تعزيز 
بشتى  اإلدارية  العلوم  ومهارات  أدوات 

فنونها وممارستها.

وأوضح رئيس جملس اإلدارة املدير العام 
لهيئة الصحة بدبي أن الكلية متثل أحد أهم 
املتخصصة  والتعليمية  العلمية  الصروح 
والتي  املنطقة،  يف  نوعها  من  الفريدة 
تعكس  أن  وجيز–  وقت  –يف  استطاعت 
اإلمارات  لدولة  الناجحة  التجارب  جممل 
تقدم  وأن  املنطقة،  يف  املتحدة  العربية 
واالبتكار،  اإلبداع  يف  املميزة  دبي  جتربة 
يتبناه  الذي  احلديث،  املؤسسي  والفكر 
نائب  مكتوم  آل  راشد  بن  حممد  الشيخ 
رئيس دولة اإلمارات، رئيس جملس الوزراء 
حاكم دبي، حيث يحرص دائمًا ويوجه بنشر 
ومفاهيم  مبادئ  وتعميم  التميز  ثقافة 
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مهمًا  حتواًل  تشهد  بدبي  الصحة  هيئة 
يف  األفضل  االستثمار  حتقيق  يتطلب 
القصوى  البشرية، واالستفادة  كوادرها 

من اخلربات والطاقات.

وهو  اخملتلفة،  العمل  جماالت  يف  الريادة 
يف  ودورها  الكلية،  رسالة  جوهر  ميثل  ما 
أفضل  ونشر  التطبيقية،  البحوث  إنتاج 
وصناع  القادة  ومتكني  املمارسات، 
التنمية  مسرية  قيادة  من  السياسات 

االقتصادية واالجتماعية.
الصحة  هيئة  أن  القطامي  وأضاف 
حتقيق  يتطلب  مهمًا  حتواًل  تشهد  بدبي 
البشرية،  كوادرها  يف  األفضل  االستثمار 
اخلربات  من  القصوى  واالستفادة 
حشد  جانب  إىل  بها،  تزخر  التي  والطاقات 
الفريق  بروح  العمل  وتعزيز  اجلهود، 
الواحد، مؤكدًا أن ذلك هو ما يدفع إىل دعم 
قدرات املسؤولني واملوظفني، وتشكيل 
ميكن  التي  اخلربات،  وتكوين  القيادات، 

االعتماد عليها يف املرحلة املقبلة.

مسؤويل  إحلاق  أن  القطامي  أكد  كما 
بالربامج  البشرية  وعناصرها  الهيئة 
كلية  تنفذها  التي  والتطبيقية  األكادميية 
حممد بن راشد لإلدارة احلكومية ينسجم 
تطوير  باسرتاتيجية  العمل  منهجية  مع 
 ،)  2021  /2016  ( دبي  يف  الصحي  القطاع 
التطوير  مسؤوليات  حتديد  تقتضي  التي 
فرق  أداء  وربط  والتقييم،  واملتابعة 
وأهداف  مبحاور  الهيئة  ومسؤويل  العمل 
لتبادل  الفرص  توفري  مع  االسرتاتيجية، 

اخلربات والتجارب ونقل املعرفة.
وقال الدكتور علي بن سباع املري، الرئيس 
لإلدارة  راشد  بن  حممد  لكلية  التنفيذي 
مع  بيد  يدًا  نعمل  أن  "يسعدنا  احلكومية: 
هيئة الصحة بدبي لرتجمة تطلعات القيادة 
اخلدمات  بجودة  االرتقاء  يف  الرشيدة 

عام،  بشكل  اإلمارات  دولة  يف  احلكومية 
والصحية منها على وجه اخلصوص".

وأضاف سعادته "تويل كلية حممد بن راشد 
لإلدارة احلكومية أهمية عالية لتعزيز جهود 
املمارسات  أفضل  وتطبيق  احلوكمة، 
العاملية وإسقاطها على التجربة اإلماراتية 
من  جيل  إعداد  خالل  من  وذلك  الرائدة، 
وتزويدهم  العالية،  الكفاءات  ذوي  القادة 
باخلربات واملعارف العلمية التي تساعدهم 
املسرية  متابعة  مسؤولية  تويل  على 

التنموية الشاملة التي تشهدها اإلمارات".
بدبي  الصحة  هيئة  "تعمل  بقوله:  واختتم 
وجهة  إىل  اإلمارة  لتحويل  حثيث  بشكل 
عاملية رائدة يف جمال اخلدمات الصحية، 
مبهمتنا  مباشرًا  ارتباطًا  يرتبط  وهذا 

املتمثلة باالرتقاء باملوارد البشرية.

نـــــــبــــــــتــــــــكـــــــــر مــــــــجـــــــــتــــــــــمــــــــــعـــــــــات خـــــــضـــــــــــــــراء لـــــغـــــد أفـــــضــــــل

 2017 55أكــتــوبـــر 



للوقاية من العدوى ومكافحتها
بدأت في فندق جميرا في أبراج االتحاد فعاليات مؤتمر »صحة »الدولي األول للوقاية 

 700 بمشاركة  األرواح  وإنقاذ  الوقاية  االبتكار،  شعار  تحت  ومكافحتها  العدوى  من 

وعي  رفع  »إلى  »صحة  خالله  من  تهدف  الصحية  الرعاية  في  المتخصصين  من  خبير 

متخصصي الرعاية الصحية بمجال الوقاية من العدوى. كما يشهد في يومه الثالث 

امتحان الجودة الطبية CMQ االمريكي.

الكعبي  نوال  الدكتورة 
مديرة  املؤمتر  رئيسة 
الطبية  الشؤون  إدارة 
يف  الطبية  خليفة  الشيخ  مدينة  يف 
ابوظبي  استضافة  ان   " وام  ل"  تصريح 
تطور  جتسد  املهم  الصحي  احلدث  لهذا 
التي  الدولة  يف  الصحية  الرعاية  منظومة 
مشرية   .. الرشيد  القيادة  بدعم  حتظى 
اىل ان املؤمتر يتضمن جمموعة من اورق 

للوقاية  االول  الصحة  مؤمتر  حول  العمل 
من العدوى ومكافحتها.

