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محمد بن راشد: 

»ويتيكس « ُيرّسخ ثقافة 
الطاقة النظيفة في 

األوساط العالمية



جائزة اإلمارات التقديرية للبيئة

معًا من أجل وطن أخضر

جائزة زايد الدولية للبيئة

معًا من أجل قرن أخضر
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مدن ذكية  لبيئة مستقبلية

أ. د. محمد أحمد بن فهد
رئيس جملس اإلدارة

رئيس التحرير  

الشيخ  السمو  صاحب  سيدي  أطلق 
رئيس  نائب  مكتوم،  آل  راشد  بن  حممد 
دبي،  حاكم  الوزراء  جملس  رئيس  الدولة 
االصطناعي،  للذكاء  اإلمارات  اسرتاتيجية 
اإلمارات  مئوية  ضمن  ضخم  مشروع  أول 
بعد  اجلديدة  املوجة  ميثل  الذي   ،2071
عليها  ستعتمد  بحيث  الذكية،  احلكومة 

التحتية  والبنية  والقطاعات  اخلدمات 
امتداد  وهذا  الدولة،  يف  املستقبلية 
واستشرافه  الشمولية  سموه  لرؤية 
افتتاح  أثناء  سموه  قال  فقد  للمستقبل، 

مركز حممد بن راشد لالبتكار احلكومي: 
تصنع  التي  هي  املوارد  أو  املال  ليس   "
الفرق يف العمل احلكومي بل األفكار هي 

التي تضعنا يف املقدمة".
يف  احلضري  األداء  أن  واضحًا  بات  لقد 
"رأس  على  يتوقف  يعد  مل  احلايل  العصر 
توفري  على  بل  وحسب،  املادي"  املال 
أي  االجتماعية،  التحتية  والبنية  املعرفة 
وهو  واالجتماعي،  الفكري  املال  رأس 
احلضرية  للحياة  بالنسبة  احلاسم  العامل 

املعاصرة.
ومن هذا املنطلق فقد مت إدخال مفهوم 
اسرتاتيجي  كنموذج  الذكية"  "املدينة 
املناطق  يف  جديدة  بيئية  رؤية  ضمن 
األهمية  على  الضوء  وتسليط  احلضرية، 
الذكية  والتقنيات  للتكنولوجيا  املتزايدة 
واملصادر البديلة، ورأس املال االجتماعي 
التطورات  هذه  أهمية  وتكمن  والبيئي، 
من  نظرياتها  عن  الذكية  املدن  متييز  يف 
بينها  واضح  خط  ورسم  االخرى،  املدن 

وبني ما يجري يف إطار انشاء تلك املدن.
عن  بعيدة  العربية  املدن  تكون  ورمبا 
حماوالت  هنالك  كانت  وان  املفهوم،  هذا 

الشكل  لدعم  اخلليجية  الدول  يف  جادة 
احلضري الذكي، كمشروع املباين اخلضراء 
سيدي  اعتمده  الذي  اإلمارات  دولة  يف 
صاحب السمو الشيخ حممد بن راشد آل 
مكتوم، وذلك وفقًا للتوجهات االسرتاتيجية 
حتقيق  إىل  الهادفة  االحتادية  للحكومة 
اإلمارات  بذلك  لتصبح  البيئية  االستدامة 
األوسط  الشرق  منطقة  يف  دولة  أول 
املعايري  هذه  تطبق  أفريقيا  وشمال 

املعتمدة عامليًا على املنشآت.
إن املدن الذكية أشمل كثريًا من التقنيات 
والكمبيوتر،  الهاتف  مثل  اليوم،  املتاحة 
تأثريها  يف  جديدة  رؤية  تقدم  فهي 
واجملتمع.  البشرية  املستوطنات  على 
وملواكبة ذكاء املدن هناك ضرورة إلطالق 
سوقًا لألفكار يركز على االبتكار، واإلمكانات 
وطرح  الذكية  التحتية  والبنية  البشرية 
لبحث  الذكية  االقتصادية  االفكار  وجمع 

ومناقشة األفكار األكرث أهمية يف عصرنا.
عربية  مدن  بناء  على  قادرون  باننا  واعتقد 
االهتمام  بضرورة  مؤمنني  كنا  إذا  ذكية 
للتفكري  تأصياًل  املتعددة،  الذكاء  مبفاهيم 
اإلسالمية  لثقافاتنا  وفقًا  القتصادنا  الذكي 
األفكار  على  الرتكيز  يتم  بحيث  والعربية 
واالبتكار  االبداع  جلعل  املناسبة  احلديثة 
أكرث  اليوم  التحقيق، وهو ما يهمنا  ممكني 

من أي وقت مضى.
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سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي يفتتح 

"عجمان كيوبس"الذي يعد املبنى املستدام األول 

من نوعه يف املناطق الشمالية من الدولة.

سمو الشيخ حمدان بن حممد بن راشد آل 

مكتوم، ويل عهد دبي، يشهد انطالق أول رحلة 

جتريبية للتاكسي اجلوي ذاتي القيادة، القادر 

على نقل شخصني، من شركة "فولو كوبرت 

VOLOCOPTER " األملانية املتخصصة يف 

صناعة هذه النوعية احلديثة من املركبات اجلوية.

األمرية هيا تلتقي حاكم عام اسرتاليا وتطلعه على 

املدينة العاملية للخدمات اإلنسانية وخمتلف مكوناتها 

وما تقدمه من خدمات بالتعاون مع املنظمات 

واملؤسسات الدولية العاملة يف جمال اإلغاثة.

أصبح تلوث الهواء يشغل بال العواصم األوروبية 

والسلطات البلدية التي باتت تشن حمالت خلفضه 

يف ضوء إحصاءات طبية تؤكد أنه يتسبب مبوت 

عشرات اآلالف سنويًا.

قام فريق من خرباء هيئة البيئة بعمل مسح جوي 

يف حممية املها العربي بهدف إحصاء أعداد 

املها يف منطقة الظفرة والتي تبلغ مساحتها 6 

االف كيلومرت مربع.

جملس أمناء بنك اإلمارات للطعام يفتتح املوقع 

التشغيلي الثاين للبنك يف منطقة الرفاع، بحضور 

املهندس حسني ناصر لوتاه مدير عام بلدية دبي، 

رئيس اجمللس. 

الدكتور تيدروس أدهانوم، مدير عام منظمة 

الصحة العاملية، يفتتح معرض الصور اخلاص 

بإجنازات مبادرة حممد بن زايد الستئصال مرض 

شلل األطفال يف إسالم آباد.

عمار النعيمي
يفتتح »عجمان كيوبس «

حمدان بن محمد 
يشهد إطالق 

أول تاكسي جوي بدون 
سائق في العالم

المدينة العالمية 
للخدمات اإلنسانية

أوروبا تحارب 
السيارات الملوثة للمدن

هيئة البيئة تنفذ 
مسحًا جويًا للمها العربي

تدشين الموقع الثاني 
لبنك الطعام

معرض صور
لمبادرة محمد بن زايد

ص 14

مرايا القارات تأخذكم يف هذا 
العدد إىل سلطنة ُعمان.. جبال 

وشواطئ وكثبان وكهوف 
جتتذب السائحني.

مرايا القارات
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2018 عام زايد
عام االحتفال بالقيم واملبادئ اخلالدة

تركها،  التي  الراسخة  والتقاليد  النبيلة  القيم  "إن 
املغفور له بإذن اهلل تعاىل، الشيخ زايد بن سلطان آل 
واالعتزاز  الفخر  ومصدر  احلقيقية  الرثوة  متثل  نهيان، 
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 
رئيس الدولة، رئيس جملس الوزراء، حاكم دبي، رعاه 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 

احلاضرة واملقبلة.
زايد  بأن أكون جزءًا من مؤسسة  إنني فخورة 
زايد  الشيخ  بجهود  واالحتفال  للبيئة،  الدولية 
اإلمارات  دولة  مكانة  عزز  والذي  للبيئة،  احملب 
أياديها  متد  معطاءة  كأمة  املتحدة  العربية 
الدولية،  للمساعدات  والسخاء  باخلري  البيضاء 
من خالل كافة األنشطة واملبادرات واتفاقيات 
التعاون الدولية التي تقوم بها لصالح البشرية.

 2017 5نـوفـمـبـر 

رئيس مجلس اإلدارة
رئيس التحرير  
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أخبار وتقارير
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افتتح القمة 
العالمية الرابعة 

لالقتصاد 
األخضر

محمد بن راشد: »ويتيكس« ُيرّسخ ثقافة الطاقــة 
النظيفة في األوساط العالمية

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

الوزراء حاكم دبي، رعاه اهلل، أن معرض تكنولوجيا المياه والطاقة البيئية »ويتيكس« 

المصاحب للقمة العالمية لالقتصاد األخضر يرسخ ثقافة ومفهوم الطاقة النظيفة 

في األوساط العالمية.

اإلنسان  حياة  أن  سموه 
هي األهم يف هذا الكوكب 
العامل  دول  جميع  وعلى 
احلفاظ  أجل  من  بينها  فيما  البناء  التعاون 
وحتاشي  سليمًا  نظيفًا  كوكبنا  على 
تساهم  التي  والطرق  املواد  استخدام 
البشر  آالف  فقدان  ثم  ومن  تدمريه  يف 

حلياتهم كل عام.

افتتاح  عقب  سموه  تصريحات  وجاءت 
اجللسة االفتتاحية للقمة العاملية الرابعة 
يف  انطلقت  التي  األخضر،  لالقتصاد 
أمس  صباح  العاملي  التجاري  دبي  مركز 
من  فاعلة  مبشاركة  يومني  وتستمر 
اجلهات املعنية يف الدولة وعدد كبري من 
كما  والصديقة،  الشقيقة  الدول  ممثلي 
زار سموه يرافقه سمو الشيخ حمدان بن 

دبي،  عهد  ويل  مكتوم  آل  راشد  بن  حممد 
البيئية  والطاقة  املياه  تكنولوجيا  معرض 
العاملية  للقمة  املصاحب  "ويتيكس" 

لالقتصاد األخضر.
الشيخ  سمو  جانبه  وإىل  سموه  واستمع 
مكتوم  آل  راشد  بن  حممد  بن  حمدان 
بن  أحمد  الشيخ  وسمو  دبي،  عهد  ويل 
سعيد آل مكتوم رئيس هيئة دبي للطريان 
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هي  اإلنسان  حياة  راشد:  بن  حممد 
األهم يف هذا الكوكب وعلى جميع دول 
العامل التعاون البناء فيما بينها من أجل 

احلفاظ على كوكبنا نظيفًا سليمًا.

اإلمارات  طريان  جملموعة  األعلى  الرئيس 
راشد  بن  حممد  بن  أحمد  الشيخ  وسمو 
آل مكتوم رئيس مؤسسة حممد بن راشد 
آل مكتوم للمعرفة وسمو الشيخ منصور 
بن حممد بن راشد آل مكتوم واحلضور إىل 
كلمة سعيد حممد الطاير العضو املنتدب 
ومياه  كهرباء  لهيئة  التنفيذي  الرئيس 
للطاقة  األعلى  اجمللس  رئيس  نائب  دبي 
القمة  أن  أكد  الذي  القمة  رئيس  دبي  يف 
شعارًا  حتمل  األخضر  لالفتصاد  الرابعة 

جديدًا هو "تعزيز االبتكار قيادة التغيري".
هيئة  بني  شراكة  بناء  عن  الطاير  وأعلن 
الصكوك  وشركة  دبي  ومياه  كهرباء 
متويلي  صندوق  أول  إطالق  يف  الوطنية 
أخضر بقيمة قرابة مليارين ونصف املليار 

درهم.

الدول"  "منصة  إطالق  عن  أيضًا  وأعلن 
املتحدة  العربية  اإلمارات  دولة  وانضمام 
املنصة  لهذه  اجلنوبية  وكوريا  وإيطاليا 
الدويل  اجلماعي  العمل  استمرارية  مؤكدًا 
وجميع  اإلمارات  دولة  بني  التعاون  وتعزيز 
األسمى  الهدف  لتحقيق  العامل  دول 
الكوكب  هذا  على  احلفاظ  يف  املتمثل 
ملا  املستدامة  التنمية  وحتقيق  وحمايته 

فيه مصلحة ومستقبل األجيال القادمة.
وبعد الكلمة شاهد صاحب السمو الشيخ 
حممد بن راشد آل مكتوم واحلضور عرضًا 
جمال  يف  الدولة  إجنازات  استعرض  مرئيًا 

التحول إىل االقتصاد األخضر.
بن  حممد  بن  حمدان  الشيخ  سمو  وكرم 
وإيطاليا  اإلمارات  دولة  مكتوم  آل  راشد 
"منصة  إىل  النضمامها  اجلنوبية  وكوريا 

العاملية  املنظمة  منصات  إحدى  الدول" 
حضر  دبي.  ومقرها  األخضر  لالقتصاد 
عبداهلل  بن  حممد  معايل  القمة  افتتاح 
الوزراء  جملس  شؤون  وزير  القرقاوي 
إبراهيم  بنت  رمي  ومعايل  واملستقبل 
التعاون  لشؤون  دولة  وزيرة  الهاشمي 

الدويل.
وزير  الزيودي  أحمد  بن  ثاين  الدكتور  ومعايل 
حممد  ومعايل  والبيئة  املناخي  التغري 
صاحب  ديوان  عام  مدير  الشيباين  إبراهيم 
من  عدد  جانب  إىل  دبي  حاكم  السمو 
املسؤولني  وكبار  الوزراء  املعايل  أصحاب 
حكومية  وأجنبية  عربية  ووفود  الدولة  يف 

وخاصة.
زيارة ويتيكس

حممد  الشيخ  السمو  صاحب  زار  كما 
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الدولة  رئيس  نائب  مكتوم  آل  راشد  بن 
رعاه  دبي،  حاكم  الوزراء  جملس  رئيس 
بن  حمدان  الشيخ  سمو  يرافقه  اهلل، 
دبي،  عهد  ويل  مكتوم  آل  راشد  بن  حممد 
البيئية  والطاقة  املياه  تكنولوجيا  معرض 
العاملية  للقمة  املصاحب  "ويتيكس" 

لالقتصاد األخضر.
الذي  املعرض  أرجاء  يف  سموه  وجتول 
واطلع  دبي  ومياه  كهرباء  هيئة  تنظمه 
واستخداماتها  املياه  تقنيات  أحدث  على 
خاصة  النظيفة  الطاقة  وتوليد  وحتليتها 
قرابة  تعرضها  التي  الشمسية  الطاقة 
احلدث  يف  مشاركة  وجهة  شركة  ألفي 
أربعني دولة مبا فيها دولة  متثل أكرث من 

اإلمارات.
كهرباء  هيئة  منصة  عند  سموه  وتوقف 
سعيد  املهندس  من  واطلع  دبي  ومياه 
الرئيس  املنتدب  العضو  الطاير  حممد 
املشاريع  أهمية  على  للهيئة  التنفيذي 
الطاقة  قطاع  يف  الهيئة  تنفذها  التي 

املتجددة.
عرض  منصة  عند  سموه  توقف  كما 
العام  مديرها  من  واطلع  "إينوك"  شركة 

املشاريع  أضخم  على  الفالسي  سيف 
للشركة يف منطقة جبل علي واخملتصة 
بالوقود  واملركبات  السيارات  تزويد  يف 
تقدمها  التي  اخلدمات  وتعرض  النظيف 

لعمالئها.
حممد  الشيخ  السمو  صاحب  وأشاد 
املعرض  بأهداف  مكتوم  آل  راشد  بن 
الواسعة من قبل مؤسساتنا  واملشاركة 
من  أخرى  وجهات  ومؤسسات  الوطنية 
أن  سموه  مؤكدًا  العامل،  دول  معظم 
الطاقة  ومفهوم  ثقافة  يرسخ  املعرض 
أن  العاملية، معتربًا  األوساط  النظيفة يف 
الكوكب  هذا  يف  األهم  هي  اإلنسان  حياة 
وعلى جميع دول العامل التعاون البناء فيما 
نظيفًا  كوكبنا  على  احلفاظ  أجل  من  بينها 
سليمًا وحتاشي استخدام املواد والطرق 
فقدان  ثم  ومن  تدمريه  يف  تساهم  التي 

آالف البشر حلياتهم كل عام.
افتتاح املعرض 

آل  راشد  بن  حمدان  الشيخ  سمو  وكان 
الدويل  دبي  مركز  يف  افتتح  قد  مكتوم، 
من   19 الـ  الدورة  واملعارض،  للمؤمترات 
والبيئة  والطاقة  املياه  تكنولوجيا  معرض 

للطاقة  دبي  ومعرض   "2017 "ويتيكس 
كهرباء  هيئة  تنظمه  الذي  الشمسية 
السمو  صاحب  بتوجيهات  دبي  ومياه 
نائب  مكتوم،  آل  راشد  بن  حممد  الشيخ 
حاكم  الوزراء  جملس  رئيس  الدولة  رئيس 
الشيخ  رعاية سمو  دبي، رعاه اهلل، وحتت 
حتت  وذلك  مكتوم،  آل  راشد  بن  حمدان 

شعار "يف طليعة االستدامة".
ويقام املعرض، حتت مظلة الدورة الرابعة 
تقدر  مساحة  على  األخضر،  األسبوع  من 
نحو  مبشاركة  مربع،  مرت  ألف   70 بنحو 
مع  وبالتزامن  دولة،   50 من  عارض   2000
للطاقة  دبي  "معرض  من  الثانية  الدورة 
"القمة  من  الرابعة  والدورة  الشمسية"، 
تشهد  التي  األخضر"،  لالقتصاد  العاملية 
جميع  من  متحدثًا   60 من  أكرث  مشاركة 
االقتصاد  جماالت  خمتلف  يف  العامل  أنحاء 
والتنمية  واالبتكار  الذكية  واملدن  األخضر 

املستدامة.
االفتتاح، معايل مطر حميد  وحضر مراسم 
كهرباء  هيئة  إدارة  جملس  رئيس  الطاير، 
القطامي،  حميد  ومعايل  دبي،  ومياه 
وأحمد  دبي،  يف  الصحة  هيئة  عام  مدير 
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األعلى  اجمللس  عام  أمني  احملريبي، 
الكندي،  سعيد  ومعايل  دبي  يف  للطاقة 
وعدد  الطاقة،  وزارة  وكيل  النيادي،  ومطر 
احلكومية  الدوائر  يف  العموم  مديري  من 

والشركات.
جولة تفقدية

آل  راشد  بن  حمدان  الشيخ  سمو  وقام 
الطاير،  حممد  سعيد  يرافقه  مكتوم، 
لهيئة  التنفيذي  الرئيس  املنتدب  العضو 
ومؤسس  رئيس  دبي،  ومياه  كهرباء 
معرض ويتيكس، وكبار املسؤولني بجولة 
اطلع  حيث  وأجنحته،  املعرض  أرجاء  يف 
واالبتكارات  التقنيات  على  خاللها  سموه 
الطاقة  جمال  يف  اجلديدة  واملنتجات 
وحلول  اخلضراء،  والتقنيات  املياه،  وحتلية 
واالستدامة  واملتجددة،  النظيفة  الطاقة 

البيئية، والنفط، والغاز، وغريها.
كهرباء  هيئة  جناح  بداية  سموه  وتفقد 
جملمع  منوذج  يتضمن  الذي  دبي،  ومياه 
تنفذه  الذي  مكتوم،  آل  راشد  بن  حممد 
الطاقة  مشروعات  أكرب  ويعد  الهيئة 
واحد  موقع  يف  العامل  يف  الشمسية 
وفق نظام املنتج املستقل، حيث ستبلغ 

عام  بحلول  ميغاوات   1000 اإلنتاجية  قدرته 
عام  بحلول  ميغاوات   5000 إىل  وصواًل   ،2020
 50 إىل  تصل  إجمالية  باستثمارات   ،2030

مليار درهم.
املرحلة  تفاصيل  على  سموه  واطلع 
ميغاوات،   700 بقدرة  اجملمع  من  الرابعة 
الشمسية  للطاقة  مشروع  أكرب  وتعد 
املنتج  بنظام  العامل  يف   )CSP( املركزة 
وميتاز  واحد،  موقع  يف  املستقل 
املشروع بأطول برج شمسي يف العامل 

بارتفاع يصل إىل نحو 260 مرتًا.
للمبنى  منوذج  على  سموه  اطلع  كما 
اسم  يحمل  الذي  للهيئة  اجلديد  الرئيسي 
مبنى  وأذكى  وأكرب  أعلى  ويعد  "الشراع"، 
انبعاثات  صفر  يحقق  العامل  يف  حكومي 

كربونية.
وتفقد سموه منوذج عن مشروع حمطة 
الكهرباء  لتوليد  الكهرومائية  الطاقة  توليد 
سد  يف  اخملزنة  املياه  من  باالستفادة 
حتا، احملطة األوىل من نوعها يف منطقة 
إىل  تصل  إنتاجية  بقدرة  العربي،  اخلليج 
االبتكارات  250 ميغاوات. كما تفقد سموه 
وأبرزها  الهيئة  منصة  يف  الذكية  واحللول 

رماس،  ومبادرة  تشني،  البلوك  مبادرة 
وتطبيق  الذكي،  االفرتاضي  املوظف 

الهيئة احملدث.
واجلناح  اإليطايل،  اجلناح  سموه  زار  كما 
الوطنية  األجنحة  من  وعدد  الصيني 
وزارة  ومنصات  املشاركة،  والعاملية 
سيمنز  وشركة  دبي،  وشرطة  الطاقة 
العاملية"،  بي  بي  "ايه  وشركة  األملانية، 
العاملية  واملنظمة  السعودية،  باور  وأكوا 
أبوظبي  األخضر، ومنصة شركة  لالقتصاد 
وشركة  )مصدر(،  املستقبل  لطاقة 

دوكاب.
معرض الطاقة الشمسية

من  الثانية  النسخة  كذلك  سموه  وتفقد 
األكرب  الشمسية،  للطاقة  دبي  معرض 
نخبة  ويستقطب  املنطقة،  يف  نوعه  من 
اخلرباء واملصنعني واملهتمني ملناقشة 
الشمسية  الطاقة  واحتياجات  حلول 
السبل  أفضل  واستكشاف  ومبادراتها 
إجناح  يف  التقنية  تطويع  شأنها  من  التي 
يف  الشمسية  الطاقة  مشاريع  كربى 
بنحو  تقدر  إجمالية  مساحة  على  العامل 

14000 مرت مربع.
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برعاية محمد بن 
راشد 

حمدان بن محمد يحضر افتتاح الحدث العلمي 
لمركز محمد بن راشد للفضاء

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

مجلس الوزراء حاكم دبي وحضور سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، 

كافة  على  العام  والمشرف  للفضاء«  راشد  بن  محمد  »مركز  رئيس  دبي  عهد  ولي 

مشاريعه وخططه االستراتيجية والتطويرية، انطلقت أعمال »الحدث العلمي لمركز 

محمد بن راشد للفضاء« .

عبداهلل  الشيخ  سمو 
وزير  نهيان،  آل  زايد  بن 
الدويل  والتعاون  اخلارجية 
البشرية،  واملوارد  التعليم  جملس  رئيس 

التي  احلدث  افتتاح  خالل  الرئيسة  الكلمة 
مرت  التي  املراحل  أهم  خاللها  استعرض 
اإلنسانية والتي كان  بها مسرية املعرفة 
إسهامًا  واإلسالمية  العربية  للحضارتني 

من  قرون  عشرة  نحو  إىل  امتد  فيها  جلياًل 
العطاء الفكري والعلمي.   

للحدث  الرسمي  االفتتاح  جلسة  وخالل 
يف  االحتاد  متحف  يف  ُأقيم  الذي  العلمي 
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حول  تتمحور  األمل  مسبار  مهمة  األمريي: 
الهيدروجني  غازي  تسرب  أسباب  دراسة 

واألوكسجني نحو الفضاء.

زايد  بن  عبداهلل  الشيخ  سمو  تناول  دبي، 
مسرية  يف  مهمة  حمطات  نهيان  آل 
مرحلة  منذ  واملعريف  العلمي  التطور 
أن  مؤكدًا  اإلنسانية،  تاريخ  من  مبكرة 
العرب واملسلمني قدموا للعامل فلسفات 
عام  ألف  مدى  على  واخرتاعات  وأفكارا 
املعرفة  قيمة  معها  ارتفعت  تقريبًا، 
والعلوم ليكون النتاج الفكري لتلك املرحلة 
حركة  عليها  ارتكزت  التي  القاعدة  مبثابة 
وعلماء  فالسفة  باشرها  التي  التطوير 
الهائلة  العلمية  النهضة  إىل  وصوال  الغرب 
التاسع  القرن  يف  العامل  شهدها  التي 
واخرتاعات  اكتشافات  يف  ومتثلت  عشر 
حيوية، كاآللة البخارية والهاتف وكالكهرباء 

وغريها.
زايد  بن  عبداهلل  الشيخ  سمو  وتطّرق 

العلمي  التحّول  إىل  كلمته  يف  نهيان  آل 
العامل  شهده  الذي  الكبري  والتكنولوجي 
السيما  األخرية،  العشر  السنوات  خالل 
وحلول  املعلومات  تقنية  جمال  يف 
منصات  ظهور  تضمنت  والتي  االتصال 
من  أحدثته  مبا  االجتماعي  التواصل 
اإلنسانية،  اجملتمعات  على  عميق  اثر 
حققتها  التي  الكبرية  الطفرة  على  عالوة 
اآلخذ  االصطناعي  الذكاء  بظهور  البشرية 
تقنيات  واستحداث  السريع،  التطور  يف 
وتقنية  ز  امُلَعزَّ والواقع  االفرتاضي  الواقع 
العديد  تخدم  التي  األبعاد،  ثالثية  الطباعة 
والتطويرية وغريها  البحثية  القطاعات  من 
طالت  التي  التكنولوجي  التطوير  أوجه  من 

العديد من جماالت احلياة.
التي  العصر"  "روح  فكرة  إن  سموه  وقال 

ناقشها العديد من الفالسفة واملفكرين 
فكري  طاَبع  عصر  لكل  أن  باختصار  تعني 
واقتصادي،  وسياسي  واجتماعي  وفني 
من  هم  واملؤثرون  والعظماء  والناجحون 
معه  ويتفاعلون  عصرهم،  روح  يفهمون 
يعيش  من  أما  احلضارية،  حملدداته  تبعا 
يف املاضي فقط، ويحاول إسقاطه على 

الواقع فإنه يفشل دائمًا.
الدويل  والتعاون  اخلارجية  وزير  سمو  وأكد 
البشرية  واملوارد  التعليم  جملس  رئيس 
منه  نستلهم  كمصدر  املاضي  أهمية 
ضرورة  مع  الرفيعة،  والقيم  احلكمة 
االهتمام بروح عصرنا احلايل والتي تتجسد 
البشرية  أن  إىل  سموه  مشريًا  العلوم،  يف 
قد تكون امام نقلة نوعية حضارية السيما 
وتكنولوجيا  بعلوم  االهتمام  تنامي  مع 

 2017 11نـوفـمـبـر 



نــــــــــبـــــــــــتــــــــــكـــــــــــر مـــــــــــجـــــــــــــتـــــــــــــمــــــــــــعـــــــــــــــــــــــــــات خــــــــــــضــــــــــــراء   لــــــــــــــغـــــــــــــد أفــــــــــــــضـــــــــــــل12

افتتاح الحدث العلمي لمركز محمد بن    راشــد للفضــاء

آفاقا  البشرية  أمام  يفتح  الذي  الفضاء 
كبرية للتطوير لتحقيق حياة أفضل للجميع.  
بن  حممد  بن  حمدان  الشيخ  سمو  وكان 
الشيخ  سمو  يرافقه  مكتوم،  آل  راشد 
بجولة  قاما  قد  نهيان،  آل  زايد  بن  عبداهلل 
املصاحبة  الفعاليات  خاللها  تفقدا 
اجللسات  من  كبريا  عددا  تضمنت  والتي 
من  جانبا  سموهما  حضر  حيث  النقاشية، 
جلسة ُخصصت ملعايل سارة بنت يوسف 
ملف  عن  املسؤولة  دولة  وزيرة  األمريي 
العلوم املتقدمة، قائد الفريق العلمي يف 
للحديث  للفضاء"  راشد  بن  حممد  "مركز 
حول األهداف العلمية لـ "مشروع اإلمارات 
الستكشاف املريخ"، وكيف يدرس مسبار 
آالف  عنه  يبعد  لكوكب  اجلوي  الغالف  األمل 
الكيلومرتات وكيفية معرفة مكونات الغالف 
اجلوي وتركيبته على الرغم من عدم القدرة 

على رؤيته بالعني اجملردة.
وأوضحت األمريي خالل اجللسة أن مهمة 
اسباب  دراسة  حول  تتمحور  األمل  مسبار 
واألوكسجني  الهيدروجني  غازي  تسرب 
نحو الفضاء ومعرفة العالقة والتفاعل بني 
اجلوي  للغالف  والسفلى  العليا  الطبقات 

مت  كيف  عن  حتدثت  كما   .. املريخ  لكوكب 
حتديد األدوات العلمية الثالث يف املسبار 
هي  وما  اختيارها  مت  وملاذا  وخصائصها 
اىل  وترسلها  ستجمعها  التي  البيانات 

كوكب األرض.
كما استعرضت بعض املعلومات املهمة 
مداره  أن  إىل  وأشارت  األمل  مسبار  حول 
الشكل،  البيضاوي  املريخ،  كوكب  حول 
بني  الكوكب  سطح  عن  ارتفاعه  ويرتاوح 
توفري  من  سيمكننا  ما  كلم،  و44000   22000
الغالف  تغّير  كيفية  عن  شاملة  صورة  أول 
اجلوي للمريخ وتغريات الطقس على مدار 
بشكل  السنة  فصول  كافة  وعرب  اليوم 

مستمر.
ويتضمن احلدث العلمي املوّجه اىل قطاع 
بالعلوم  املرتبطة  والقطاعات  التعليم 
جمموعة  اإلمارات،  دولة  يف  والتكنولوجيا 
كبرية من الفعاليات منها نحو 30 حماضرة 
وجلسة حوارية وورشة عمل حول العديد 
بالبحوث  املتعلقة  املوضوعات  من 
التوعوية  واإلرشادات  الفضائية،  والتقنيات 
والتطوير  البحث  ثقافة  تعزيز  إىل  الهادفة 
من  كبري  عدد  مبشاركة  واالستكشاف، 

خمتلف  من  واملدارس  اجلامعات  طالب 
املراحل التعليمية.

حممد  "مركز  من  متحدثًا   31 وعرض 
األكادميي  والقطاع  للفضاء"  راشد  بن 
أوراقا  الدولة،  يف  العلمي  واجملتمع 
حول  عديدة  جوانب  تتناول  وعلمية  بحثية 
اىل  باإلضافة  الفضاء،  وتكنولوجيا  علوم 
والهندسية  العلمية  خرباتهم  مشاركة 
الفضائية  والربامج  املهمات  خمتلف  يف 
اإلمارات  "مشروع  يف  املتمثلة  اإلماراتية 
االمل"،  مسبار   - املريخ  إلستكشاف 
 ،"2117 "املريخ  وبرنامج  سات"  "خليفة 
النانومرتية  الصناعية  األقمار  و"برنامج 

لطلبة اجلامعات"- "أنسوب" .
فرعية  فعاليات  ثالث  احلدث  وشمل    
السنوية  العلمية  "الورشة  يف  متثلت 
الستكشاف  اإلمارات  ملشروع  الثالثة 
عمل  ورش  و  األمل"،  مسبار   - املريخ 
برنامج  إطار  يف  املدارس  ملعلمي 
الدورة  اىل  باإلضافة  التعليم"،  "سفراء 
"اكتشف  العلمية  املسابقة  من  الثانية 
مقرتحة  مشاريع   7 عرضت  إذ  املريخ"، 
حتمل  املريخ  اىل  ملهمات  مبتكرة  ألفكار 
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حتديا علميا أو هندسيا يف جمال اكتشاف 
الكواكب قدمها طالب من جامعات الدولة، 

وناقشتها جلنة علمية متخصصة.
العلمي  وعرض املركز كذلك خالل احلدث 
بذور  زراعة  اختبار  جتربة  نوعه  من  األول 
تشبه  مبكونات  مصّنعة  تربة  يف  خضار 
ومنتجها  منوها  ومراقبة  املريخ،  تربة 
حيث  األرض،  تربة  يف  بزراعتها  مقارنة 
إلجراء  العينات  بعض  على  الطالب  حصل 
ومشاركة  منازلهم  يف  التجربة  هذه 
تأتي  إذ  معينة،  زمنية  مدة  يف  نتائجهم 
التجربة يف إطار جهود استكمال املرحلة 

األوىل من برنامج "حماكاة املريخ".  
حممد  ملركز  العلمي  احلدث  افتتاح  حضر 
جملس  شؤون  وزير  للفضاء   راشد  بن 
عبداهلل  بن  حممد  واملستقبل  الوزراء 
حسني  والتعليم  الرتبية  وزير  و  القرقاوي 
لشؤون  دولة  ووزير  احلمادي  إبراهيم  بن 
العايل واملهارات املتقدمة رئيس  التعليم 
للفضاء  اإلمارات  "وكالة  إدارة  جملس 
بالهول  حميد  اهلل  عبد  بن  أحمد  الدكتور 
اخلرباء  من  لفيف  إىل  إضافة  الفالسي" 
الدولة  داخل  من  والباحثني  واخملتصني 

من  شخص   1600 من  وأكرث  وخارجها 
والتكنولوجيا  الفضاء  مبجال  املعنيني 

والعلوم.
دعم االبتكارات

للفضاء  راشد  بن  حممد  مركز  تأسس 
ليكون جزءًا رئيسيًا من املبادرة  عام 2015 
االبتكارات  دعم  إىل  الهادفة  االسرتاتيجية 
عجلة  ودفع  التقني  والتقدم  العلمية 
اإلمارات  دولة  يف  املستدامة  التنمية 

العربية املتحدة.
مشروع  تنفيذ  مهمة  املركز  يتوىل 
"مسبار األمل" الستكشاف كوكب املريخ، 
يف  ليصل  املريخ  إىل  إرساله  واخملطط 
العام 2021، تزامنًا مع ذكرى مرور خمسني 
عامًا على قيام احتاد دولة اإلمارات العربية 
املشروع  هذا  يجسد  حيث  املتحدة، 
يف  العربي  العامل  وأحالم  آمال  التاريخي 
تصميم  على  املركز  يعمل  كما  الفضاء. 
سات"  "خليفة  االصطناعي  القمر  وبناء 
اخملطط إطالقه عام 2018، والذي سيكون 
القمر االصطناعي األكرث تقدمًا الذي ترسله 

دولة اإلمارات إىل الفضاء.
وحقق املركز العديد من اإلجنازات، أهمها 

إطالق القمريني االصطناعيني "دبي سات 
على  و2013   2009 يف   "2 سات  و"دبي   "1
األرض  حول  حاليًا  يدوران  واللذان  التوايل، 
ويلتقطان صورًا طبقًا للتعليمات املوجهة 
كما  املركز.  ضمن  األرضية  احملطة  إىل 
قمر  كأول   ،"1 "نايف  بإطالق  املركز  جنح 
الفضاء  إىل  إماراتي  نانومرتي  اصطناعي 

اخلارجي أوائل العام 2017.
من  أساسي  فريق  من  "املركز"  تكّون 
يعملون  ممن  اإلماراتيني  واخلرباء  العلماء 
جلعل الدولة رائدًة عامليًا يف جمال العلوم 
جديدة  خربات  تطوير  خالل  من  والتقنية 

وتعزيز امللكية الفكرية.
املعرفة  نقل  برنامج  "املركز"  وأطلق 
رسالة  حتقيق  إىل  الهادفة  للجهود  دعمًا 
استكمال  بصدد  وهي  املؤسسة. 
يف  مقرها  يف  والتطوير  البحث  مرافق 
حتقيق  من  فريقها  لتمكني  وذلك  دبي 
مستقل  بشكل  املؤسسية  األهداف 
مساعدة  أي  عن  لإلستغناء  متهيدا 
معرفة  اقتصاد  بناء  وبالتايل  خارجية، 
مدى  على  قدمًا  الدولة  يدفع  مستدام 

القادمة. السنوات 
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عمار النعيمي 
يفتتح

»عجمان كيوبس« في الحديقة الرياضية
أكد سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي 

أن الشباب هم عماد دولة اإلمارات ويمتلكون طاقات جمة ومواهب عديدة وال حدود 

لتفكيرهم اإليجابي وإبداعهم المذهل وواجبنا دعمهم بشكل دائم لألخذ بأيديهم 

لتصبح أحالمهم حقائق.