يستعرضون  املشاركني  ان  واضافت 
االمراض  حول  العمل  اوراق  من  جمموعة 
املعدية يف املنشآت الصحية .. موضحة 
ان املؤمتر يتضمن ورش عمل متخصصة 
العدوى  جتنب  بكيفية  تعرفهم  للطلبة 
باإلضافة  املعدية  االمراض  من  والوقاية 
مكافحة  يف  أنفسهم  املرضى  دور  اىل 

االمراض املعدية.
لكافة  فرصة  لتقدمي  نسعى  اننا  وقالت 
واألطباء  العدوى  من  الوقاية  متخصصي 
ومتخصصي  اجملهرية  األحياء  وعلماء 
اهتمام  لديهم  ممن  الصحية  الرعاية 
مدينة  يف  لاللتقاء  العدوى  مبكافحة 
املؤمتر  هذا  يف  واملشاركة  أبوظبي 
وسائل  أحدث  وبحث  اخلربات  لتبادل 

مكافحة العدوى والوقاية منها.
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تعرفهم  للطلبة  ورش   املؤمتر  يتضمن 
االمراض  والوقاية من  العدوى  بكيفية جتنب 
املعدية باإلضافة اىل دور املرضى أنفسهم 

يف مكافحة االمراض املعدية.

وبدورها قالت السيدة عبري خّلاف الرئيس 
الوقاية  قسم  ومديرة  للمؤمتر  املشارك 
من العدوى ومكافحتها يف مدينة الشيخ 
برنامج املؤمتر مصمم  إن  الطبية،  خليفة 
العدوى  مكافة  جمال  مستجدات  لتقدمي 
من  عددًا  فيها  نطرح  أيام  ثالثة  مدار  على 
تستهدف  العمل  وورش  احملاضرات 
ممن  الصحية  الرعاية  متخصصي  كافة 
ممارساتهم  أثناء  العدوى  مع  يتعاملون 
حماضرة   38 املؤمتر  يقدم  اليومية." 
 9 يعرض  كما  عمل  ورش  و6  علمية 
اليومني  مدار  على  علمية  ملصقات 
األولني، وخالل اليوم الثالث ستقدم جمعية 
متخصصي العناية باجلروح األمريكية دورة 
األمريكي  البورد  المتحان  للتحضري  تدريبية 
 CBIC العدوى  مكافحة  ملتخصصي 

خارج  األوىل  للمرة  الدورة  هذه  وتعقد 
الواليات املتحدة األمريكية.

مدير  كركوكلي،  علي  حممد  الدكتور  وقال 
دائرة اجلودة الشاملة يف شركة أبوظبي 
املؤمتر  ان  "صحة"،  الصحية  للخدمات 
سيكون حدثا مهماً  للقادة واملتخصصني 
من  الوقاية  جمال  يف  السياسات  وصناع 
العدوى ليتبادلوا املعلومات واخلربات فيما 
سبل  ويناقشوا  عالقاتهم  ويرثوا  بينهم 
وسالمة  جودة  لتعزيز  مستقباًل  التعاون 
املمارسات املتعلقة بالوقاية من العدوى 

ومكافحتها."
يقدم املؤمتر برناجما علميا متميزا للوقاية 
فرصة  لتوفري  ومكافحتها   العدوى  من 
مكافحة  جمال  يف  املمارسني  جلميع 
الدقيقة  األحياء  وعلماء  واألطباء  العدوى 

والسالمة  الصحة  إدارة  نظم  وموظفي 
الرعاية  املهنية وجميع املتخصصني يف 
الصحية يف املنطقة للمشاركة يف تعزيز 
اجلودة  وحتسني  املرضى  سالمة  قضية 

من خالل الوقاية من العدوى ومكافحتها .
وتشمل اجللسات أكرث من 40 ورقة عمل 
وورش  للخرباء،  وجلسات  وحماضرة 
الوقاية  طرق  أهم  تناقش  متعددة  عمل 
نخبة  خالل  من  ومكافحتها  العدوى  من 
على  البارزين  واخلرباء  املتحدثني  من 
ملناقشة  والدويل  احمللي  املستويني 
من  الوقاية  حلول  عن  املستجدات  أحدث 
يتمكن  حتى  الرعاية  وحتسني  العدوى 
واملهارات  املعرفة  اكتساب  من  األطباء 
يف  التنفيذ  موضع  لوضعها  الضرورية 

ممارساتهم اليومية.
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باليوم العالمي للعالج الطبيعي

احتفلت هيئة الصحة بدبي باليوم العالمي للعالج الطبيعي الذي يصادف 8 سبتمبر 

من كل عام ويقام هذا العام تحت شعار »النشاط البدني الى الحياة«.

نشر  إىل  اخلطوة  هذه 
بأهمية  والتثقيف  الوعي 
والدور  الطبيعي  العالج 
املهنة  هذه  يف  العاملون  به  يقوم  الذي 
املرضى  وسالمة  صحة  على  للحفاظ 
ومتكينهم من ممارسة حياتهم الطبيعية 

ودجمهم يف اجملتمع.
للعالج  دبي  مركز  نظم  ذلك  غضون  يف 
لهيئة  التابع  التأهيل  وإعادة  الطبيعي 
هيئة  مبقر  صحية  فعالية  بدبي  الصحة 
كهرباء ومياه دبي استهدفت املوظفني 

للهيئة. واملراجعني 
واشتملت الفعالية على إجراء الفحوصات 

الطول  وقياس  بالتوازن  املتعلقة  الطبية 
وتقدمي  والنبض  الدم  وضغط  والوزن 
حول  الطبية  واالستشارات  النصائح 
تخفيف  يف  ودورها  الرياضة  أهمية 
الصحة  على  االيجابي  وانعكاسها  الوزن 
النفسية واألثر السلبي للبدانة على صحة 

الفرد.
أطباء  بها  شارك  -التي  الفعالية  وركزت 
التغذية  واخصائيو  الطبيعي  العالج 
النشاط  أهمية  -على  النفسية  والصحة 
للوقاية  الصحي  احلياة  منط  وتبني  البدين 
احلركة  على  والتشجيع  األمراض  من 
العمرية  الفئات  وخملتلف  أشكالها  بكافة 

القدرات  لتحسني  السن  كبار  فيها  مبا 
الذهنية لهم.