افتتاحه  خالل   - سموه 
 " كيوبس  عجمان   " لـ 
الرياضية  احلديقة  يف 
حميد  بن  راشد  الشيخ  بحضور  بعجمان 
والتخطيط  البلدية  دائرة  رئيس  النعيمي 
مدير  النعيمي  عبدالرحمن  وسعادة 
إن   - املسؤولني  من  وعدد  الدائرة  عام 
أطلقته  مميز  مشروع  كيوبس"  "عجمان 
عجمان  يف  والتخطيط  البلدية  دائرة 
الفتتاح  الشباب  املستثمرين  ملساعدة 
لواقع  أفكارهم  وحتويل  متميزة  مشاريع 

تعد  حيث  املميز  املكان  موفرة  ملموس 
األماكن  أهم  إحدى  الرياضية  احلديقة 
والرتفيهية  واالجتماعية  السياحية 
للزوار  هامة  ووجهة  اإلمارة  يف  والعائلية 

والسياح إليها من جميع أقطاب العامل.
املشروع  على  بالقائمني  سموه  وأشاد 
يف  الطبيعية  الرثوات  على  واحلفاظ 
اجلمايل  باملظهر  واالهتمام  احلديقة 
الساحر حيث يعد مبنى املشروع املبنى 
املناطق  يف  نوعه  من  األول  املستدام 
بالكامل  واملؤلف  الدولة  من  الشمالية 

والتي  تدويرها  معاد  شحن  حاويات  من 
قدر عددها بـ  43  حاوية.

اليوم  رأيناها  التي  املشاريع  أن  وأوضح 
فهم  الثقة  قدر  على  الشباب  أن  تربهن 
وتقدمي  والبذل  العطاء  على  قادرون 
أن  مبينا   .. التوقعات  وجتاوز  األفضل 
وتخدم  مسبوقة  وغري  جديدة  املشاريع 
األذواق  وتلبي  اجملتمع  شرائح  خمتلف 
املطاعم  تتضمن  فهي  املتنوعة 
الفئات  كل  وتناسب  العامة  واخلدمات 

العمرية.
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يعد مبنى املشروع املبنى املستدام األول 
من نوعه يف املناطق الشمالية من الدولة 
معاد  شحن  حاويات  من  بالكامل  واملؤلف 

تدويرها.

خالل   - عجمان  عهد  ويل  سمو  وأضاف 
أن   - كيوبس  عجمان  مشروع  يف  جتوله 
يف  لإلبداع  الشباب  أمام  كبرية  الفرصة 
جهدا  تدخر  ال  فاحلكومة  اجملاالت  شتى 
التفكري  فعله  عليهم  ما  وكل  لدعمهم 
لتصبح  الواضحة  اخلطط  ووضع  املميز 
أحالمهم حقيقة أمام أعينهم يستفيدون 

منها ويستفيد منها كل أفراد اجملتمع.
دعم  عن  نتوقف  لن  إننا   " سموه  وقال 
الشباب واألخذ بأيديهم ومتكينهم إلقامة 
املشروعات الناجحة مبا ينسجم مع رؤى 
الرشيدة  وتوجيهاتها  احلكيمة  القيادة 
الشيخ  السمو  صاحب  من  دائم  وبدعم 
اجمللس  عضو  النعيمي  راشد  بن  حميد 
املشروعات  لكل  عجمان  حاكم  األعلى 

التي تنسجم مع هذا الهدف السامي ".

يف  تفقدية  اجلولة  خالل  سموه  واطلع 
تتضمنه  ما  على   " كيوبس  عجمان   "
األجنحة اخملتلفة من فعاليات وما تقدمه 

لزوار املكان.
حميد  بن  راشد  الشيخ  ثمن  جانبه  من 
بن  عمار  الشيخ  سمو  حرص  النعيمي 
 " مشروع  افتتاح  على  النعيمي  حميد 
دعمه  يعكس  والذي   " كيوبتس  عجمان 
كبريا  حافزا  وإعطائهم  للشباب  الدائم 
شتى  يف  اإلبداع  درب  يف  قدما  للمضي 
عن  شرحا  لسموه  مقدما  اجملاالت 
واألهداف  به  العمل  ومراحل  املشروع 

املنشودة.
الدائرة  بأن  النعيمي  راشد  الشيخ  وأفاد 
أعلنت عن مبادرة " البداية عجمان" لفتح 
مشاريعهم  لتقدمي  الشباب  أمام  اجملال 

احلديقة  يف  مميزة  أماكن  لهم  موفرة 
الرياضية .. مبينا أن الدائرة وردتها العديد 
للتواصل  وسارعت  املذهلة  األفكار  من 
بتنفيذ  للبدء  أصحابها  مع  الفوري 
الفني  املعرض  أهمها  ومن  املشاريع 
إمارة  يف  العربي  للخط  نوعه  من  األول 

عجمان.
الفرصة  أعطت  الدائرة  أن  إىل  وأشار 
الواعد يف اإلمارة حيث استعانت  للشباب 
ومقاول  واستشاري  مشروع  مبصمم 
عدد  مستعرضا   .. عجمان  مدينة  من 
لتقدم  بالكامل  أجنزت  التي  املشاريع 
احلديقة  جلمهور  املميزة  خدماتها 
نسبة  لتشكل  مشروعا    11 وبلغت  
تشكل  بينما   ..  %70 املطاعم  مشاريع 
مشاريع اخلدمات العامة ما نسبته %30.
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طالب في ختام 
أعماله بدراسة 

قاع البحر
مؤتمر علمي يوصي بإدراج »الجيوفيزياء 

الهندسية« ضمن المناهج الدراسية
علم  بإدراج  الهندسية  للجيوفيزياء  الرابع  العالمي  المؤتمر  في  المشاركون  أوصى 

لطلبة  الدراسية  والمقررات  التعليمية  المناهج  في  والبيئية  الهندسية  الجيوفيزياء 

الهام،  التخصص  هذا  على  والتركيز  العالقة  ذات  التعليمية  والمؤسسات  الجامعات 

والعمل على تطوير ما هو موجود منها وفق النظريات العلمية الحديثة والنتائج التي 

توصل إليها الباحثون في هذا المؤتمر.

املؤمتر  يف  املشاركون 
مدينة  بلدية  نظمته  الذي 
جامعة  مع  بالتعاون  العني 
علمية  وبرامج  ورش  بتنظيم  اإلمارات 
وتدريبية حول اجليوفيزياء البحرية لدراسة 
مشكالت التيارات البحرية وقاع البحر ومدى 

تأثرياتها على النقل البحري.
تعميم  إىل  املؤمتر  يف  املشاركون  ودعا 
احلديثة  العلمية  الطرق  استخدام 

للجيوفيزيائية الهندسية والبيئية والتي مت 
استعراضها ومناقشتها يف املؤمتر على 
كافة املشاريع الهندسية بدولة اإلمارات، 
للمهندسني  عمل  ورش  تنظيم  مع 
العاملني  واملصممني  واجليوفيزيائيني، 
إمارة  يف  احلكومية  واإلدارات  الهيئات  يف 

أبوظبي.
املهريي  ثاين  سهيل  املهندس  وأكد 
املدير التنفيذي لقطاع تخطيط املدن يف 

العليا  اللجنة  ورئيس  العني،  مدينة  بلدية 
منه  املرجوة  األهداف  حقق  أنه  للمؤمتر 
لزيادة  بها  خرج  التي  التوصيات  حيث  من 
الهندسية  لألغراض  اجليوفيزياء  تطبيقات 
البنى  والبيئية يف تنفيذ املشاريع وتهيئة 
التحتية كما يدعم خطط اإلدارات والهيئات 
اخملتلفة بإمارة أبوظبي كشركات البرتول 

والبلديات وتخطيط املدن وغريها.
مت  التي  البحوث  موضوعات  أن  وأوضح 
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بتنظيم  املؤمتر  يف  املشاركون  طالب 
ورش حول اجليوفيزياء البحرية لدراسة 
البحر  وقاع  البحرية  التيارات  مشكالت 

ومدى تأثرياتها على النقل البحري.

عرضها خالل اجللسات العلمية و احلوارية 
تطبيقات  أهمية  على  ركزت  للمؤمتر 
والبيئية  الهندسية  لألغراض  اجليوفيزياء 
والتطبيقي  النظري  العلمي  التطور  ومدى 
احلاصل يف العامل الفتًا إىل أن اللجنة العليا 
املنظمة بصدد عقد سلسلة من جلسات 
العصف الذهني للمجموعات وفرق العمل 
املعنية لتفعيل التوصيات والنتائج العلمية 
توجهات  ضوء  يف  املؤمتر  بها  خرج  التي 
طموحات  ولتلبية   2071 اإلمارات  ورؤية 
املؤمتر  أن  إىل  مشريًا  الرشيدة،  القيادة 
أضحى  الهندسية  للجيوفيزياء  العاملي 
العاملية،  اخلربات  وتبادل  للمعرفة  مركزًا 
على  أجري  استطالع  نتائج  أظهرت  فقد 
هامش املؤمتر من قبل املشاركني فيه 
أنه كان مثمرًا وإيجابيًا. وأشار الدكتور أحمد 

اإلمارات  بجامعة  العلوم  كلية  عميد  مراد 
يف  للمؤمتر  التحضريية  اللجنة  ورئيس 
ملحوظًا  جناحًا  حقق  أنه  الرابعة  دورته 
ومتيزًا واضحًا عن الدورات الثالث املاضية 
وتنفيذ  وإعداد  اجليد  التنظيم  بفضل 
الدكتور  ولفت  املؤمتر،  وفعاليات  برنامج 
للمؤمتر  العلمية  اللجنة  رئيس  بكر  حيدر 
أنه ركز كثريًا هذه املرة على نوعية البحوث 
الندوات  يف  الرسمني  املتحدثني  وانتقاء 
واضحة  بصمات  لهم  ممن  العلمية 
تطبيقات  جمال  يف  علمية  وابتكارات 
اجليوفيزياء الهندسية معربًا عن أمله يف 
أن ترتجم التوصيات العلمية التي خرج بها 
والفائدة  بالنفع  تعود  عملية  تطبيقات  إىل 
واملؤسسات  احلكومية  الهيئات  على 

ومراكز البحوث اخملتصة.

من  ريدن  نيلز  الباحث  الدكتور  وكان 
عرضها  بحثية  ورقة  يف  أشار  السويد 
إىل  للمؤمتر  األخري  اليوم  جلسات  ضمن 
الطرق  صيانة  يف  العلمية  األساليب  أهم 
املروية  احلركة  تعطل  دون  ومعاجلتها 
"ليس  الباحث  تناول  فيما  إصالحها  عند 
التطبيقات  الواليات املتحدة أهم  ليرن" من 
اجليوفيزيائية والبايوجيوفيزيائية الهندسية 
وأفضل األساليب احلديثة يف معاجلة تلوث 
وتوصيلها  الفكرة  تطبيق  وكيفية  الرتبة 
املهندسني  إىل  سليمة  علمية  بطريقة 
بشأن  اجملال  هذا  يف  العاملني  املدنيني 
جتهيز  عند  السلبيات  لتفادي  استخدامها 
وانهياراتها،  الطرق  كهبوط  املنشآت 
حتدث  التي  والتشققات  والتصدعات 

لألبنية.

 2017 17نـوفـمـبـر 



أخبار المؤسسة

18

اللجنة العليا لمؤسسة زايد تحتفي بمريم حارب
هنأت اللجنة العليا لمؤسسة زايد الدولية للبيئة معالي المهندسة مريم سعيد حارب 

الجديد  الوزاري  التشكيل  في  الغذائي  األمن  لملف  الدولة  وزيرة  لتعيينها  المهيري 

للحكومة االتحادية الذي اعتمده صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس 

الدولة، حفظه اهلل، وأعلنه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس 

الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه اهلل.

اجتماع  خالل  ذلك 
ملؤسسة  العليا  اللجنة 
األستاذ  برئاسة  زايد 

الدكتور حممد أحمد بن فهد، وحضور 
حارب،  سعيد  مرمي  املهندسة  معايل 
رفيع،  حممد  أحمد  اللجنة  رئيس  ونائب 
والدكتورة  السويدي،  غامن  غيث  والدكتور 
واملهندس  العور،  حممد  مشكان 
صالح  والدكتور  الشاعر،  خليفة  حمدان 

الهرمودي،  علياء  واملهندسة  احلمراين، 
والدكتور  املعال،  اصيلة  واملهندسة 

عيسى عبد اللطيف.
وتقدم الدكتور ابن فهد يف بداية االجتماع 
مرمي  ملعايل  والتربيكات  التهاين  بخالص 
حارب، مؤكدًا أن مؤسسة زايد فخورة بأن 
التشكيل  يخرج من بني أعضائها وزير يف 
مسعى  ضمن  جاء  الذي  اجلديد،  الوزاري 
احلكومة االحتادية لتلبية متطلبات املرحلة 

تكنولوجيا  عنوانها  سيكون  التي  املقبلة 
وكوادر  املستقبل  ومهارات  املستقبل 

الوطن املستقبلية.
وثمن ابن فهد اجلهود الالفتة التي بذلتها 
املهندسة مرمي خالل وجودها يف اللجنة 
اجلوانب  يف  وخاصة  للمؤسسة،  العليا 
قصص  سلسلة  اصدار  وتبنيها  التثقيفية 
بيئية للناشئة، والرتويج جلوائز املؤسسة، 
التعاون  عالقات  تعزيز  يف  بدورها  مشيدًا 
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بذلتها  التي  الالفتة  اجلهود  يثمن  فهد  ابن 
معايل املهندسة مرمي حارب خالل وجودها 

يف اللجنة العليا ملؤسسة زايد.
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بني املؤسسة واجلهات احلكومية عامة، 
بشكل  والبيئة  املناخي  التغري  ووزارة 

خاص.
فهد  ابن  الدكتور  ناقش  ذلك  عقب 
لعام  املؤسسة  حتضريات  واحلضور 
اخلري،  زايد  مئوية  يصادف  الذي  زايد2018، 
واستعرضوا املبادرات اجملتمعية والبيئية 

التي تربز حياة زايد واهتمامه بالبيئة.
كما اطلع أعضاء اللجنة العليا للمؤسسة 
على التقرير الذي مت اعداده لهيئة التحكيم 

اخلاصة بجائزة اإلمارات التقديرية للبيئة 
فرباير  يف  بفئاتها  الفائزين  ستكرم  التي 
الوطني  باليوم  البالد  احتفاالت  ضمن   2018

للبيئة.
 واستعرض اجملتمعون اجلوانب اإلعالمية 
على  واطلعوا  املؤسسة،  يف  والتثقيفية 

الكتب اجلديدة التي سيتم إصدارها، وهي 
الصحي،  الصرف  حمطات  انشاء  دليل 

وحتلية املياه، والتسويق البيئي.
العليا  اللجنة  احتفت  االجتماع  ختام  ويف 
مبعايل  للبيئة  الدولية  زايد  ملؤسسة 

وتنفيذ  وضع  على  وأشرفت  الطبيعة. 
خمتلف  وتقييم  لقياس  األداء  مؤشرات 

اإلدارات يف القطاع.
على  لإلشراف  خبريا  املهريي  عملت 
والبيئة  املناخي  التغري  وزارة  مشاريع 
خليفة  الشيخ  مشروع  يف  وشاركت 
صاحب  مبادرات  أحد  البحرية،  لألبحاث 

السمو رئيس الدولة.
وكيل  وظيفة  املهريي  مرمي  وشغلت 
املائية  للموارد  املساعد  الوزارة 
أشرفت  حيث  الطبيعة  على  واحملافظة 
للتنوع  األداء  مؤشرات  وضع  على 
واستدامة  األسماك،  ومصائد  البيولوجي 
البيئة البحرية والساحلية واألبحاث البحرية.