استحوذ  الذي  املركز  أن  إىل  اإلشارة  جتدر 
يزخر  والتجهيزات  التقنيات  أفضل  على 
يف الوقت نفسه مبجموعة من الكفاءات 
بدورها  زادت  التي  واملتخصصة  الطبية 
يوفرها  التي  اخلدمات  على  اإلقبال  حجم 
عليه  املرتددين  عدد  وصل  حيث  املركز، 
ما  وهو  شهريًا.  مريض  آالف   4 من  ألكرث 
يف  وثقتهم،  املتعاملني  رضا  يعكس 
كما  األفضل،  لتقدمي  دائمًا  يطمح  مركز 
املميزة  بصمته  نطاق  يتسع  أن  يأمل 
والتأهيل  الطبيعي  العالج  جمال  يف 
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املرضى  بدعم  املركز  يف  العاملون  يقوم 
بعد  وحتى  املراحل  جميع  يف  وأسرهم 

انتهاء رحلة العالج .

توفر  مع  والسيما  ودوليًا،  وإقليمًا  عربيًا 
اإلمكانات والقدرات التي يتمتع بها.

اخلدمات  من  سلة متنوعة  لديه  املركز 
األطباء  من  نخبة  يقدمها  التي  املتطورة 
املعايري  أفضل  وفق  واملتخصصني 
بها  املعمول  الصحية  واملمارسات 
أو  التأهيلي،  للطب  وبالنسبة  عامليًا. 
فيتابع  التأهيل،  وإعادة  الفيزيائي  الطب 
املركز  يف  احلاالت  جميع  الطبيب  فيه 
وميكنه  العالجية،  املراحل  خمتلف  خالل 
أن يؤدي إجراءات تداخلية كالعالج بـ )اإلبر(، 
بالبالزما،  والعضالت  املفاصل  حقن  وهو 
وحقن )البوتوكس(، وذلك حسب كل حالة 
استخدام  أيضًا  هنا  وميكن  حدة،  على 
التشخيص  يف  الصوتية  فوق  املوجات 
طريقة  فهي  املائي،  العالج  أما  واحلقن. 

والتمارين  العالج  املريض  فيها  يتلقى 
على  مائي  حوض  يف  التأهيل  إلعادة 
درجة حرارة معينة، وتوفر تلك املياه بيئة 
خاللها  من  ميكن  التأهيل  إلعادة  مناسبة 
العضالت،  ضعف  حالة  على  السيطرة 
والعضلية.  العصبية  املهارات  وتنمية 
حيث  العظام(،  )تقومي  كذلك  وهناك 
وتصنيع  بتصميم  املتخصصون  يقوم 
وتطبيق أدوات تقوميية لعالج الضعف يف 

املفاصل واألطراف.
الرائدة  املراكز  من  دبي  مركز  ويعد 
العالج  يف  الواضحة  بصمته  وله  عامليًا، 
يسهم  التي  جناحاته  له  أن  كما  والتأهيل، 
ونفسيون  اجتماعيون  متخصصون  فيها 
حيث  االحرتافية،  من  عالية  درجة  على 
العاملون يف املركز بدعم املرضى  يقوم 

العالجية  املراحل  جميع  يف  وأسرهم 
املركز  يف  العالج  رحلة  انتهاء  بعد  وحتى 
النفسية  التأثريات  املرضى  وتخطي 
لتقبل  اجلسدية  إصابتهم  عن  الناجتة 
حالتهم، وضمان اندماجهم يف اجملتمع.
يف  األهداف،  من  جمموعة  وللمركز 
أقصى  وحتقيق  استعادة  مقدمتها: 
يعاين  ملن  الوظيفية  اإلمكانات  من  قدر 
تأهيل  وإعادة  دائم،  أو  مؤقت  ضعف  من 
ميكنهم  الذي  باملستوى  املرضى 
واألنشطة  اجملتمع  يف  االندماج  من 
متنوعة  طبية  خدمات  وتوفري  اخملتلفة، 
العالقات  بناء  وعالية املستوى، فضاًل عن 
املتخصصة  اجلهات  مع  والشراكات 
املتعاملني  يخدم  مبا  املعنية  واألطراف 

مع املركز.
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مرايا القارات

إندونيسيا أرخبيل ساحر تتوزعه 17 ألف جزيرة

اسم إندونيسيا معناه جزر الهند، وكان العرب يسمونها جزائر الهند، وجزائر الصين، 

وجاوا. ولغات أهل إندونيسيا كثيرة، ولكن أكثرها انتشارًا اللغة المالوية، وتكتب هذه 

اللغة بالحروف الالتينية، ويكتبها رجال الدين بالحروف العربية. 

اجلزر  من  واسع  أرخبيل 
جزيرة،  ألف   17 تتوزعه 
بني  واقعة  جزائر  وهي 
و141  درجة   95 خط  بني  وآسيا،  اسرتاليا 
خط  شمال  درجات   6 وبني  طواًل،  درجة 
يف  تقع  إّنها  أي  جنوبه،  درجة  و11  االستواء 
كثري  استوائي  ومناخها  احلارة،  املنطقة 
بجزرها  احمليطة  البحار  ولكن  األمطار، 
غاباتها،  وكرثة  أرضها  وارتفاع  اخملتلفة، 
فيها  وتكرث  مناخها،   تلطيف  على  تساعد 

صخور  من  املكونة  اجلبال  سالسل 
رسوبية وغرانيتية غنية التعدين، إضافة إىل 
البالد  هذه  على  جادت  الطبيعة  فان  ذلك 
بغري ذلك من اخلريات التي جعلتها طعمة 
والرصاص  البرتول  ففيها  املستعمرين، 
السّكر  وقصب  والقطن  والنب  واملطاط 
والكينا  والبهارات  والنيل  الهند  وجوز 
واألخشاب وغري ذلك من املواد الضرورية 
 1.919.317 مساحتها  وتبلغ  للصناعة. 
ألوف  من  تتألف  وهي  مربعًا،  كيلومرتا 

املسكونة  وصغرية  كبرية  بني  اجلزائر 
منها 6044 جزيرة. 