رئيس  بوسام  املهريي  مرمي  فازت 
املبتكر  املوظف  فئة  يف  الوزراء  جملس 
ابتكارية  مشاريع  عدة  على  تشرف  وهي 
ضمن  املائية  األحياء  استزراع  جمال  يف 

مبادرات صاحب السمو رئيس الدولة.
 وإىل جانب اللغة العربية جتيد املهريي اللغتني 

األملانية واإلنكليزية وتتحدث اللغة الفرنسية. 

املهريي  حارب  سعيد  مرمي  املهندسة 
لتعيينها وزيرة الدولة مللف األمن الغذائي 
املستقبلي، وقام الدكتور ابن فهد بتكرمي 

معاليها وسط أجواء احتفالية.  
وجتدر اإلشارة إىل أن معايل مرمي املهريي، 
فرباير2016  يف  املؤسسة  إىل  انضمت 
العليا من قبل  بصدور امر تشكيل جلنتها 
بن  حممد  الشيخ  السمو  صاحب  راعيها 
رئيس  الدولة  رئيس  نائب  آل مكتوم  راشد 

جملس الوزراء حاكم دبي رعاه اهلل. 
حارب  سعيد  حممد  بنت  مرمي  شغلت 
املساعد  الوزارة  وكيل  منصب  املهريي 
البيئة يف  البيئة واحملافظة على  لشؤون 
على  وعملت  والبيئة  املناخي  التغري  وزارة 
للوزارة  العامة  وضع اخلطط االسرتاتيجية 
على  واحملافظة  البيئية  الشؤون  لقطاع 



تقرير

على جهود المدينة العالمية للخدمات اإلنسانية
أكدت حرم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس 

األمم  سفيرة  الحسين  بنت  هيا  األميرة  سمو  اهلل  رعاه  دبي  حاكم  الوزراء  مجلس 

المتحدة للسالم رئيسة المدينة العالمية للخدمات اإلنسانية أن المدينة تضطلع بدور 

محوري في دعم الجهود الدولية الرامية إلى تقديم العون والمساعدة للمتضررين 

في  المسلحة  الصراعات  عن  الناجمة  اإلنسانية  األزمات  أو  الطبيعية  الكوارث  جراء 

مناطق عدة من العالم.

املدينة  ان  سموها 
االسرتاتيجي  مبوقعها 
يكفل  الذي  املتوسط 
احملتاجني  إىل  املعونات  توصيل  سرعة 
عالية  اللوجستية  وإمكاناتها  العامل  حول 
يف  تسهم  مهمة  ميزة  متثل  الكفاءة 

إجناح جهود اإلغاثة.

املدينة العاملية
السري  معايل  سموها  لقاء  خالل  ذلك  جاء 
ألسرتاليا  العام  احلاكم  كوسغروف  بيرت 
التي  الزيارة  ضمن  قرينته  والسيدة 
للخدمات  العاملية  املدينة  إىل  بها  قاما 
اإلنسانية يف دبي حيث اطلع الضيف على 

خمتلف مكونات املدينة.

ما  على  املدينة  رئيسة  سمو  من  وتعرف 
تقدمه من خدمات بالتعاون مع املنظمات 
باملدينة  العضوة  الدولية  واملؤسسات 
عددهم  ويبلغ  اإلغاثة  جمال  يف  والعاملة 
و50  املتحدة  لألمم  تابعة  منظمات  تسع 
والشركات  احلكومية  غري  الهيئات  من 
تقدمي  جمال  يف  العاملة  واملؤسسات 
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األمرية هيا: بات من الضروري أن 
يعمل العامل على توحيد جهوده إليجاد 
حلول مبتكرة ملعاجلة آثار األزمات يف 

خمتلف بقاع األرض

املعونات. 
املدينة  رئيس  سمو  استقبال  يف  وكان 
عام  وحاكم  اإلنسانية  للخدمات  العاملية 
جملس  أعضاء  وصولهما  لدى  أسرتاليا 
وممثلو  التنفيذي  ومديرها  املدينة  إدارة 
املدينة  يف  العاملة  الدولية  املنظمات 
لألمم  التابعة  الهيئات  ممثلو  وكذلك 

املتحدة بها وعدد من كبار املسؤولني. 
معرض  على  االطالع  الزيارة  وشملت 
واملنظمات  املدينة  جهود  يربز  للصور 
استمعت  حيث  فيها  العاملة  اإلنسانية 
من  مفصل  شرح  إىل  والضيف  سموها 
ممثلي تلك املنظمات حول ما توفره من 
إسهامات مبا يعكس الصورة الكلية للدور 
الذي تقوم به املدينة انطالقا من دبي يف 
املنطقة  يف  املتفرقة  األزمات  مناطق 

والعامل. 
استعراض  الزيارة  خالل  كذلك  وجرى 
يتم  التي  اإلنسانية  املساعدات  من  جانب 
للخدمات  العاملية  املدينة  عرب  توفريها 
اإلنسانية بتوجيهات ودعم قوي من صاحب 
السمو الشيخ حممد بن راشد آل مكتوم 
العون  تقدمي  على  سموه  حرص  إطار  يف 
الكبرية  لإلسهامات  تاكيدا  حمتاج  لكل 
اإلنساين  العمل  جمال  يف  اإلمارات  لدولة 
الذي يأتي يف مقدمة اجملاالت التي توليها 
الدولة اهتماما كبريا وتضعها يف مقدمة 

أولوياتها. 
إشادة دولية

باإلسهامات  كوسغروف  السري  وأشاد 
العربية  اإلمارات  لدولة  اجلليلة  اإلنسانية 
الشيخ  السمو  صاحب  بقيادة  املتحدة 

الدولة  رئيس  نهيان  آل  زايد  بن  خليفة 
حفظه اهلل واجلهود الكبرية التي يقوم بها 
صاحب السمو الشيخ حممد بن راشد آل 
جملس  رئيس  الدولة  رئيس  نائب  مكتوم 
يتعلق  فيما  اهلل  رعاه  دبي  حاكم  الوزراء 
الكوارث  من  واملتضررين  الالجئني  بإغاثة 
الطبيعية وكذلك مساعدة املنكوبني جراء 
املسلحة  الصراعات  عن  الناجمة  األزمات 

يف مناطق عدة حول العامل. 
اإلنساين  بالدور  اسرتاليا  عام  حاكم  ونوه 
العاملية  املدينة  به  تضطلع  الذي  الكبرية 
املدينة  متثل  وقال   اإلنسانية..  للخدمات 
للجهات غري احلكومية يف تضافر  منوذجا 
يواجهون  ألناس  العون  لتقدمي  اجلهود 
مبا  وذلك  العامل  حول  صعبة  ظروف 
اإلمدادات  وصول  من  املدينة  تضمنه 
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واإليواء  املعيشة  ومستلزمات  الغذائية 
العاجل ملن تقطعت بهم السبل ويعانون 
مناطق  يف  صعبة  إنسانية  أوضاع  من 
باسيفيك..  اآلسيا  منطقة  بينها  من  عدة 
أود أن أشكر سمو األمرية هيا وفريق عمل 
ملا  اإلنسانية  للخدمات  العاملية  املدينة 
إيجابي  يقومون به من جهد إلحداث فارق 

يف حياة هؤالء الناس.
خدمات تشخيصية وعالجية

األمرية  سمو  استقبلت  أخرى  ناحية  من 
إدارة  جملس  رئيسة  احلسني  بنت  هيا 
بيرت  السري  الطبية  دبي  مدينة  سلطة 
كوسغروف والسيدة قرينته خالل زيارتهما 
لألطفال  التخصصي  اجلليلة  ملستشفى 
التي اطلعا خاللها على كافة اخلدمات التي 
تقدمها املستشفى األكرب من نوعها يف 
واخلدمات  سرير   200 بسعة  اإلمارات  دولة 
التي  املتقدمة  والعالجية  التشخيصية 
التخصصات  من  العديد  ضمن  توفرها 
األحدث  تعترب  طبية  بتجهيزات  باالستعانة 

من نوعها يف العامل. 
باملستوى  كوسغروف  السري  أشاد  وقد 

من  يضمه  مبا  للمستشفى  الرفيع 
املستوى  عاملية  تكنولوجية  جتهيزات 
األول  الطراز  من  طبية  رعاية  وخدمات 
عن  معربا  العاملية  املعايري  أرقى  تعتمد 
تأسيس  وراء  الكبرية  للجهود  تقديره 
والذي  املشرف  الطبي  الصرح  هذا  مثل 

يضاهي أفضل املستشفيات العاملية. 
التشخيص  غرف  تفقد  الزيارة  وشملت 
واألشعة وغريها من املرافق التي  تضمها 
بالغة  طبية  خدمة  لتقدمي  املستشفى 
االسرتاتيجي  الهدف  يعكس  مبا  التميز 
إىل  باملستشفى  للوصول  الرامي 
العاملية  املستشفيات  أفضل  قائمة 

املتخصصة يف جمال طب األطفال. 
الرئيس  العوضي  حممد  الدكتور  وأعرب 
اجلليلة  مبستشفى  للعمليات  التنفيذي 
الرتحيب  بالغ  عن  لألطفال  التخصصي 
سلطة  إدارة  جملس  رئيسة  سمو  بزيارة 
مدينة دبي الطبية والسري بيرت كوسغروف 
لتقدمي  تسعى  املستشفى  أن  مؤكدا 

منوذج يحتذى يف جمال طب األطفال. 
خدمات نوعية

حتقيق  على  املستشفى  تعمل  وقال  
توفري  عرب  األطفال  طب  جمال  يف  الريادة 
الطبية  اخلدمات  أفضل  من  جمموعة 
من  مستوى  أعلى  وتوفري  والعالجية 
يف  دائما  يجدون  الذين  باألطفال  العناية 
من  ممكن  قدر  أقصى  املستشفى 
الكامل  التزامنا  مع  واالهتمام  الرعاية 
أرقى  إىل  للوصول  نوعية  خدمة  بتوفري 
اخلدمات  جمال  يف  التميز  مستويات 
مستوى  على  لألطفال  املقدمة  الطبية 
اإلمارات  دولة  اسرتاتيجية  إطار  يف  العامل 
وتعزيز  الطبية  اخلدمات  تطوير  جمال  يف 
مع  الصحي  للقطاع  األساسية  البنية 
بدور  استهداف املستشفى املساهمة 
تلك  أهداف  حتقيق  يف  وملموس  مؤثر 
توفري  على  الدؤوب  وعملها  االسرتاتيجية 
ليس  لألطفال  فاعلية  العالج  أشكال  أكرث 
ألطفال  ولكن  اإلمارات  دولة  يف  فقط 

املنطقة بشكل عام.
وتقدم املستشفى التي تعمل حتت مظلة 
لطفولة  شعار  وترفع  اجلليلة  مؤسسة 
صحية وسعيدة خدماتها التخصصية من 
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خالل ستة مراكز للتميز وهي مركز أمراض 
للصحة  وآخر  الكلى  أمراض  ومركز  القلب 
وكذلك  واملراهقني  لألطفال  النفسية 
احلاالت  رعاية  ومركز  األعصاب  علوم  مركز 
أمراض  عالج  مركز  إىل  باإلضافة  احلرجة 
سيبدأ  الذي  الدم  وأمراض  السرطان 

استقبال املرضى أوائل عام 2017.
يف  يوجد  الست  التميز  مراكز  جانب  وإىل 
لألطفال  التخصصي  اجلليلة  مستشفى 
على  منها  فرعيا  تخصصا   20 من  أكرث 
االستقالبية  االضطرابات  املثال:  سبيل 

والوراثية والنمو العصبي. 
تتطلب  اإلنسانية  األزمات  هيا:  األمرية 

توحيد جهود العامل
حممد  الشيخ  السمو  صاحب  حرم  أكدت 
الدولة  رئيس  نائب  مكتوم،  آل  راشد  بن 
رئيس جملس الوزراء حاكم دبي، رعاه اهلل، 
رئيسة  احلسني،  بنت  هيا  األمرية  سمو 
العاملية  املدينة  سلطة  إدارة  جملس 
الضروري  من  بات  أنه  اإلنسانية  للخدمات 
أن يعمل العامل على توحيد جهوده والنظر 
املشكالت  حجم  لتقييم  فاحصة  بعني 

جديدة  حلول  إليجاد  والسعي  القائمة 
خمتلف  يف  األزمات  آثار  ملعاجلة  ومبتكرة 

بقاع األرض.
إىل  سموها  زيارة  خالل  ذلك  جاء 
كبار  من  عددًا  فيها  التقت  حيث  أسرتاليا، 
املسؤولني هناك، واطلعت سموها على 
به  تقوم  وما  للمساعدات  أسرتاليا  برنامج 
جراء  من  املتضررين  ملعاونة  جهود  من 
يف  السيما  العامل،  حول  واألزمات  الكوارث 
تفقد  على  عالوة  لها،  اجملاورة  املناطق 
املتميزة  الصحية  املنشآت  من  عدد 
الطبية  الرعاية  تقدمي  يف  املتخصصة 

لألسرة والطفل.
بنت  هيا  األمرية  سمو  استقبل  وقد 
األسبوع  جرت  التي  الزيارة  خالل  احلسني 
أيام، السري بيرت  املاضي واستغرقت ثالثة 
ألسرتاليا  العام  احلاكم  كوسجروف  جون 
وعقيلته، كما التقت سموها جويل بيشوب 
وزير  كيني  ومات  أسرتاليا،  خارجية  وزيرة 
سموها  تعرفت  حيث  والتنظيم،  االبتكار 
للمساعدات، خاصة  برنامج أسرتاليا  على 
القارة  شبه  منطقة  يف  نشاطه  ضمن 

جهود  على  عالوة  والباسيفيك،  الهندية 
وحتقيق  املرأة  دعم  جمال  يف  أسرتاليا 
جماالت  خمتلف  يف  اجلنسني  بني  التوازن 

العمل كجزء من برناجمها اإلمنائي.
االحتياجات اإلنسانية 

رئيسة  بصفتها  سموها  شاركت  وقد 
للخدمات  العاملية  املدينة  إدارة  جملس 
لوي  معهد  نظمها  ندوة  يف  اإلنسانية 
للبحوث  مركز  أهم  وهو  الدولية،  للشؤون 
سعادة  بحضور  اسرتاليا،  يف  والدراسات 
اإلمارات  دولة  سفري  الكتبي،  عبيد  الدكتور 
ولفيف  أسرتاليا  لدى  املتحدة  العربية 
غري  واملنظمات  املعهد  مسؤويل  من 
والذين  األهلية،  واملؤسسات  احلكومية 
جماالت  تعزيز  وهو  واحد  هدف  جمعهم 
األبحاث واالرتقاء مبستوى العمل اإلنساين، 
سبل  مناقشة  على  االجتماع  ركز  حيث 
توصيل  بها  يتم  التي  الكيفية  تعزيز 
املساعدات إىل من يحتاج إليها يف خمتلف 
االحتياجات  على  عالوة  العامل،  مناطق 
اإلنسانية املتزايدة يف مناطق النزاع عالوة 

على املناطق التي ضربتها اجملاعات.
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نافذة على العالم

 »مبادرة محمد بن زايد الستئصال مرض شلل 
األطفال« في إسالم آباد

الصور  العالمية، معرض  الصحة  تيدروس أدهانوم، مدير عام منظمة  الدكتور  افتتح 

عهد  ولي  نهيان  آل  زايد  بن  محمد  الشيخ  السمو  صاحب  مبادرة  بإنجازات  الخاص 

في  األطفال  شلل  مرض  الستئصال  المسلحة  للقوات  األعلى  القائد  نائب  أبوظبي 

العالم، والذي يقام بالتزامن مع انعقاد الدورة الـ64 للجنة اإلقليمية لمنظمة الصحة 

العالمية لشرق المتوسط، في العاصمة الباكستانية إسالم آباد.

سامل  إبراهيم  عبيد  حمد 
الدولة  سفري  الزعابي، 
باكستان  جمهورية  لدى 
الغفلي، مدير  اإلسالمية، وعبد اهلل خليفة 
باكستان،  ملساعدة  اإلماراتي  املشروع 
املبادرة  إجنازات  عن  مفصاًل  شرحًا 

اإلنسانية لصاحب السمو الشيخ حممد بن 
زايد آل نهيان، والنتائج اإليجابية االستثنائية 
مرض  انتشار  من  احلد  يف  حققتها  التي 
شلل األطفال يف باكستان، ودعم اجلهود 

العاملية للقضاء عليه.
التنمية املستدامة

استمرت  الذي  املعرض،  تنظيم  يأتي 
أعماله أربعة أيام، بهدف التعريف باجلهود 
املتحدة  العربية  اإلمارات  لدولة  اخلرية 
العامل،  يف  املستدامة  التنمية  لتحقيق 
واملبادرات اإلنسانية التي يقدمها صاحب 
نهيان  آل  زايد  بن  حممد  الشيخ  السمو 
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صور
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صورة   300 من  أكرث  املعرض  يضم 
الهائلة  اجلهود  على  الضوء  تسلط 
التي يبذلها العاملون يف جمال تخطيط 

وتنفيذ حمالت التطعيم.

حلماية صحة شعوب العامل، وبخاصة فئة 
ووقايتهم  واألوبئة،  األمراض  من  األطفال 
حياتهم  على  السلبية  تداعياتها  من 
اإلعاقة  خماوف  عن  بعيدًا  ومستقبلهم، 

والعجز.
الفوتوغرافية  الصور  معرض  ويقام 
اإلقليمية  للجنة  الـ64  الدورة  مع  بالتزامن 
يف  تعقد  التي  العاملية  الصحة  ملنظمة 
الصحة  وزراء  يناقش  حيث  آباد،  إسالم 
وممثلوهم أولويات الصحة العامة املهمة 
أكرث من 250  اإلقليم، وذلك بحضور  لبلدان 
بينهم  العامة،  الصحة  وخرباء  قادة  من 
ممثلون عن املنظمات الوطنية واإلقليمية 
العاملية  الصحة  منظمة  وأمانة  والدولية، 
الرئيس  املقر  من  موظفني  تضم  التي 

واملكتب اإلقليمي لشرق املتوسط.

الشيخ  السمو  صاحب  مبادرة  وتعترب 
حممد بن زايد آل نهيان الستئصال مرض 
خصص  والتي  العامل،  يف  األطفال  شلل 
 167 مببلغ  مالية  مساهمة  سموه  لها 
املبادرات  إحدى  أمريكي،  دوالر  مليون 
دعم  يف  واملتميزة،  الناجحة  اإلنسانية 
املرض،  الستئصال  العاملية  اجلهود 
والتقليل من حاالت اإلصابة به بنسبة كبرية 
وهي  باملبادرة،  املستهدف  الدول  يف 
جمهورية باكستان اإلسالمية، وجمهورية 

أفغانستان اإلسالمية.
عمل إنساين عظيم

بن  حممد  الشيخ  السمو  صاحب  وكان 
األطفال  إنقاذ  "إن  قال:  قد  نهيان  آل  زايد 
عمل  هو  منها  الوقاية  ميكن  أمراض  من 
وتعاون  بتكاتف  إال  يتحقق  ال  عظيم  إنساين 

بقيادة  أنه  إىل  سموه  مشريًا  اجلميع"، 
خليفة  الشيخ  السمو  صاحب  وتوجيهات 
)حفظه  الدولة،  رئيس  نهيان  آل  زايد  بن 
املتحدة  العربية  اإلمارات  دولة  فإن  اهلل(، 
تسعى دائمًا إلقامة شراكات عاملية حلل 

هذه القضايا الدولية املهمة.
النهج  إطار  يف  سموه  مساهمات  وتأتي 
مع  التعاون  يف  اإلمارات  لدولة  اإلنساين 
املنظمات واملؤسسات الدولية، املعنية 
والصحية  اإلنسانية  اخلدمات  بتوفري 
وتقدمي  احملتاجة،  والشعوب  للمجتمعات 

املساعدات لهم.
صاحب  مبادرة  صور  معرض  ويسلط 
نهيان  آل  زايد  بن  حممد  الشيخ  السمو 
الستئصال مرض شلل األطفال يف العامل 
 300 من  أكرث  يضم  والذي  اخلري"،  "مبادرة 
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اجلهود  على  الضوء  فوتوغرافية،  صورة 
العاملون يف  يبذلها  التي  الهائلة والكبرية 
جمال تخطيط وتنفيذ حمالت التطعيم يف 
باكستان  يف  واملناطق  األقاليم  خمتلف 
عن  معربة  فوتوغرافية  وصور  بلقطات، 
تقدمه  الذي  اإلنساين  واألداء  العمل  حجم 
فرق التطعيم، للوصول إىل األطفال األبرياء 
ظل  يف  واخلطرة،  الصعبة  املناطق  يف 
ميدانية  ومعاضل  خطرية  أمنية  تهديدات 

كبرية ومتعددة يتعرضون لها.
الرعاية الكرمية

التي  الكرمية  الرعاية  املعرض  يربز  كما 
بن  حممد  الشيخ  السمو  صاحب  قدمها 
زايد آل نهيان للعاملني يف فرق التطعيم، 
بـ  وتكرميهم  جهدهم،  تقدير  خالل  من 
األطفال"  شلل  استئصال  أبطال  "جائزة 
على  الضوء  تسليط  إىل  تهدف  التي 
مرض  على  للقضاء  املبذولة  اجلهود 
الظروف  من  الرغم  على  األطفال  شلل 
الصعبة واخلطرية التي تواجه أعضاء فرق 
ملكافحة  حياتهم  كرسوا  ممن  التطعيم، 
األمراض التي تهدد حياة الناس يف البلدان 

املتضررة.
صور  إلبراز  قسمًا  املعرض  وخصص 
دولة  نفذتها  التي  الصحية  املشاريع 
صاحب  بتوجيهات  باكستان،  يف  اإلمارات 
نهيان،  آل  زايد  بن  خليفة  الشيخ  السمو 
للمجتمع  الصحة  الرعاية  وتطوير  لتعزيز 
الباكستاين،  الشعب  أبناء  من  واألفراد 
والفقرية،  النائية  املناطق  يف  وبخاصة 
املشاريع  من  ثمانية  تنفيذ  شملت  والتي 
الصحية، وبتكلفة قدرها 125 مليونًا و888 
وجتهيز  إنشاء  مت  حيث  أمريكي،  دوالر  ألف 
املستشفيات  من  ثمانية  عدد  وصيانة 
العاملية  املعايري  أحدث  وفق  والعيادات، 
ومؤهلة  سرير   1300 بسعة  احلديثة، 
مريض  ماليني  ثالثة  نحو  وعالج  الستقبال 

سنويًا.
تنظيم  "إن  الغفلي:  خليفة  اهلل  عبد  وقال 
مبادرة  إجنازات  إبراز  إىل  يهدف  املعرض 
آل  زايد  بن  حممد  الشيخ  السمو  صاحب 
نهيان الستئصال مرض شلل األطفال يف 
السنوات  خالل  استطاعت  والتي  العامل، 
يف  ومؤثرة  إيجابية  نتائج  حتقيق  املاضية 

جناح خطة أهداف منظمة األمم املتحدة 
ودول العامل بالقضاء نهائيًا على وباء شلل 

األطفال يف املستقبل القريب".
حملة اإلمارات للتطعيم

يف  الفعال  الدور  لها  كان  أنه  إىل  وأشار 
األطفال  شلل  انتشار  على  السيطرة 
األربع  السنوات  خالل  باكستان  يف 
الذي  الكبري  النجاح  ساهم  حيث  املاضية، 
وأعداد  نسبة  بانخفاض  املبادرة  حققته 
يف  األطفال  شلل  بفريوس  املصابني 
باكستان من 306 حاالت مت تسجيلها خالل 
مت  فقط  حاالت  خمس  عدد  إىل   2014 عام 
املشروع  مدير  وأكد   .2017 عام  تسجيلها 
الصور  أن  باكستان  ملساعدة  اإلماراتي 
لتوثيق  التي يضمها املعرض متثل جهدًا 
"حملة  وتنفيذ  وإدارة  تخطيط  مراحل 
العمل  مستوى  وتبني  للتطعيم"،  اإلمارات 
امليداين الذي تقوم به فرق التطعيم التابعة 
لهذه احلملة ملواجهة التحديات امليدانية 
أهمية  ذات  باكستانية  منطقة   66 يف 
على  للقضاء  العاملية  اجلهود  يف  عالية 
املناطق  أكرث  من  وتعترب  األطفال،  شلل 
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األمنية  اجلوانب  يف  وخطورة  صعوبة 
هذه  فيها  تعمل  حيث  والتضاريسية، 
و622  مليونًا   12 إىل  للوصول  شهريًا  الفرق 
وإعطائهم  مستهدفًا،  طفاًل  و44  ألفًا 
وأوضح  لها.  املقررة  التطعيم  جرعات 
للتطعيم"  اإلمارات  "حملة  أن  الغفلي 
جنحت منذ عام 2014 وحتى نهاية عام 2016 
يف إعطاء 158 مليونًا و180 ألفًا و840 جرعة 
تقل  الذين  الباكستانيني  لألطفال  تطعيم 
مرض  ضد  سنوات  خمس  عن  أعمارهم 
عام  خالل  واستطاعت،  األطفال،  شلل 
سيتم  كبرية،  إيجابية  نتائج  حتقيق   ،2017

اإلعالن عنها خالل املرحلة املقبلة.
الدكتور  املعرض،  افتتاح  حفل  حضر 
الصحة  منظمة  مدير  فكري  حممود 
وسارة  املتوسط،  شرق  إلقليم  العاملية 
أفضل تارار وزيرة الدولة للخدمات الصحية 
اإلسالمية،  باكستان  جمهورية  يف 
الدورة  يف  املشارك  الدولة  وفد  وأعضاء 
الصحة  ملنظمة  اإلقليمية  للجنة  الـ64 
العاملية لشرق املتوسط برئاسة الدكتور 
حسني عبد الرحمن الرند الوكيل املساعد 

يف  الصحية  والعيادات  املراكز  لقطاع 
بجانب  اجملتمع،  ووقاية  الصحة  وزارة 
املتحدة،  لألمم  التابعة  املنظمات  ممثلي 
الدولية،  واإلنسانية  التنموية  واملنظمات 
الدورة  يف  املشاركني  الصحة  وخرباء 

اإلقليمية.
إشادة وتقدير

سفري  خان،  أحمد  معظم  سعادة  قال 
اإلمارات  حملة  إن  الدولة،  يف  باكستان 
اإلنسانية  واملبادئ  بالنهج  التزامها  تؤكد 
وتطوير  احملتاجة  الشعوب  ملساعدة 
برامج التنمية البشرية واالهتمام باإلنسان 
للرعاية  احملتاجني  األطفال  فئة  وخاصة 

الصحية الوقائية.
العديد  إطار  يف  تأتي  احلملة  أن  وأضاف 
التي  اإلنسانية  واملشاريع  املبادرات  من 
اإلنسانية  وهيئاتها  اإلمارات  دولة  تنفذها 
ملساعدة الشعب الباكستاين وخاصة يف 

قطاعات الصحة والتعليم.
مستوى  خان  أحمد  معظم  السفري  وثمن 
اإلمارات  ودولة  بالده  بني  التعاون  عالقات 
يف  واالستقرار  االزدهار  األمن  حتقيق  يف 

االقتصادية  عالقاتها  بجانب  املنطقة 
والتجارية واالستثمارية والبنى التحية.

أهم  إحدى  ــ  اإلمارات  دولة  أن  إىل  وأشار 
ثالث  تعد  ــ  االستثماريني  باكستان  شركاء 

أكرب مستثمر يف بالده.
استثمرت  اإلماراتية  الشركات  أن  وأوضح 
القطاعات  كل  يف  الدوالرات  مبليارات 
املاضية.  القليلة  السنوات  خالل  الكربى 
مضيفا أن تلك القطاعات تقدم العديد من 
الفرص لدعم االستثمار حيث يتوقع ارتفاع 
منو الناجت احمللي اإلجمايل حوايل ثمانية يف 

املائة بني أعوام 2018 و2020.
وقال السفري إن تعاون باكستان واإلمارات 
تطورات  شهد  التحتية  البنى  قطاع  يف 
اتصاالت على نطاق  إجراء  إىل  كبرية مشريا 
جماالت  يف  التعاون  إمكانات  بشأن  واسع 
قطاعات  وهي  والبنوك  والصحة  الزراعة 
ميكن للشركات اإلماراتية االستفادة منها". 
والصني   بالده  أن  باكستان  سفري  وأوضح 
خاصة  عمالقة  مشروعات  يف  تتعاونان 
يف جماالت البني التحتية والطرق وشبكات 

السكك احلديدية وقطاع الطاقة.
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مذكرة تفاهم مع دوقية لوكسمبورغ

وقعت وكالة اإلمارات للفضاء مذكرة تفاهم مع دوقية لوكسمبورغ، وذلك لتحديد 

أطر التعاون المشترك في مجال االستكشاف واالستخدام السلمي للفضاء الخارجي، 

وتبادل المعلومات والخبرات والبحث العلمي وتكنولوجيا الفضاء.

الدكتور  معايل  املذكرة 
حميد  اهلل  عبد  بن  أحمد 
بالهول الفالسي وزير دولة 
لشؤون التعليم العايل رئيس جملس إدارة 
وكالة اإلمارات للفضاء، وإتيني شنايدر نائب 
رئيس جملس الوزراء لدوقية لوكسمبورغ، 
وزير االقتصاد، وزير الدفاع واألمن الداخلي 
صاحب  بحضور  لوكسمبورغ،  حكومة  يف 
جوزيف  جان  غيوم  األمري  امللكي  السمو 
لوكسمبورغ  دوقية  عهد  ويل  ماي 
النوي،  دي  ستيفاين  األمرية  العهد  وولية 

وإليزابيث كاردوسو جورداو سفرية دوقية 
والدكتور  الدولة  لدى  املعينة  لوكسمبورغ 
مدير  األحبابي  ناصر  حممد  املهندس 
وسيعمل  للفضاء.  اإلمارات  وكالة  عام 
تعزيز  على  املذكرة  مبوجب  الطرفان 
استكشاف  جماالت  خمتلف  يف  التعاون 
الفضاء، من ضمنها علوم الفضاء والبحث 
العلمي والتكنولوجيا واالستشعار عن بعد 
جمال  يف  التعاون  إىل  إضافة  واملالحة، 
املتعلقة  واألنظمة  والقوانني  السياسات 
على  الكوادر  تدريب  عن  فضاًل  بالفضاء، 

األنشطة الفضائية.
بالهول  أحمد  الدكتور  معايل  وقال 
يف  تندرج  االتفاقية  هذه  إن  الفالسي، 
لدولة  االسرتاتيجية  والرؤى  اخلطط  إطار 
اإلمارات ووكالة اإلمارات للفضاء يف جمال 
تأسيس  على  تشتمل  والتي  الفضاء، 
تتمتع  دولية  وشراكات  قوي،  دويل  تعاون 
باملنفعة املشرتكة، وتبادل املعرفة مع 
املعنية  األطراف  وأهم  العامل  دول  بقية 

بقطاع الفضاء.
للفضاء  اإلمارات  وكالة  أن  معاليه  وأكد 
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يف  التعاون  تطوير  يف  املذكرة  ستسهم 
والتكنولوجيا  والبحوث  الفضاء  علوم  جمال 
بني  والشراكات  العالقات  وتعزيز  واخلدمات 

اجلانبني.

جمال  يف  الدويل  التعاون  أهمية  تدرك 
اخلارجي؛  للفضاء  السلمي  االستكشاف 
الرتاث  من  جزءًا  اجملال  هذا  العتبار  نظرًا 
التعاون  إىل  التطلع  عن  معربًا  اإلنساين، 
املعنية  واألطراف  اجلهات  جميع  مع 
وذلك  الفضاء،  جمال  يف  املتخصصة 
يتمثل  الذي  املشرتك  الهدف  لتحقيق 

برفاه البشرية.
رئيس  نائب  شنايدر  إتيني  قال  جهته،  من 
وزير  لوكسمبورغ،  لدوقية  الوزراء  جملس 
الداخلي  واألمن  الدفاع  وزير  االقتصاد، 
لوكسمبورغ  إن  لوكسمبورغ،  حكومة  يف 
الفضاء  الستكشاف  جهودها  كرست 
من  واالستفادة  السلمية  لألغراض 
وتوظيفها  الفضائية  املوارد  استدامة 
مع  انسجاما  وذلك  البشرية،  خدمة  يف 

شنايدر  وأضاف  االسرتاتيجية.  أهدافها 
التفاهم مع وكالة  التوقيع على مذكرة  أن 
تعزيز  سبيل  يف  يأتي  للفضاء  اإلمارات 
وخمتلف  اجلانبني  بني  الدويل  التعاون 
مصاف  إىل  للوصول  املعنية،  األطراف 
الفضاء  جمال  يف  املتقدمة  الدول 
وضع  عرب  املستقبلية  الرؤية  وصياغة 

اخلطط واألطر التنظيمية.
ناصر  حممد  املهندس  الدكتور  وأوضح 
للفضاء،  اإلمارات  وكالة  عام  مدير  األحبابي 
لوكسمبورغ  بني  جتمع  التي  العالقات  أن 
شتى  يف  وقوية  متميزة  اإلمارات  ودولة 
ودراسات  أبحاث  ذلك  يف  مبا  اجملاالت، 
ستسهم  املذكرة  أن  إىل  مشريا  الفضاء 
يف تطوير التعاون يف جمال علوم الفضاء 
وتعزيز  واخلدمات  والتكنولوجيا  والبحوث 

العالقات والشراكات بني اجلانبني.
وجتدر اإلشارة إىل أن وكالة اإلمارات للفضاء 
إنشاؤها  مت  عامة،  احتادية  هيئة  هي 
 1 رقم  احتادي  بقانون  مرسوم  مبوجب 
لسنة 2014 يف شأن إنشاء وكالة اإلمارات 
الفضائي جميع  القطاع  للفضاء، ويشمل 
ذات  والربامج  واملشاريع  األنشطة 
العالقة بالفضاء اخلارجي الذي يعلو الغالف 

اجلوي لألرض.
اإلمارات  وكالة  أن  على  املرسوم  ونص 
لها  ويكون  الوزراء،  جملس  تتبع  للفضاء 
وتتمتع  مستقلة،  اعتبارية  شخصية 
وباألهلية  واإلداري،  املايل  باالستقالل 
جميع  ملباشرة  الالزمة  القانونية 
حتقيق  تكفل  التي  والتصرفات  األعمال 

أغراضها. 
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اتفاقيات تمويل محطة طاقة رياح في صربيا
إنشاء  تمويل  اتفاقيات  توقيع  عن  »مصدر«  المستقبل  لطاقة  أبوظبي  شركة  أعلنت 

1« إلنتاج الكهرباء من طاقة الرياح والذي يعد أكبر مشروع من نوعه  محطة »شيبوك 

في بر أوروبا الرئيسي وذلك خالل فعالية أقيمت بهذه المناسبة في العاصمة الصربية 

بلغراد بحضور المساهمين والجهات الممولة للمشروع.