عدد  من   %87 نسبة  املسلمون  يشكل 
 %13 نسبة  أي  والباقي  إندونيسيا  سكان 
يف  انتشارًا   األديان  وأكرث  أخرى  أديان 
حيث  اإلسالمي،  الدين  هو  إندونيسيا 
انتشر اإلسالم عن طريق التجار املسلمني 
الذين  وحضرموت  واليمن  الهند  من 
فرتات  إندونيسيا  جزر  يف  يقيمون  كانوا 
ويختلطون  نسائها،  من  ويتزوجون  طويلة 
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فراغ  من  يأت  مل  اخلضراء   املدرسة  اسم 
اخليزران  استخدم  املدرسة  فهذه   ،

والعشب األخضر والطني إلنشائها.

التقاليد  بعض  عنهم  ويأخذون  بسكانها، 
بوضوح  السكان  أولئك  وتأثر  والعادات، 
فيها  مبا  وبساطتها  اإلسالمية  العقيدة 
تأثروا  كما  املؤمنني  بني  املساواة  من 
وبإقبالهم  بتفوق املسلمني يف املدنية، 
عن  وببعدهم  البالد،  أهل  مؤاخاة  على 
الغايات االستعمارية، فكان ذلك كله سببًا 
بينهم  اإلسالمية  العقيدة  انتشار  يف 
يف  والسالطني  اخللفاء  يقوم  أن  دون 
إيجابي  عمل  بأي  اإلسالمية  اإلمرباطورية 
دخلها  منطقة  أول  وأن  الصدد،  هذا  يف 
وبعد  سومطرة،  سواحل  هو  اإلسالم 
امللك  كان  اإلسالمي  اجملتمع  تكوين 
بعض  ظلت  وقد  أجيه.  يف  األول  املسلم 
القبائل البدائية يف قلب اجلزر اإلندونيسية 
اإلسالم  ينتشر  ومل  الوثنية  على  باقية 

عشر،  الثامن  القرن  منذ  إاّل  أفرادها  بني 
الثالث  القرنني  بني  الواقعة  الفرتة  ولكن 
بالفتوح  زاخرة  كانت  عشر  والثامن  عشر 
بفضلها  اإلسالم  استطاع  التي  السلمية 
واالجتماعية  الدينية  احلياة  يسود  أن 

والعقلية يف إندونيسيا. 
 جذور يف أعماق التاريخ

دراسات  علماء  عرث   1890 عام  مطلع  يف   
خملوقات  من  متحجرة  بقايا  على  قدمية 
اإلندونيسية،  جاوة  جزيرة  على  عاشت 
تلك  صلة  تباعد  كانت  االحتماالت  أن  غري 
ألن  احلاليني  باألناس  األثرية  املكتشفات 
ما  إىل  أصولهم  أعادت  األثرية  الدراسات 
بالغ  وبعضها  اآلن،  من  عام  ألف   500 قبل 
البدايات  لتلك  املؤكد  الرقم  إعطاء  يف 
ما  إىل  فأعادها  األرض  هذه  على  البشرية 

من  يكن  عام.ومهما  مليون   1.5 إىل  يصل 
أمر ذلك األصل الضارب يف أعماق التاريخ 
املؤكد  البشري  اجلنس  أن  الثابت  أن  إال 
هو  شك  دون  األرض  تلك  على  عيشه 
استعملت  منتظمة  جتمعات  شكل  على 
إىل  وتعود  حياتها  أجل  من  بسيطة  أدوات 
الباحثني  من  العديد  سنة.ويتفق  ألف   40
احلاليني  السكان  أن  على  اخملتصني 
قبائل  إىل  أسالفهم  تعود  إلندونيسيا 
جدًا  متنوعة  إندونيسيا  أن  ولو  الهومو، 
  300 الـ   قرابة  اآلن  بها  يوجد  حيث  عرقيًا 
جمموعة عرقية خمتلفة معرتف بها، إال أن 
أكرث اإلندونيسيني ميكن إرجاعهم من حيث 

اللغة والثقافة إىل العامل الهندي املاليزي.
 ولقد أسهم السكان األوائل الذين عاشوا 
يف  فعالة  مساهمة  البقاع  تلك  على 
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دعمت  حياتهم  إىل  األدوات  بعض  إضافة 
بشكل  يعتمد  كان  الذي  الزراعي  االقتصاد 
فخارية  أدوات  وقدموا  احلبوب  على  خاص 
 5000 إىل   2500 من  الفرتة  خالل  وحجرية 
امليالد  بعد   500 العام  وحتى  امليالد  قبل 
تأثر الساكنون باحمليط جنوب وشرق آسيا 
احليوانات  ودجنوا  املعادن  فاستخدموا 
حياتهم.وخالل  يف  منها  استفادوا  التي 
حياة  إىل  دخلت  للميالد  األوىل  القرون 
وخصوصًا  الهندية،  الثقافة  عناصر  الناس 
وهذا  والبوذية،  الهندوسية  الديانات 
عرب  مت  قد  كان  احلضارة  لعناصر  الدخول 
واإليجابية  اجلزر،  تلك  بني  املتنقلني  التجار 
التي أضافها ذلك التأثر باحلضارة الهندية 
املركزية  الواليات  فكرة  ظهور  حتفيزه  هو 
على  جدًا.لكن  املنظمة  واجملتمعات 
دخلت  التي  اإلسالمية  الثقافة  خالف 
ذلك  من  سنة  ألف  نحو  بعد  إندونيسيا 
إىل  األوىل  الهندية  الثقافة  عمدت  تقريبًا 
اجملتمع  داخل  الطبقي  التفاوت  إظهار 
إىل  وقسمتهم  حاد  بشكل  اإلندونيسي 
طبقتني عليا حاكمة ودينية وبسيطة دنيا 

من البحارة والتجار. 