البالغ   "1 "شيبوك  حمطة 
 158 اإلنتاجية  قدرتها 
اكتمال  واملقرر  ميغاواط 
 2019 العام  من  األول  النصف  يف  إنشائها 
أكرب مشروع جتاري لطاقة الرياح يف صربيا 

وغرب البلقان.
وشهد توقيع اتفاقيات التمويل لـ "شيبوك 
ألكسندر  الصربي  الرئيس  أمس  يوم   "1
فوتشيتش بحضور كل من خلدون خليفة 
التنفيذية  الشؤون  جهاز  رئيس  املبارك 
والعضو  للمجموعة  التنفيذي  الرئيس 

املنتدب يف "مبادلة لالستثمار" .
سفري  الظاهري  سيف  راشد  وجمعة 
الدولة لدى جمهورية صربيا وخالد عبد اهلل 
القبيسي الرئيس التنفيذي لقطاع صناعة 
الطريان وتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت 
النظيفة يف "مبادلة لالستثمار"  والطاقة 
التنفيذي  الرئيس  الرحمي  جميل  وحممد 
عام  مدير  كاغناسو  وفابريزيو  لـ"مصدر" 

شركة "شيبوك ويند القابضة".
بالكانا"  "فيرتوإلكرتانا  شركة  وتقوم 
من  بالكامل  اململوكة  جي(  بي  إي  )دبليو 

تطوير  على  للرياح"  "تيسال  شركة  قبل 
تبلغ  مشرتك  مشروع  وهو  املشروع 
املستقبل  لطاقة  أبوظبي  شركة  حصة 
"مصدر" فيه 60 % ومتتلك شركة "شيبوك 

ويند" القابضة 40 %.
العوضي  أحمد  التمويل  اتفاقيات  وّقع 
"فيرتوإلكرتانا  لشركة  التنفيذي  الرئيس 
يف  املساهمة  للجهة  كممثل  بالكانا" 
اجلهات  عن  نيابة  وقع  فيما  املشروع 
 - بويد  هاري  من  كٌل  للمشروع  املمّولة 
كاربنرت مدير قطاع الطاقة ومرافق الطاقة 
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البالغ   "1 "شيبوك  حمطة  ستصبح 
أكرب  ميغاواط   158 اإلنتاجية  قدرتها 
مشروع جتاري لطاقة الرياح يف صربيا 

وغرب البلقان.

والتنمية  اإلعمار  األوروبي إلعادة  البنك  من 
وتوماس لوبيك املدير اإلقليمي ملؤسسة 
شرق  وجنوب  وسط  يف  الدولية  التمويل 

أوروبا.
حملطة  املمّولة  اجلهات  قائمة  وتشمل 
مليون   300 تكلفتها  البالغة  الرياح  طاقة 
و"بنك  إنتيسا"  "بانكا  بنك  من  كٌل  يورو 
و"صندوق  كريديت"  "يوين  وبنك  إرست" 

النمو األخضر".
الرئيس  الرحمي  جميل  حممد  وقال 
لكٍل  بالشكر  أتوجه  لـ"مصدر"  التنفيذي 
"مبادلة  وشركة  الصربية  احلكومة  من 
املمولة  املؤسسات  ولكافة  لالستثمار" 
ملا  االستشارية  واجلهات  للمشروع 
حتقيق  إىل  أفضت  حثيثة  جهود  من  بذلوه 
حمطة  أكرب  تطوير  يعد  حيث  التقدم  هذا 

شبه  وغرب  صربيا  جمهورية  يف  رياح 
اجلهود  يف  حمورية  خطوة  البلقان  جزيرة 
مصادر  اعتماد  يف  للتوسع  املبذولة 
كما  املنطقة  يف  املتجددة  الطاقة 
يساهم املشروع يف ترسيخ مكانة صربيا 
لتصبح يف طليعة الدول التي لديها أسرع 
قطاع متناٍم ملوارد الطاقة املتجددة يف 

القارة األوروبية.
تفخر  "مصدر"  أن  الرحمي  وأضاف 
مت  التي  العملية  خرباتها  مبشاركة 
وتسخريها  عامًا   11 مدار  على  اكتسابها 
الطاقة  مصادر  تنويع  جهود  لدعم 
شركائنا  بقية  مع  بالتعاون  صربيا  يف 

االسرتاتيجيني يف املشروع.
مدير  بويد-كاربنرت  هاري  ذكر  جانبه  من 
األوروبي  بالبنك  والطاقة  الكهرباء  إدارة 

حمطة  أن  والتنمية  اإلعمار  إلعادة 
"شيبوك" لطاقة الرياح تشكل إجنازًا نوعيًا 
من   %  27 تأمني  على  تعمل  التي  لصربيا 
مصادر  عرب  للطاقة  احمللية  احتياجاتها 
البنك  يف  ونحن   2020 عام  بحلول  متجددة 
وعملنا  والتنمية  اإلعمار  إلعادة  األوروبي 
لتطوير  الصربية  بشكل وثيق مع احلكومة 

وإعادة تنظيم اإلطار التشريعي للقطاع.
اإلقليمي  املدير  لوبيك  توماس  وأوضح 
وسط  يف  الدولية  التمويل  ملؤسسة 
املشروع  هذا  أن  أوروبا  شرق  وجنوب 
مؤسسة  اسرتاتيجية  على  الضوء  يسلط 
وتوفري  بإيجاد  اخلاصة  الدولية  التمويل 
ميهد  الذي  األمر  املناسبة  األسواق 
متجددة  طاقة  مشاريع  لتطوير  الطريق 

أخرى. 
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السيارات الملوثة للمدن
إذا كنت من سكان عاصمة أو مدينة أوروبية كبرى، قد ترضى بقيادة سيارتك القديمة 

التي يمكن أن تكون أطلقت عليها »اسم دلع«، ألنها رفيقتك منذ سنوات. لكن رئيس 

البلدية يريدك أن تتملك سيارًة أحدث، تحت طائلة منعك من استخدامها في أماكن 

معينة أو أوقات معينة، وإن اضطررت إلى القيادة داخل المدينة، فهو سيفرض عليك 

رسومًا باهظة بحجة تخفيف التلوث.

عواصم  يف  الهواء  تلوث 
عدة،  أوروبية  ومدن 
بال  يشغل  الذي  املوضوع 
السلطات البلدية التي تشن حمالت خلفضه 
يتسبب  أنه  تؤكد  طبية  إحصاءات  ضوء  يف 
مبوت عشرات اآلالف سنويًا. وأصدرت بلديات 
هذه العواصم قرارات بخفض عدد السيارات 
وفرض  معينة  أماكن  يف  املستخدمة 
السيارات  استخدام  على  مرتفعة  رسوم 

القدمية املتهمة بأعلى مستويات التلويث، 
خصوصًا إذا كانت تسري على الديزل. وتقابل 
هذه احلمالت بردود فعل قوية من مالكي 
يشككون  الذين  وسائقيها  السيارات 
زيادة  إن  ويقولون  اإلحصاءات  دقة  يف 
تعيق  املدن  داخل  سياراتهم  قيادة  كلفة 

أشغالهم وتلحق بهم أضرارًا مادية.
بلدية  رئيسة  يتهمون  باريس  سكان 
العاصمة الفرنسية آن هيدالغو بأنها حّولت 

حمط  املرأة  هذه  وباتت  جحيمًا.  حياتهم 
الذين يفقد  غضب وكره أصحاب السيارات 
اسمها.  سماع  جملرد  أعصابه  بعضهم 
ذلك أن هيدالغو التي تشغل منصبها منذ 
العاصمة  من  السيارات  طرد  حتاول   2014
خلفض مستويات انبعاثات أوكسيد الكربون 
املرتفعة حرصًا على صحة السكان والتزامًا 
يف  عقدت  التي  املناخية  القمة  بقرارات 

باريس عام 2015.
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توجد يف باريس أيام ال ُتقاد فيها السيارات 
سيارات  يقودون  من  على  غرامات  وُتفرض 

يزيد عمرها على 20 سنة.

السيارات  استخدام  هيدالغو  وحّظرت 
يف  املواقف  عدد  وقّلصت  القدمية، 
الشوارع ثم حّظرت حركة السري على الطرق 
احملاذية لنهر السني التي صارت اآلن أمكنة 
على  عزمها  وأعلنت  للمشاة،  خمصصة 
حظر سري سيارات البنزين يف باريس بحلول 
سيارات  استخدام  حظرها  بعد   2030 عام 
الديزل بحلول عام 2024 وحصر حركة السري 
وبات  كهربائية.  بسيارات  العاصمة  يف 
التمني املشرتك للعديد من السائقني هو 
أال يعاد انتخابها جمددًا لرئاسة بلدية باريس 

يف نهاية واليتها عام 2020.
من  خالية  مناطق  باريس  يف  أن  يذكر 
السيارات،  فيها  ُتقاد  ال  وأيامًا  السيارات، 
وُتفرض غرامات على من يقودون سيارات 
من  األول  ويف  سنة.   20 على  عمرها  يزيد 

قيادة  منع  أيام  أحدث  وهو  اجلاري،  الشهر 
السيارات يف مناطق معينة من العاصمة 
أوكسيد  ثاين  مستويات  أن  تبني  الفرنسية، 
النيرتوجني انخفضت بنسبة 25 يف املئة، 
فيما انخفضت نسبة الضوضاء 20 يف املئة.

خان  صديق  لندن  بلدية  رئيس  وفرض 
رسمًا إضافيًا هو 10 جنيهات، على استخدام 
 2006 قبل  املسجلة  القدمية  السيارات 
ُيطبق على سيارات الديزل والبنزين، يضاف 
استخدام  على  املفروضة  الرسوم  إىل 
يف  املزدحمة  املناطق  يف  السيارات 
اجملموع  يبلغ  حيث  الربيطانية،  العاصمة 
لندين  آالف   9 نحو  إن  خان  وقال  جنيه.   21.5
التلوث  بسبب  سنويًا  األوان  قبل  ميوتون 

املنبعث من السيارات.
وينجم التلوث الضار بالصحة من ثاين أوكسيد 

تنفسية  أمراضًا  يسبب  الذي  النيرتوجني 
يف  الديزل  سيارات  وتتسبب  خطرية. 
بريطانيا بأكرث من نصف مستويات هذا الغاز 

على جوانب الطرق.
ويف الدمنارك قال رئيس بلدية كوبنهاغن 
إنه  "بوليتكني"،  لصحيفة  ينسن  فرانك 
"ليس من حق اإلنسان تلويث هواء اآلخرين. 
الديزل  سيارات  من  التخلص  يجب  ولهذا 

تدريجًا".
ويف مدينة أوكسفورد يف إنكلرتا، قال عضو 
اجمللس البلدي جون تانر إن "التلّوث السام 
تدعو  احلاجة  السكان.  بصحة  يضر  للهواء 
أوكسفورد  وكانت  عاجلة".  تغيري  خطوة  إىل 
واحدة من 11 مدينة بريطانية تبني أن اجلزيئات 
السامة يف هوائها يفوق النسبة املأمونة، 

وفقًا ملنظمة الصحة العاملية.
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أنــــــــواع

للمها العربي داخل محمية منطقة الظفرة

قام فريق من خبراء هيئة البيئة بعمل مسح جوي في محمية المها العربي بهدف 

إحصاء أعداد حيوان المها العربي في حدود محمية المها العربي في منطقة الظفرة 

والتي تبلغ مساحتها ما يقرب من 6 االف كيلومتر مربع.

من  رأسا   835 تسجيل 
املها  حممية  يف  املها 
أعترب  الذي  األمر  العربي 
مؤشرا لنجاح برنامج الشيخ حممد بن زايد 
يف  بدأ  الذي  العربي  املها  توطني  إلعادة 

عام 2007 بقطيع ال يتجاوز عدده 160 رأسا.
الفريق  تدريب  الدراسة  واشتملت 
والتي  امليدانية  واملرحلة  املشارك 
تنفيذ  أيام مت خاللها  اربعة  استمرت ملدة 
رحلة  لكل  ونصف  ساعة  مبعدل  رحالت   8

طريان جوية.

وقالت سعادة رزان خليفة املبارك األمني 
املها  ان  أبوظبي   – البيئة  لهيئة  العام 
باملوروث  كبريا  ارتباطا  يرتبط  العربي 
ولذا  االمارات  لدولة  والطبيعي  الثقايف 
عليه  واحلفاظ  حمايته  جهود  حظيت  فقد 
باهتمام ودعم كبريين من القيادة الرشيدة 
النوع  لهذا  االكثار  مشاريع  فتعددت 
لتصبح  أبوظبي  إمارة  يف  األعداد  وتزايدت 
لهذا  جتمع  ألكرب  حاضنة  أبوظبي  إمارة 
النوع يف العامل بعد أن أعلن عن انقراضها 

يف الربية يف أوائل السبعينيات.

على  يقتصر  مل  الهيئة  دور  أن  وأضافت 
إىل  امتد  بل  الدولة  داخل  املشاريع 
برامج  انشاء  خالل  من  اجملاورة  الدول 
املؤسسات  من  العديد  مع  مشرتكة 
يف  اجملال  هذا  يف  املتخصصة  العربية 
للبدء  التاريخي  العربي  املها  انتشار  دول 
بتنفيذ ما تضمنته اسرتاتيجية صون املها 
باملشاريع  البدء  خالل  من  وذلك  العربي 
موائله  يف  العربي  املها  إلطالق  الفعلية 

الطبيعية.
وأكدت املبارك أنه من خالل برنامج الشيخ 
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اجلوي  املسح  طريقة  اعتماد  مت 
ممكنة  مساحة  أكرب  تغطية  لضمان 
العربي ضمن أقصر  من حممية املها 

وقت ممكن وأيضا لدقة النتائج.

حممد بن زايد إلعادة توطني املها العربي 
حرة  جمموعات  إيجاد  اىل  الهيئة  سعت 
العربي  املها  من  ومستدامة  وطليقة 
أبوظبي  إمارة  يف  التاريخي  نطاقه  ضمن 
مشددة سعادتها على أن اهتمام صاحب 
السمو الشيخ حممد بن زايد آل نهيان ويل 
للقوات  األعلى  القائد  نائب  أبوظبي  عهد 
تفعيل  يف  األثر  أكرب  له  كان  املسلحة 
حماية  جمال  يف  البيئة  هيئة  دور  وتعزيز 

املها العربي.
وأشارت املبارك إىل أن الهيئة قامت بتنفيذ 
برنامج سمو الشيخ حممد بن زايد إلطالق 
العربي  املها  حممية  يف  العربي  املها 
التي تعترب أحد أكرب احملميات الطبيعية يف 
الدولة حيث حظيت عملية اإلطالق بحضور 
كرمي من صاحب السمو الشيخ حممد بن 

زايد آل نهيان الذي شارك بإطالق القطيع 
على  واضحا  مثاال  ليضرب  بنفسه  األول 

مدى رعايته واهتمامه بالبيئة.
حممد  الشيخ  برنامج  أن  املبارك  وأكدت 
يعترب  العربي  املها  توطني  إلعادة  زايد  بن 
على  احملافظة  برامج  أجنح  من  اليوم 
الربنامج  ساهم  حيث  العامل  يف  األنواع 
العربي  املها  أعداد  بزيادة  فقط  ليس 
وساهم  أبوظبي  إمارة  حتتضنها  التي 
املستويني  على  احملافظة  جهود  بتعزيز 
 2011 عام  يف  أدي  مما  واإلقليمي  احمللي 
القائمة  يف  العربي  املها  حالة  تغري  إىل 
الطبيعة  لصون  العاملي  لالحتاد  احلمراء 
"معرضة  إىل  باالنقراض"  "مهددة  من 

لالنقراض".
سامل  شيخة  الدكتورة  قالت  جانبها  من 

التنوع  لقطاع  التنفيذي  املدير  الظاهري 
ان  الهيئة  يف  والبحري  الربي  البيولوجي 
العربي  املها  حممية  بإدارة  تقوم  الهيئة 
احملميات  أكرب  من  واحدة  تعترب  التي 
العربية  اإلمارات  دولة  يف  الطبيعية 
 5974 إىل  تصل  مبساحة  املتحدة 
التي  احملمية  تضم  حيث  مربع  كيلومرت 
األويل  االعتماد  على   2016 عام  يف  حصلت 
أبوظبي  إمارة  يف  الربية  احملميات  كأحد 
تشمل  املوائل  من  متنوعة  جمموعة 
الرملية  الكثبان  لبيئة  املمثلة  املوائل 
الطبيعي  الغاف  أشجار  جتمعات  وموائل 
الغابات  وموائل  واألودية  السبخات  وموائل 