تأسست  امليالد  بعد  السابع  القرن  ويف 
التي  سريفيجايا  من  إنديانيزيد  مملكة 
شبه  ومعظم  سومطرة  على  هيمنت 
اجلزيرة املالوية، سيطرت سريفيجايا على 
هائلة  بحرية  قوة  وشكلت  املنطقة  جتارة 
استمرت حتى القرن الثالث عشر، وأنشأت 
وأسواقًا  الصينيني  للتجار  خمازن  بدورها 
من  والعلماء  احلجاج  إليها  جذبت  هندية 
أجزاء أخرى يف آسيا،  ويف أوائل القرن الثامن 
ظهرت دولة ماتارام البوذية التي سيطرت 
على وسط جاوة، ثم امتدت املمالك البوذية 
حتى كان العصر الذهبي لها هو يف القرنني 
الثالث عشر والرابع عشر، ويف أواخر القرن 
عشر  اخلامس  القرن  ومطلع  عشر  الرابع 
وذلك  باألفول  اإلمرباطورية  تلك  جنم  بدأ 
وتويل احلكم حكام  بقوة  بعد دخول اإلسالم 
إىل  اإلسالم  دخول  بعد  مسلمون.وانقلبت 
حتى  الغالبة  السكانية  النسبة  البالد  تلك 
غدت نسبة املسلمني تصل إىل 85% من 

جمموع السكان.
 أطماع وتقلبات

 غري أن األطماع األوروبية مل تكن مبنأى عن 
تلك البالد وكان أول األوروبيني وصواًل إىل تلك 

البقاع هم الربتغاليون الذين وصلوا بأعداد 
الغزو  وبدأ  اإلندونيسي  األرخبيل  إىل  كبرية 
إىل  غاما  دي  فاسكو  برحلة  بآسيا  الربتغايل 
الهند بني عامي 1497- 1499 واستمر حتى 
عشر،  السادس  القرن  من  األول  النصف 
بخريات  األوروبية  األطماع  خلفية  وعلى 
ورائها  من  املأمولة  واألرباح  إندونيسيا 
مبحاولة  الغزاة  لتشحن  البابوية  وقفت 
تنصري أهل تلك البالد وحتويل آسيا قاطبة 
مقاومة  لقيت  أنها  إال  مسيحية،  أرض  إىل 
يف  اإلسالمية  احلكومات  من  شرسة 
البالد وسيطر التجار املسلمون بقوة على 
الهامة فضيقوا  التجارة ومراكزها  مصادر 
واقتصاديًا  عسكريًا  الغزاة  على  اخلناق 
الفاشلة  التحالفات  إىل  الربتغاليون  فلجأ 
املسلمني،  ضد  البوذية  الهندوسية  مع 
تنصري  ورائها  من  وفشل  فشلت  أنها  إال 
باقتناص  إال  يفلحوا  ومل  ذريعًا،  فشاًل  آسيا 
املسيحية  الدولة  إىل  ضموه  صغري  جيب 
على  حصلت  التي  الشرقية  تيمور  هو 
حقوق  على  حفاظًا  مؤخرًا  استقاللها 
األقليات غري املسلمة التي ينبغي أن تظل 

مصانة وال متس.
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للربتغال  جديد  عدو  ظهر  أن  يلبث  مل  ثم   
املوانئ  دخلوا  الذين  الهولنديون  وهم 
عشر،  السادس  القرن  أواخر  اإلندونيسية 
الذين دخل معهم يف السيطرة بعد ذلك 
مع  النفوذ  تقاسموا  الذين  الربيطانيون 
العشرين  القرن  مطلع  ومع  الفرنسيني. 
يف  تدريجيًا  يتشكل  الوطني  الوعي  بدأ 
السلطة  حتطم  ذلك  يف  ساعد  ثم  البالد، 
اليابانيني  يد  على  الهولندية  االستعمارية 
يف أوائل األربعينيات واستمر احلكم الياباين 

حتى االستقالل اإلندونيسي عام 1950.
آيات من اجلمال

واليوم بعد تلك الرحلة الطويلة من التقلبات 
الثقافية والسياسية تقف البالد عند حافة 
الزائرين  يستهوي  مما  واإلبداع  اجلمال 
إليها من كل مكان، فلقد أعجب السائحون 
املاضية  القرون  منذ  العامل  أنحاء  من 
يف  اخلضراء  اجلزر  من  اجلميلة  باملناظر 
اجلولة  كانت  حيث  اإلندونيسي،  األرخبيل 
يف  لها  مثيل  ال  ممتعة،  اجلزر  هذه  بني 
الذي  جمالها  يف  كله  العامل  من  مكان  أي 
املكتشفني. أو  العاديني  السائحني  يبهر 

الفنادق  جتد  أن  ميكنك  إندونيسيا،  ففي 

جنوم  خمسة  درجة  من  املمتازة  الراقية 
البيضاء  الرمال  ذات  للشواطئ  املواجهة 
املالحة  من  املائية  باأللعاب  املغامرة  أو 
والطريان  والغوص،  الشراعي،  بالقارب 
السريعة  القوارب  جترها  التي  باملظالت 
ففي  األنهار،  يف  املالحية  واملغامرات 
األنغام  إىل  تستمع  أن  ميكنك  بايل  جزيرة 
وهو   “ اجلامالن   “ من  الناعمة  اجلميلة 
التقليدية  املوسيقية  اآلالت  من  جمموعة 
سومطرة  ويف   ، النحاس  من  املصنوعة 
 (  “ أوتان  “أوراجن  صورا  تلتقط  أن  ميكنك 
إنسان الغابة ( مباشرة يف وسط الغابة ، 
ويف إمكانك أن تشاهد )كاربان(  “مسابقة 
التحف  وتشرتي  مادورا  جزيرة  يف  الثريان” 
يف جاكرتا.وكل زاوية من زوايا مدينة جاكرتا 
و”   “ إم  بلوك  فهناك”   ، جتذبك  العاصمة 
حمالت فندق إنداه “ و” بالزا سنايان “ متثل 
مراكز جتارية للطبقة العليا يف جاكرتا حيث 
البضائع يف كل  تباع جمموعات كبرية من 
الكربى  احملالت  مراكز  وفيها  منها،  زاوية 
مثل ليبو كاراواتشي واملركز التجاري منغا 
والبوتيقات  وسيبو  إنداه  بوري  وحمالت  دوا 

الصغرية األخرى. 

متنوعة  حياة  أساليب  إندونيسيا  حتتضن 
تشتمل  البالد  من  كغريها  وهي  جدًا، 
العديد  فهناك  صارخ،  طبقي  تفاوت  على 
والذين  الفاحش  الغنى  ذوي  األغنياء  من 
تكاد  التي  البيوت  أغلى  يف  يسكنون 
هيلز،  بيفريل  يف  البيوت  من  أغنى  تكون 
وباملقابل جند الفقراء ذوي الفقر املدقع 
الشوارع  يجوبون  الذين  واملشردين 
ذلك  ولعل  العيش.  لقمة  الناس  يسألون 
تشتمل  أن  من  البالد  مينع  مل  التباين 
على  تضفي  التي  الرتفيه  عناصر  على 
فنجد  احلياة،  سعة  من  شيئًا  الناس  حياة 
منها  الرتفيه  وسائل  من  جمموعات  عدة 
عروض  يتضمن  الذي  احمللي  التقليدي 
الشعبي  والرقص  والكوميديون  الدمى 
التقليدي، كما نرى أيضًا الفرق املوسيقية 
اإلندونيسي  الفلكلور  تصوير  حتاول  التي 
املوسيقيني  املؤلفني  من  ويربز 
تلك  اإلندونيسيني أسماء لها مركزها يف 
سوكارنو  جوروه  بوسبا،  تيتيك  أمثال  البالد 
فرق  نلحظ  أن  ميكن  كما  وغريهم.  بوتري، 
والروك  واجلاز  كالبوب  الغربية  املوسيقى 
األكشن  بأفالم  فتعج  السينما  رول.أما  أند 
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ان  حني  يف  الهندية  واألفالم  الصينية 
ومل  جدًا  سيئة  بحالة  اإلندونيسية  األفالم 
أكرث  النضوج.وباالقرتاب  مرحلة  بعد  تبلغ 
من حياة الناس الداخلية ومنط معيشتهم 
هو  الرئيسي  اإلندونيسيني  غذاء  أن  جند 
على  األساسي  الطبق  يعد  حيث  األرز 
مل  إذا  اإلندونيسي  ان  حتى  اإلفطار  وجبة 
يأكل  مل  نفسه  يعد  وجبته  على  األرز  يأكل 
إندونيسيا  يف  منطقة  لكل  أن  أبدًا.كما 
التي  وعاداتها  اخلاص  التقليدي  غذاءها 
متيزها عن غريها• أما اللباس اإلندونيسي 
الغربي  لألسلوب  مشابهًا  يكاد  فأغلبه 
مل  التي  البعيدة  الريفية  املناطق  عدا  ما 
الشعبي  التقليدي  باللباس  متمسكة  تزل 
من  العديد  ويلبس  اجلاوي،  يسمى  الذي 
العمل الرسمي،  العنق يف  الرجال ربطات 
يكتفي  بل  يلبسها  ال  معظمهم  كان  وإن 
بالقميص والبنطال، والنساء كذلك يلبسن 
لغة  هناك  الناس  ويتكلم  الغربية.  األزياء 
وهي  املالوية  هي  خاصة  إندونيسية 

تشرتك بها مع ماليزيا.
الثقافة البيئية شعار السياحة باندونيسيا

سيتم  أنه  بوست”  “جاكرتا  صحيفة  ذكرت 

اندونيسيا من خالل  للسياحة فى  الرتويج 
الرتكيز على مقاصد الثقافة البيئية بالبالد، 
أمال يف أن تتمكن تلك املقاصد من جذب 
سائح  مليون   7.6 إىل   7.3 بني  يرتاوح  ما 
أجنبي. ونقلت الصحيفة عن “ايستي ريكو 
بوزارة  الرتويج  عمليات  مديرة   “ استوتي 
بحث  “بعد  قولها  والسياحة،  الثقافة 
ملقاصد  الرتويج  قرنا  العوامل،  خمتلف 

الثقافة البيئية بالبالد خالل عام 2011”.
السياحية  املقاصد  رأس  على  وسيكون 
الوزارة  قبل  من  لها  الرتويج  سيتم  التي 
فى  الوطنية  كومودو  حديقة  العام،  هذا 
نوزا تينغار الغربية، التي وصلت إىل املراحل 
النهائية يف مسابقة عجائب الدنيا السبع 

الطبيعية اجلديدة.
وقالت ايستي “إن القضايا البيئية، مبا فيها 
)الثقافة  شعار  حتت  ستثار  املناخ،  قضايا 
البيئة(”، مشرية إىل أن الشعار سيتيح أيضا 
هي  التي  االندونيسية،  للسياحة  جماال 

صديقة للبيئة وتربز القيم الثقافية.
جتارية  لسياسة  أوروبا  تدعو  اندونيسيا 

مستدامة
االحتاد  إندونيسيا  دعت  آخر  جانب  من 

أحادية  سياسة  فرض  عدم  إىل  األوروبي 
مع  جتارتها  يف  البيئية  االستدامة  بشأن 
التجارة  وزير  نائب  وقال  النامية.  الدول 
األوروبي  االحتاد  إن  سرييجار  ماهيندرا 
خماوفه  ملوازنة  سبال  يجد  أن  ينبغي 
بشأن البيئة مع حاجة الدول النامية للنمو 
اجتماعية  رفاهية  وحتقيق  االقتصادي 