املزروعة يف احملمية.
د.  أشارت  اجلوي  باملسح  يتعلق  وفيما 
السرتاتيجية  تنفيذا  جاء  أنه  إىل  الظاهري 
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والتي  البيولوجي  التنوع  جمال  يف  الهيئة 
ومؤشرات  وبرامج  أهداف  مع  تتواءم 
خطة أبوظبي وذلك بهدف توفري إحصائية 
دقيقة ألعداد حيوان املها العربي ودراسة 
املها  قطعان  وانتشار  توزيع  مناطق 
وإحصاء  احملمية  حدود  داخل  العربي 
الرمي ودراسة مناطق  وتعداد حيوان غزال 
توفري  عن  فضال  احملمية  داخل  انتشاره 
معلومات كافية عن تركيبة ومعدل األعمار 
تدريب  إىل  باإلضافة  العربي  املها  لقطيع 
وأساليب  تقنيات  على  الوطنية  الكوادر 
وإعداد  النتائج  وحتليل  اجلوية  املسوحات 

تقارير الالزمة.
وأضافت الظاهري "أن املسح هدف أيضا 
على  مبنية  التوصيات  من  حزمة  توفري  إىل 
عمليات  حتسني  أجل  من  علمية  أسس 
التوطني  إعادة  وبرامج  احملمية  إدارة 
خطة  وضع  إىل  باإلضافة  هذا  داخلها 
العربي  املها  حملمية  جديدة  تقسيم 
املها  وتوزيع  أعداد  نتائج  على  مبنية 
إدارة  لتوفري  وذلك  احملمية  يف  العربي 

مثلى للقطيع وضمان استدامته".
إدارة  مدير  العمري  خلدون  وأوضح 

والصيانة  التحتية  والبنية  الربية  احملميات 
املسح  طريقة  اعتماد  مت  أنه  الهيئة  يف 
اجلوي إلحصاء املها العربي ضمن مناطق 
تواجده يف احملمية وذلك لضمان تغطية 
املها  حممية  من  ممكنة  مساحة  أكرب 
وأيضا  ممكن  وقت  أقصر  ضمن  العربي 
عليها  احلصول  ميكن  التي  النتائج  لدقة 
أجزاء  خمسة  إىل  احملمية  تقسيم  ومت 
الشاسعة  للمساحة  نظرا  وذلك  خمتلفة 
ملنطقة الدراسة والتي يستحيل تغطيتها 
بفرتة قصرية ومت حتديد 16 ساعة طريان 

لتغطية هذه املناطق.
املها  شملت  احلصر  عملية  أن  إىل  وأشار 
االخرى  الربية  األنواع  كل  وحصر  العربي 
النباتية  األنواع  وحتديد  تسجيل  إىل  إضافة 
وشجريات  الغاف  كأشجار  األهمية  ذات 

السلم.
الدراسات  على  بناء  "إنه  العمري  وقال 
الوالدات  معدالت  حول  املتوفرة  والتقارير 
ولغاية   2007 منذ  العربي  للمها  السنوية 
مت  الذي  اإلجمايل  العدد  ومبقارنة   2011
احصاؤه خالل الدراسة احلالية فإن معدل 
يرتاوح ما بني 32-28  القطيع  زيادة حجم 

يف  النفوق  نسب  أن  كما  سنويا  باملائة 
تأسيسه  من  األوىل  األعوام  يف  القطيع 
ترتاوح بني 8-12 باملائة والتي تعترب ضمن 
فإن  وعليه  الربية  يف  الطبيعية  املعدالت 
يف  ملحوظا  تزايدا  شهد  احلايل  القطيع 
التي  والرعاية  احلماية  بسبب  األعداد 
توفر  عن  فضال  احملمية  كوادر  توفرها 
االحتياجات الغذائية لقطعان املها العربي 
إىل  إضافة  القطيع  إدارة  برنامج  خالل  من 
اتساع رقعة احملمية وعدم وجود العوائق 
مناطق  ويف  القطعان  حلركة  الطبيعية 

احملمية اخملتلفة".
أن املسح  الرغم من  أنه وعلى  إىل  ويشار 
فريق  قبل  من  تصميمه  مت  قد  اجلوي 
أساسي  بشكل  ليستهدف  العمل 
احملمية  يف  العربي  املها  أعداد  إحصاء 
بتسجيل مشاهدات  الفريق قد قام  أن  إال 
املنتشرة  الرمي  غزالن  من  الظباء  ألعداد 
أعدادها  تقدير  بهدف  وذلك  احملمية  يف 

بشكل تقريبي.
ظباء  من  فقط  رأسا   613 رصد  مت  وقد 
يعزى  وقد  حمدود  عدد  يعترب  وهو  الرمي 
باستخدام  الرمي  ظباء  رصد  لصعوبة  ذلك 
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جسم  لون  لتشابه  نظرا  اجلوي  املسح 
أن  كما  الرملية  البيئة  مع  الظباء  هذه 
خرجت  قد  كانت  رمي  ظباء  من  العديد 
ترسيم  إعادة  برنامج  خالل  احملمية  من 
وتسييج احملمية والذي مت تنفيذه يف عام 
2013 وذلك بحسب ما أفاد فريق التفتيش 

يف احملمية.
انتشار  مناطق  حتديد  مت  للمسح  ووفقا 
شجريات  وبقايا  الطبيعي  الغاف  أشجار 
كان من املوثق  السلم يف احملمية حيث 
النتشار  واحدة  منطقة  حتديد  سابقا 
احلالية  الدراسة  أن  إال  السلم  شجريات 
ارتفعت  كما  مناطق   6 تسجيل  وثقت  قد 
مناطق إنتشار أشجار الغاف من 3 مناطق 

إىل ما يقرب من 18 منطقة.
بتحديث  التوصية  مت  املسح  على  وبناء 
مع  يتناسب  مبا  احملمية  تقسيم  خطة 
توزيع قطعان املها العربي خصوصا فيما 
وبالتايل  الرئيسية  الصون  مبنطقة  يتعلق 
هذه  يف  واحلماية  املراقبة  برامج  تعزيز 
أرضي  مسح  بعمل  والتوصية  املنطقة 
للمحمية مبني على نتائج الدراسة احلالية 

املسح  دراسة  نتائج  تأكيد  اىل  يهدف 
الذكور  نسب  حتديد  إىل  باإلضافة  اجلوي 
معدل  وحساب  األعمار  ومعدل  واإلناث 
الالزمة  وجمع املعلومات  والوفيات  التكاثر 

لتقييم الوضع الصحي اجليني للقطيع.
كما شملت التوصيات ضرورة إعادة عمل 
باستخدام  سنوات  ثالث  كل  مرة  الدراسة 
املقارنات  لعمل  للدراسة  احلايل  التصميم 
داخل  املها  قطعان  وضع  وتقييم  الالزمة 
على  التوصيات  أكدت  فيما  احملمية 
الدورية  البيطرية  املراقبة  توفري  ضرورة 
حاالت  يف  والتدخل  العربي  املها  لقطيع 
املتطلبات  مع  متاشيا  وذلك  الضرورة 

املعيارية الدولية لربامج إعادة التوطني.
جناح الفت

قد  االمارات  دولة  أن  إىل  اإلشارة  وجتدر 
حقققت جناحًا الفتًا يف إعادة املها العربي 
بعد اختفائه أكرث من 40 عامًا، واقرتابه من 
مواطنه  يف  للتكاثر  عاد  حيث  االنقراض، 
الربية، بفضل مشروع إكثار املها العربي، 
له،  املغفور  عهد  منذ  الدولة  تبنته  الذي 
آل  سلطان  بن  زايد  الشيخ  اهلل،  بإذن 

التي  الربامج  أهم  من  يعترب  الذي  نهيان، 
واإلكثار،  احلماية  جمال  يف  عامليًا  نفذت 

للحفاظ املها العربي من االنقراض.
أبوظبي، دورًا هامًا  البيئة يف  ولعبت هيئة 
الرشيدة  القيادة  توجيهات  تنفيذ  يف 
عدد  ألكرب  موطنًا  اإلمارات  أصبحت  حتى 
يتواجد  حيث  العامل،  يف  العربي  املها  من 
العربي  املها  من  رأس   6200 الدولة  يف 
هيئة  تلعب  كما  أبوظبي،  يف  معظمها 
الدويل  املستوى  على  حموريًا  دورًا  البيئة 
من  العربي  املها  على  احملافظة  يف 
املها  لصون  اإلقليمية  االسرتاتيجية  خالل 
العربي، التي مت إعدادها حتت مظلة اللجنة 
بالتعاون  العربي  املها  لصون  التنسيقية 
مع حكومات العديد من دول االنتشار، التي 
تضم البحرين واألردن والسعودية والكويت 

وعمان وقطر وسوريا واليمن.
ويعترب املها العربي، أحد أكرب الّثدييات يف 
تراثها  من  مهمًا  وجزءًا  العربية  املنطقة 
كبرية  الظباء  أنواع  أحد  وهو  التاريخ،  عرب 
احلجم ويبلغ وزنه نحو 120 كجم وطوله نحو 

1.5 مرتًا.
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مزاد ليوا للتمور يدعم المشاريع الخيرية 
بالتعاون مع الهالل األحمر

الظفرة  منطقة  في  ليوا  بمدينة  المعارض  أرض  في  المقام  للتمور  ليوا  مزاد  سجل 

الذي  الرئيسي  المزاد  خالل  وذلك  درهم،   1000 بمبلغ  كج   3 تزن  تمر  لعبوة  سعر  أعلى 

شهد إقبااًل كبيرًا من الراغبين في شراء أنواع مميزة من التمور ذات الجودة العالية.

األول  اليومني  مبيعات 
حيث  كبريًا،  تزايدًا  والثاين 
التي  األوزان  قيمة  بلغت 
طنان  منها  أطنان   5 من  أكرث  بيعها  مت 
الثاين  اليوم  يف  أطنان  و3  األول  اليوم  يف 
مدى  يعكس  ما  درهم،  ألف   120 بقيمة 
شراء  على  اجلمهور  من  الكبري  اإلقبال 
وحرصت  اجلمهور.  من  املتميزة  التمور 
تضمن  آليات  وضع  على  املنظمة  اللجنة 
املزاد،  يف  املعروضة  املشاركات  جودة 

وذلك من خالل تشكيل جلنة فحص وفرز 
والتأكد  املقدمة،  املشاركات  ملراجعة 
وإلغاء  وسالمتها  وجودتها  نوعيتها  من 
للمواصفات،  مطابقة  غري  مشاركة  أي 
للتمور  وضمانة  مصداقية  يعطي  مما 
على  يتم  الذي  املزاد  داخل  املعروضة 
عبوات،   10 من  مكونة  دفعة  كل  دفعات، 
كمية  أي  على  احلصول  للمشرتي  وميكن 

من العبوات دون حد أدنى أو أقصى.
إدارة  مدير  املزروعي  خلفان  عبيد  وأكد 

إدارة  جلنة  يف  واملشاريع  التخطيط 
والرتاثية،  الثقافية  والربامج  املهرجانات 
وضع  على  حرصت  املنظمة  اللجنة  أن 
اإلمكانات والتجهيزات كافة إلجناح فعاليات 
وذلك  األوىل،  نسخته  يف  للتمور  ليوا  مزاد 
الرشيدة  القيادة  لتوجيهات  استجابة 
بتحقيق سبل دعم املزارع واالرتقاء بزراعة 

النخيل والتمور.
للتمور  ليوا  مزاد  أن  املزروعي  وأضاف 
يف  اخلريية  املشاريع  لدعم  مبادرة  يقدم 
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لدعم  مبادرة  يقدم  للتمور  ليوا  مزاد 
املشاريع اخلريية يف عام اخلري  مبا يحقق 

االستدامة وجناح فعاليات املزاد.

ومنتجي  مزارعي  مع  بالتعاون  اخلري  عام 
يحقق  مبا  املزاد  يف  املشاركني  التمور 
ويوفر  املزاد.  فعاليات  وجناح  االستدامة 
الدعم املادي العادل للتمور املشاركة يف 
التي يسعى  املزاد ويحافظ على األهداف 
إىل حتقيقها، وذلك من خالل وضع  املزاد 
التمور  أصحاب  املزارعني  مع  اتفاقية 
املشاركني تضمن حتديد السعر املرضي 
املنتجات  لقيمة  والعادل  املتوقع  فوق 
مع  تتوافق  والتي  للمزارع،  املعروضة 
األسعار املعروضة يف األسواق اخلارجية 
مسبقًا، على أن يتم طرح التمور بعد ذلك 
حالة  ويف  اجلمهور.  أمام  املزاد  خالل 
املتفق  القيمة  املعروضة  التمور  تخطي 
يتم  املزرعة،  صاحب  مع  مسبقًا  عليها 
الزائدة لدعم مشاريع  بقية املبالغ  حتويل 

استجابة  وذلك  اخلريية،  األحمر"  "الهالل 
لعام اخلري مع إعادة 20 % من املبلغ الزائد 
أن  املزروعي  وأشار  املزرعة.  صاحب  إىل 
األحمر"  "الهالل  بالتعاون مع  تتم  املبادرة 
واملزارعني  التمور  ومنتجي  اإلماراتية 
جناحًا  حقق  الذي  املزاد  يف  املشاركني 
منذ انطالق فعالياته، وجنح يف جذب أعداد 
وساهم  واجلمهور  املشاركني  من  كبرية 
جديدة  تسويقية  قنوات  فتح  يف  بالفعل 

للمزارعني.
من جانبه، أكد موسى سلطان املنصوري 
التي  واملبيعات  األرقام  أن  املزاد  مدير 
مدى  تعكس  يومني  مدى  على  حتققت 
نسخته  يف  للمزاد  حتقق  الذي  النجاح 
األوىل، وأن املزاد يسري يف االجتاه الصحيح 
على  حريصة  اللجنة  أن  كما  له.  املرسوم 

دراسة كافة املقرتحات واآلراء التي تخص 
يف  منها  لالستفادة  والزوار  املشاركني 

التخطيط اجليد للدورات القادمة.
إشادة بجهود املنظمني

أشاد عدد كبري من اجلمهور واملشاركني 
اللجنة  بجهود  للتمور  ليوا  مزاد  يف 
اآلليات  توفري  على  وحرصها  املنظمة، 
فعاليات  إلجناح  الالزمة  كافة  والتجهيزات 
تثبيت  وطالبوا  األوىل،  نسخته  يف  املزاد 
يتمكن  حتى  عام  كل  املزاد  موعد 
املشاركون من حضوره واملشاركة فيه. 
رئيس  املزروعي  سهيل  حممد  وأكد 
وصاحب  ليوا،  متور  مصنع  إدارة  جملس 
للتمور  مزاد  تنظيم  يف  سابقة  مبادرة 
حيث  من  التوقعات  فاق  احلايل  املزاد  أن 

التنظيم والتجهيزات وجودة املنتجات.
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أصدقاء البيئة

تحت رعاية حرم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة 

رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه اهلل، سمو الشيخة هند بنت مكتوم بن جمعة 

البنك  أمناء  مجلس  افتتح  للطعام،  اإلمارات  بنك  أمناء  مجلس  رئيسة  مكتوم  آل 

الموقع التشغيلي الثاني في منطقة الرفاع، الذي يمثل أحد أهم قيم العطاء لدى 

على  الدولة،  في  اإلنسانية  المؤسسات  أكبر  أحد  ليكون  طريقه  في  اإلمارات،  شعب 

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

مشاركة رسمية ومؤسسية وشعبية كبيرة.

جملس  أعضاء  االفتتاح 
واملهندس  البنك،  أمناء 
مدير  لوتاه  ناصر  حسني 
األمناء،  جملس  رئيس  دبي  بلدية  عام 
مؤسسة  رئيسة  القرق  رجاء  والدكتورة 
من  وعدد  اخلريية،  القرق  صالح  عيسى 

الفعاليات ذات االختصاص.

الذي  للطعام  اإلمارات  "بنك  لوتاه:  وقال 
يندرج حتت مظلة مؤسسة مبادرات حممد 
على  ينطوي  العاملية،  مكتوم  آل  راشد  بن 
واجتماعية  إنسانية  كقيمة  خاصة  أهمية 
االلتزام  قيم  إرساء  إىل  تسعى  وحضارية 
العمل  وتعزز  اجملتمعية،  واملسؤولية 
املؤسسات  تشجيع  خالل  من  التطوعي 

البنك  أنشطة  يف  االنخراط  على  والناس 
الطعام من اجلهات  اخلاصة بجمع فائض 
املعنية وتوزيعه على احملتاجني واجلهات 

املستحقة".
مؤشر أداء

لبنك  الثاين  التشغيلي  وأشار إىل أن املوقع 
ألداء  مؤشرًا  سيكون  للطعام  اإلمارات 

نـــــــبــــــــتــــــــكـــــــــر مــــــــجـــــــــتــــــــــمــــــــــعـــــــــات خـــــــضـــــــــــــــراء لـــــغـــــد أفـــــضــــــل40

تدشين الموقع 
التشغيلي الثاني 

لبنك اإلمارات 
للطعام

)177( العدد 



منظومته  تدعيم  يف  البنك  جنح 
شراكات  عقد  عرب  الشاملة  اإلنسانية 
واتفاقيات مع عدد كبري من مؤسسات 

األغذية والشركات واجلمعيات اخلريية.