أفضل.
اعتبارات  هناك  كانت  إذا  “نتفهم  إننا  وقال 
تتم  أن  يجب  حينئذ  البيئية،  باحلماية  تتعلق 

بطريقة شفافة وواضحة”.
وقال سرييجار إننا “ال نريد سياسة أحادية 

نرتجمها بأنها عقبة أمام التجارة”.
مدرسة صديقة للبيئة يف أندونيسيا

“املدرسة  هو  املدرسة  اسم  تعليق  ترك 
فراغ  من  يأتي  مل  اسم  وهو  اخلضراء” 
للبيئة  صديقة  هي  املدرسة  فهذه   ،
األخضر  والعشب  اخليزران  استخدم  حيث 
يستخدم  مل  األسمنت  إلنشائها،  والطني 
تقع  األساسات.  من  بسيطة  أجزاء  يف  إال 
السياحية  بايل  جزيرة  يف  املدرسة  هذه 
فيها  األطفال  ويتعلم   ، األندونيسية 
مرت   64 املدرسة  طول  يبلغ  البيئة.  عن 
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إنـدونـيـسـيا أرخـبـيـل سـاحـر تـتــوزعـه   17 ألف جــزيــرة

بالطبع  فيها  ويوجد  مرت.   18 وعرضها 
أما  ومقهى.  دراسية  وفصول  مكاتب 
مصدر  من  تأتي  فهي  الكهرباء  بخصوص 
تعمل  مولدات  وهي  أيضًا  للبيئة  صديق 

بالطاقة الشمسية حلماية البيئة.
لقردة  غابات  تخصص  اندونيسيا 

“أورانغوتان”
عشرات  بتخصيص  اندونيسيا  تعهدت 
فيها  إلطالق  الغابات  من  هكتارات  األلف 
فقدت  القردة  هذه  “أورانغوتان”.  قردة 
إزالة  عملية  بسبب  األصلي  موطنهم 
الغابات يف “جزيرة بورنيو”. هذا القرار جاء 
بعد طلبات منذ سنوات من طرف جمعيات 
املدافعة عن احليوانات والتي ال تعرف أين 
ميكن وضع تلك القردة ذات الشعر األحمر 

الطويل. 
تعرف  مل  تفاصليه  خمطط،  حسب  على 
متنح  سوف  هكتار   80.000 من  أكرث  بعد، 
اختصارا  تسمى  حكومية  غري  منظمة  إىل 
تسمى  غابية  منطقة  يف   )BOSF(
 ،“ كاليمانتان   “ من  الشرق  إىل   ، “كيتاي” 
صرح  كما  االندونيسية،  بورنيو”   “ منطقة 
بذالك وزير الغابات. وميكن إطالق يف هذه 

حمتجزين(،  )حاليا   226 من   190 املنطقة 
.)BOSF( على حسب الناطق ملنظمة

إزالة  وترية  ارتفعت   ، معروف  هو  كما 
الغابات بشكل حاد خالل العقود األخرية يف 
“ بورنيو “ بسبب تطوير و توسع مزارع زيت 
النخيل ...ويقدر اخلرباء 50.000 إىل 60.000 من 
هذا الصنف من القردة يعيشون يف حياة 
الربية ، من بينهم 80 باملائة يف اندونيسيا 
و الباقي يف ماليزيا ، التي تسيطر على جزء 

من “بورنيو”.
 احلياة السياسية

السياسية  احلياة  تعيشه  ما  إن 
كل  تطال  أزمة  من  اليوم  اإلندونيسية 
عصفًا  أشد  البالد  يف  احليوية  املفاصل 
قادة  أحالم  بعرثت  التي  تلك  من  وقوة 
عرش  على  تربعت  التي  اآلسيوية  الدول 
القمم االقتصادية وغدت رقمًا صعبًا أطلق 
وقتها  والصناعيون  االقتصاديون  عليه 
قدوة  واعتربوها  اآلسيوية،  باملعجزة 
ودلياًل حيًا على جدارة نظام السوق، لكسر 
اخلرباء  يقول  وكما  والتخلف.  الفقر  طوق 
األزمة  خيوط  فإن  اإلندونيسية  بالساحة 
تلمس  أن  ميكن  واالقتصادية،  السياسية 

اجلرنال  استوىل  أن  منذ  األوىل،  بوادرها 
 1965/5/30 يف  احلكم  على  سوكارنو 
سوكارنو  الرئيس  فيه  عزل  دموي،  بانقالب 
ـ وخلف نصف مليون  إندونيسيا  ـ مؤسس 
تسري  والبالد  سوهارتو  حكم  طيلة  قتيل. 
على حبل كالعب سريك يرتاقص يف لعبة 
التوازن. ولعل سنوات حكم سوهارتو- 32 
حديد  من  بقبضة  البالد  أدار  والذي   - عامًا 
كان  معظمها  وثروات  اقتصادية  وفوضى 
املؤسسة  يف  وأعوانه  عائلته  أيدي  يف 
العسكرية ومل يلق بااًل حلالة الفقر املدقع 
اإلندونيسي،  الشارع  على  وانعكاساته 
احلياة  على  جديدة  بأشكال  اليوم  ينعكس 

اإلندونيسية.
خانقة  اقتصادية  أزمات  من  تعاين  فالبالد   
على  جزيرة  من  أكرث  يف  دموية  وصراعات 
بانفجار  تنذر  ودينية  وقومية  إثنية  خلفيات 
وعلى  برمته،  األرخبيل  مستقبل  يهدد 
املراقبني،  تقارير  إليه  تشري  مما  العكس 
واالقتصادية  السياسية  االضطرابات  فإن 
والتدخل اخلارجي  الصراع  بوابات  تفتح  قد 
يف ظل غياب قوى سياسية متتلك برامج 

متكنها من وضع البالد على بر األمان.
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تعمل  التي  السيارات  بيع  ستحظر  أنها 
بالبنزين والديزل اعتبارا من عام 2040. 

إن املركبات الكهربائية اآلن قد تسري 400 
كلم دون احلاجة إلعادة الشحن، ويف زيادة 
اإلستهالك.  وكفاءة  البطارية  تطور  مع 
نقصان  يف  البطارية  شحن  مدة  أن  كما 
وحمطات  البطارية  تطور  مع  مستمر 

الشحن.
نفسه  الكهرباء  إنتاج  إن  قائل  يقول  وقد 
أواًل:  ولكن  األحفوري،  الوقود  حرق  يتطلب 
مستمر  تطور  يف  بديلة  مصادر  هناك 
الرياح  وطاقة  الشمسية  الطاقة  مثل 
وحرارة األرض وطاقة األمواج واملد واجلزر 

والطاقة احليوية. 
وثانيًا: ميكن التحكم يف كفاءة انتاج الطاقة 
التوليد  حمطات  يف  األحفوري  الوقود  من 
كفاءة  يف  التحكم  امكانية  من  بكثري  أكرث 

املركبات وحمطات البرتول.
الناجت عن  التلوث  التحكم يف  وثالثًا: ميكن   
بكفاءة  التوليد  حمطات  يف  الوقود  حرق 
عوادم  تلوث  يف  التحكم  من  كثريًا  أعلى 
استخدام  امكانية  مع  خاصة  املركبات، 

الغاز الطبيعي.
الكهرباء  توليد  مستقبل  فإن  وعليه 
النقل  ومستقبل  املتجددة،  للطاقة 
يف  تفكر  كنت  فإذا  الكهربائية،  للمركبات 
يجب  أشياء  هناك  كهربائية،  سيارة  شراء 

معرفتها وحتضريها. 
لشحن  منزلية  جتهيزات  هناك  أواًل: 
من  السيارة  شحن  ميكن  إذ  السيارة، 
مبعدل  باملنزل  العادية  الكهرباء  دائرة 
شحن  ساعة  لكل  كيلومرتات   10-7
تغيري  يتطلب  ال  وهذا  السيارة.  نوع  حسب 
يستغرق  ولكنه  للمنزل  الكهربائية  اللوحة 
وقتأ طوياًل ويجب مراجعة كهربائي معتمد 

للتأكد من أن الدائرة 15 – 20 أمبري. فإذا 
كنت من الذين ال يستخدمون السيارة ألكرث 
من 40 كلم يف اليوم، فإن الشحن املنزيل 
العادي كل ليلة يكفيك. كذلك ميكن تركيب 
ساعة  لكل  كلم  يعطيك 40-25  شاحن 
كهربائية  دائرة  إىل  يحتاج  قد  وهذا  شحن، 
القطب  ثنائية  امبري   50-30 جديدة 
موقف  إىل  وتوصل  دائرة  بقاطع  جمهزة 
 400( أسرع  شواحن  هناك  بل  السيارة. 
بنسبة  البطارية  شحن  تستطيع  فولت( 
80% يف نصف ساعة فقط، إال أنها قد ال 

.DC تناسب املنازل كونها
ثانيًا: عليك معرفة مواقع حمطات الشحن 
أينما كنت حتى تستطيع التخطيط  العامة 
 200 دبي  يف  عددها  بلغ  وقد  رحلة.  ألي 

حمطة وعلى الطرق اإلحتادية 8 حمطات.
شراء  بنيتك  الكهرباء  شركة  إخطار  ثالثًا: 
سيارة كهربائية، فقد تكون لديهم نصائح 
أو حوافز تفيدك يف تقليل التكلفة واجلهد 
مبادرة  دبي  أطلقت  فقد  األمان.  وضمان 
استخدام  على  األفراد  لتشجيع  جديدة 
السيارات الكهربائية تتضمن إتاحة الشحن 
يف  الكهربائية  السيارات  جلميع  اجملاين 
حتى  العامة  األخضر(  )الشاحن  حمطات 
مواقف  تخصيص  مع   ،2019 عام  نهاية 
عدد  زيادة  إىل  دبي  وتتطلع  لها.  جمانية 
سيارة  ألف   42 لنحو  الكهربائية  السيارات 

بحلول عام 2030.
عندما  الشديد  احلذر  من  بد  ال  رابعًا: 
ميكن  إذ  مرة  ألول  كهربائية  سيارة  تقود 
الوصول اىل اقصى عزم للمحرك منذ بداية 

التشغيل لقدرتها الكبرية على التسارع. 
كهربائية  سيارة  القتناء  ندعوكم  هنا  ومن 
توفر لكم متعة القيادة دون ضجيج وبوقود 

نظيف ال ينفث أي ملوثات يف الهواء.

نــــبــــتـــــكـــر مـــــجـــتــــمـــعـــات خـــضـــراء لــــغــد أفـــضـــل
هل ترغب بشراء سيارة كهربائية.. فكر معنا

د. عيسى محمد عبد اللطيف 

إلى اللقاء
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دخلت السيارات الكهربائية أسواق اخلليج 
يف  عائقا  احلار  املناخ  كان  أن  بعد  بقوة 
لتواكب  التكنولوجيا  تطورت  فقد  البداية، 
تطوير  ومت  القاسية  الطقس  ظروف 
والسيارات  الظروف.  لكل  مالئمة  بطاريات 
العاملي  السوق  تقتحم  اآلن  الكهربائية 
بقوة وبأسعار منافسة بعد خفض التكلفة 

كثريًا.
وبالرغم من عدم توفر إحصاءات عن حجم 
إال  الكهربائية،  للسيارات  الفعلي  املبيعات 
ألف   500 لصنع  تهدف  "تسال"  شركة  أن 
سيارة يف 2018، وأن أكرث من 25 شركة 
اآلن تصنع سيارات كهربائية ملواكبة سوق 
الدول  من  الكثري  وأن  خاصة  املستقبل، 
اآلن تشجع سوق السيارات الكهربائية. بل 
إن السلطات الربيطانية والفرنسية أعلنت 



جائزة اإلمارات التقديرية للبيئة

معًا من أجل وطن أخضر

جائزة زايد الدولية للبيئة

معًا من أجل قرن أخضر