متابعة  ستتم  بحيث  ككل،  البنك  منظومة 
التشغيلية  اآللية  وتقييم  كثب،  عن  عمله 
البناء  ميكن  مرجعية  يوفر  مبا  ومراجعتها 
عليها مستقباًل عند تدشني مواقع جديدة 

للبنك يف خمتلف أنحاء اإلمارات.
وبلغ جمموع كمية خمتلف املواد الغذائية 
طنًا،   136 للطعام  اإلمارات  بنك  إىل  الواردة 
األغذية  لكميات  األعلى  احلد  حني  يف 
و245  آالف   10 بلغت  يومي  بشكل  الواردة 
كيلوغرامًا من الطعام. كما أشار لوتاه إىل أن 
كمية  أكرب  شهد  املاضي  سبتمرب  شهر 

واردة من األغذية.
و335  ألفًا   52 الطعام  إجمايل  بلغ  حيث 
يونيو  شهر  شهد  حني  يف  كيلوغرامًا، 
املاضي أقل كمية بلغت 4845 كيلوغرامًا 
أبريل  من  الفرتة  خالل  الواردة  األغذية  من 

إىل سبتمرب املاضيني، وبلغت كمية األغذية 
اجلمعيات  بواسطة  توزيعها  مت  التي 
ألفًا   135 قرابة  البنك  انطالق  منذ  اخلريية 

و795 كيلوغرامًا.
القرق  الدكتورة رجاء عيسى صالح  وقالت 
عيسى  مؤسسة  إدارة  جملس  رئيس 
يف  "نتشرف  اخلريية:  القرق  صالح 
مؤسسة عيسى صالح القرق اخلريية بأن 
يكون تأسيس وبناء وجتهيز وتشغيل هذا 
املوقع هنا يف منطقة البدع بتمويل كامل 
مؤسستنا  ستتكفل  إذ  مؤسستنا،  من 
بالتمويل الكامل لتأسيس وتشغيل املوقع 

الثاين للبنك يف منطقة احمليصنة".
منظومة احرتافية

شريف  حممد  خالد  أكد  جهته  ومن 
العوضي مساعد املدير العام لقطاع رقابة 

اللجنة  رئيس  والسالمة  والصحة  البيئة 
اإلمارات  بنك  مبادرة  لتنفيذ  التحضريية 
منظومة  وفق  يعمل  البنك  أن  للطعام 
احرتافية متكاملة، ذات آلية تنسيق متعددة 
األطراف، تعتمد تعاون عدة شركاء لضمان 
البنك  يبدأ  بحيث  الكفاءة،  درجات  أقصى 
عملياته يف مرحلة اإلطالق األوىل يف دبي، 
املعتمدة  االسرتاتيجية  اخلطة  ووفق 
سوف يتم تدشني فروع ومراكز أخرى للبنك 

داخل وخارج الدولة.
التشغيلي  املوقع  تدشني  أن  وأوضح 
األول لبنك اإلمارات للطعام رسميًا سبقته 
ضبط  خاللها  مت  جتريبية  إطالق  عملية 
واللوجستية  والفنية  التقنية  اجلوانب  كافة 
ومتابعة سري عمليات اجلمع والتوزيع وفق 

اجلداول الزمنية احملددة.
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شرطة دبي تنجح في انتشال 6 أطنان من 
المخلفات 

والبيئة  والطاقة  المياه  تكنولوجيا  معرض  في  دبي  لشرطة  العامة  القيادة  شاركت 

»ويتيكس 2017«، المقام في مركز دبي الدولي للمؤتمرات والمعارض، تحت شعار »في 

طليعة االستدامة«، حيث عرضت أحدث السيارات والدوريات الكهربائية الصديقة للبيئة 

والتي انضمت إلى أسطولها.

بالكامل  كهربائية  السيارة 
خارجيًا  هيكاًل  ومتتلك 
مصنوع  الوزن  خفيف 
الكربون  بألياف  املدعم  تيك  البالس     من 
 1195 باإلجمال  وزنه  ويبلغ  واألملونيوم 

كيلوغرام.
 170 إىل  تصل  حمرك  بقوة  السيارة  وتتميز 
 0.65 سعة  أسطوانة   2 وحمرك  حصان 
على  الكهربائي  احملرك  ويحصل  لرت، 

املوجود  الليثيوم  بطاريات  عرب  الطاقة 
بقطع  تسمح  والتي  السيارة  وسط 
مسافة 130 إىل 160 كم بطاقتها الكهربائية 
كهربائي  كابل  بواسطة  شحنها  ويتم 
السيارة  وتستطيع   ،)Rex( اسم  يحمل 
الكهربائية الوصول إىل سرعة 35 كم/س 
كم/س   100 سرعة  وإىل  ثانية   3.5 خالل 
بغضون 7.2 ثانية وتبلغ سرعتها القصوى 

150 كم/س.

بيجو  بسيارة  دبي  شرطة  شاركت  كما 
"ion " الصديقة للبيئة التي انضمت مؤخرًا 
يف  دبي  شرطة  دوريات  ضمن  للعمل 
مطارات دبي، حيث تعمل السيارة مبحرك 
مرت،  كيلواط/196نيوتن   49 قوة  كهربائي 
حمركها  العتماد  جدًا  اقتصادية  وتعترب 

على الكهرباء بنسبة %100.
الشحن  بخيار  السيارة  تتمتع  كما 
شحنها  أن  جانب  إىل  لبطاريتها  السريع 

نـــــــبــــــــتــــــــكـــــــــر مــــــــجـــــــــتــــــــــمــــــــــعـــــــــات خـــــــضـــــــــــــــراء لـــــغـــــد أفـــــضــــــل42

عرضت في 
“ويتيكس” 

سياراتها 
الصديقة للبيئة
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ومتتلك  بالكامل  كهربائية  السيارة 
مصنوع  الوزن  خفيف  خارجيًا  هيكاًل 
الكربون  بألياف  املدعم  البالستيك  من 

واألملونيوم.

من  سائقها  ُيمكن  ساعات   8 لـمدة 
يف  مشريًة  كيلومرت،   100 ملسافة  السري 
على  حتتوي  السيارة  أن  إىل  ذاته  الوقت 
توجيه  أوتوماتيكية ونظام  أمامية  مصابيح 

الستخدام الطاقة الكهربائية.
مبادرة بيئية بحرية

دبي  لشرطة  العامة  القيادة  نظمت  كما 
ممثلة باإلدارة العامة للنقل واإلنقاذ ومركز 
"لتكن  السنوية  املبادرة  املوانئ،  شرطة 
احلمرية  ميناء  يف  نظيفة"  البحرية  بيئتنا 
بدبي، بحضور العقيد سعيد املدحاين نائب 
واملقدم  املوانىء،  شرطة  مركز  مدير 
رئيس  النقبي،  القصيب  عبداهلل  علي 
الضباط  من  وعدد  البحري،  االنقاذ  قسم 
العامة  اإلدارات  من  واملشاركني  واألفراد 
بشرطة دبي وجهات حكومية وخاصة، إىل 

جانب شركات بحرية وجمعيات ومنظمات 
متخصصة يف الغوص.

هذه  أن  املدحاين  سعيد  العقيد  وأكد   
حتقيق  يف  مستمرة  البيئية  املبادرة 
التوايل واملتمثل  الرابع على  للعام  هدفها 
انطالقا  نظيفة،  بحرية  بيئة  خلق  يف 
املشاركة  على  دبي  شرطة  حرص  من 
بيئة  جعل  يف  واملساهمة  اجملتمعية 
بيئة  سواء  حد  على  والبحرية  الربية  دبي 
موجها  امللوثات،  من  خالية  مستدامة 
املشاركة  اجلهات  كافة  إىل  شكره 
الوقت  يف  داعيا  املبادرة،  هذه  إلجناح 
احملافظة  إىل  والعمال  الصيادين  ذاته 
منها  يعتاشون  التي  البحرية  بيئتهم  على 

ويعتمدون عليها كمصدر رزق لهم.
من جانبه، قال املقدم النقبي إن املبادرة 

احملرتفني  من  غواصا   265 فيها  شارك 
والهواة من بينهم شاب يبلغ من عمره 13 
النسائي،  العنصر  عاما، إىل جانب مشاركة 
وقد جنحوا جمتمعني يف انتشال 6 أطنان 
البحرية،  للبيئة  امللوثة  اخمللفات  من 
البيئة  أولت  طاملا  دبي  شرطة  أن  مؤكدا 
لتوجيهات  ترسيخا  بالغا،  اهتماما  البحرية 
سعادة  ألوامر  وتنفيذا  الرشيدة  القيادة 
أنه  موضحا  دبي،  لشرطة  العام  القائد 
اإلنقاذ  زوارق  على  غوص  فرق  توزيع  مت 
البحري،  وعمل 7 نقاط غوص مت حتديدها 
العديد  انتشال  من  للتمكن  البحر  بعرض 
والعلب  االطارات  منها  اخمللفات   من 
ودعامات   الكهربائية  واالجهزة  واحلبال 
تهدد  سموم  وكلها  مهرتئة  بالستيكية 

البيئة البحرية واحلياة فيها.

نـــــــبــــــــتــــــــكـــــــــر مــــــــجـــــــــتــــــــــمــــــــــعـــــــــات خـــــــضـــــــــــــــراء لـــــغـــــد أفـــــضــــــل

 2017 43نـوفـمـبـر 



تكنولوجيا بيئية

حمدان بن محمد يشهد إطالق أول تاكسي 
جوي بدون سائق في العالم

 أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، أهمية مواكبة 

والعمل  المختلفة  وتطبيقاتها  المتطورة  التكنولوجيا  مجال  في  العالمي  التطور 

على االستفادة منها في رفع كفاءة وجودة الخدمات الُمقّدمة للجمهور في كافة 

المستقبل  إلى  العبور  في  األهم  الجسر  يمثل  الذي  اإلبداع  تشجيع  مع  القطاعات، 

بصورة  وتشارك  اإلمارات  دولة  رفعة  دعائم  ترسيخ  في  تسهم  ومبادرات  بمشاريع 

إيجابية في رسم مالمح الغد.

قطاع  بأهمية  سموه 
واملواصالت  النقل 
ركائز  أحد  ميثِّل  الذي 
املقاييس  أهم  من  وُيعدُّ  التنمية  عملية 
اجملتمعات  تقّدم  مدى  تعكس  التي 
الذي  الكبري  بالتطور  ُمشيدًا  وحتضرها، 

القطاع احليوي عرب سلسلة  شهده هذا 
املستقبلي  الطابع  ذات  املشاريع  من 
واملراعية  العاملية  املواصفات  بأرقى 
يشّكل  الذي  البيئي  للُبعد  ذاته  الوقت  يف 
اإلمارات  لريادة  تعزيزًا  مهمة  أولوية 
متطور  فكر  على  يرتكز  تنموي  كنموذج 

وسالمة  وسعادتهم  الناس  راحة  يضع 
مقدمة  يف  عليها  واحلفاظ  البيئة 

األولويات.
بتشغيل  السبق  لنا  "كان  سموه:  وقال 
املنطقة،  يف  سائق  بدون  مرتو  أول 
منظومة  ضمن  جناح  من  حققه  ما  وبعد 
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مبواصفات  يتمتع  اجلوي  التاكسي 
يعمل  كونه  للبيئة  صديقًا  جتعله 
ويخفف  النظيفة  الكهربائية  بالطاقة 

نسبة مستوى الضجيج.

تنطلق  أن  اليوم  يسعدنا  اجلماعي،  النقل 
اجناز  الطائر،  للتاكسي  جتريبية  رحلة  أول 
تغيري  يف  العميق  أثره  له  سيكون  جديد 
دائمًا  دولتنا  لتكون  األفراد  انتقال  مفاهيم 
اإليجابي  التأثري  صاحبة  الدول  مقدمة  يف 
والعاملي.  اإلقليمي  املستويني  على 
أجل  من  اليوم  ننفذها  الغد  ومشاريع 
ومنطقتنا  لشعبنا  أفضل  مستقبل 

واإلنسانية على وجه العموم"
رحلة جتريبية

رحلة  أول  انطالق  مبناسبة  ذلك  جاء 
القيادة،  ذاتي  اجلوي  للتاكسي  جتريبية 
حممد  بن  حمدان  الشيخ  سمو  بحضور 
دبي،  عهد  ويل  مكتوم،  آل  راشد  بن 
آل  سعيد  بن  أحمد  الشيخ  سمو  يرافقه 
مكتوم، رئيس هيئة دبي للطريان الرئيس 

ومعايل  اإلمارات،  طريان  جملموعة  األعلى 
شؤون  وزير  القرقاوي،  اهلل  عبد  حممد 
ومعاىل  واملستقبل،  الوزراء  جملس 
وزير  املنصوري،  سعيد  بن  سلطان 
الهيئة  إدارة  جملس  رئيس  االقتصاد 
شاهد  حيث  املدين،  للطريان  العامة 
التاكسي  انطالق  ومرافقوه  سموه 
شركة  من  شخصني،  نقل  على  القادر 
األملانية   )VOLOCOPTER كوبرت  )فولو 
النوعية  هذه  صناعة  يف  املتخصصة 

احلديثة من املركبات اجلوية.
الشيخ  سمو  استقبال  يف  كان  وقد 
مكتوم  آل  راشد  بن  حممد  بن  حمدان 
إطالق  ملوقع  وصولهم  لدى  ومرافقيه 
شاطئ  حديقة  من  بالقرب  التجربة 
العام  املدير  الطاير،  مطر  سعادة  جمريا، 

الطرق  لهيئة  املديرين  جملس  ورئيس 
رويرت،  فولوريان  وسعادة  واملواصالت، 

املدير التنفيذي لشركة )فولو كوبرت(.
مميزات أمان عالية

مواصفات  عن  لشرح  سموه  واستمع 
يعمل  الذي  القيادة  ذاتي  اجلوي  التاكسي 
مبواصفات  وميتاز  الكهربائية،  بالطاقة 
أمان عالية، وذلك من خالل التصميم الذي 
للتاكسي  تضمن  حمركا،   18 على  يحوي 
تعطل  حال  يف  اآلمن  والهبوط  الطريان 
أي حمرك، كما ميتاز بخاصية الطريان اآليل 
األشخاص  نقل  يتيح  ما  القيادة،  والذاتي 
للتدخل  احلاجة  دون  آخر  إىل  موقع  من 
رخصة  على  للحصول  احلاجة  أو  البشري، 

طريان.  
تكامل  عن  معلومات  الشرح  وتضّمن 
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إطـالق أول تـاكسـي جــوي بـدون سـائـــــق في الـعالم

وسائل  مع  القيادة  ذاتي  اجلوي  التاكسي 
وترام  مرتو  تشمل  التي  اجلماعي  النقل 
دبي وحافالت املواصالت العامة ووسائل 
وكذلك  األجرة،  ومركبات  البحري  النقل 
التاكسي  خدمة  على  احلصول  خطوات 
التطبيق  استخدام  عرب  تتم  التي  اجلوي، 
دبي،  إمارة  يف  للتنقل  املتكامل  الذكي 
رسالة  للمتعامل  خالله  من  تصل  والذي 
وميكن  احلجز،  ومرجع  الرحلة  بتفاصيل 
اجلوي،  التاكسي  مسار  متابعة  للمتعامل 
املتعامل  يقوم  للموقع  وصوله  وعند 
الشاشة  عرب  احلجز  مرجع  رقم  بإدخال 
تبدأ  ذلك  بعد  التاكسي،  يف  التفاعلية 
املطلوبة  للوجه  اجلوي  التاكسي  رحلة 
بالتاكسي  خاصة  هبوط  مبنصة  املزودة 

اجلوي.
البيئي احلفاظ 

التاكسي  أن  الطاير  وأوضح سعادة مطر 
مميزات،  بعدة  ينفرد  القيادة  ذاتي  اجلوي 
األمن  معايري  بأعلى  جتهيزه  أهمها 
احتياطية  جتهيزات  ووجود  والسالمة، 
مثل  الرئيسة  األجزاء  جميع  يف  متعددة 

واألجهزة  الطاقة،  ومصادر  احملركات، 
الطريان،  يف  التحكم  وأجهزة  االلكرتونية، 
للمركبة  هبوط  مظلة  وجود  وكذلك 
يف  لالستخدام  التجهيزات  مكتملة 
تسع  وجود  إىل  إضافة  الطارئة،  احلاالت 
التوصيل  ونظام  مستقلة،  بطاريات 
بسرعة،  البطاريات  لتغيري  املباشر 
غضون   يف  البطاريات  شحن  وميكن 
اجلوي  التاكسي  يتميز  كما  ساعتني، 
ومقاعد  الداخل،  من  التصميم  بفخامة 

مصنوعة من اجللد تتسع لشخصني.
يتمتع  اجلوي  التاكسي  إن  وقال 
حيث  للبيئة؛  صديقًا  جتعله  مبواصفات 
النظيفة،  الكهربائية  بالطاقة  يعمل 
ألقل  الضجيج  نسبة  انخفاض  وكذلك 
تصل  التي  الطريان  مدة  وطول  مستوى، 
 50 30 دقيقة، بسرعة ترتاوح بني  لـقرابة 
ويبلغ  الساعة،  كيلومرت يف   100 إىل  كيلومرت 
ارتفاع التاكسي اجلوي قرابة مرتين، فيما 
اجلوي  للتاكسي  الدائري  اإلطار  قطر  يبلغ 

شامال احملركات قرابة سبعة أمتار.
الطاير،  مطر  سعادة  واستعرض 

اجلوي  للتاكسي  التشغيلية  املتطلبات 
التي  القادمة،  اخلمس  السنوات  خالل 
مع  والتعاون  بالتنسيق  إجنازها  سيتم 
دولة  يف  املدين  للطريان  العامة  الهيئة 
املدين،  للطريان  دبي  وهيئة  اإلمارات، 
والسياسات  القوانني  حتديد  وتشمل 
اجلوي،  التاكسي  بتشغيل  املتعلقة 
اجلوية،  واملمرات  املسارات  وحتديد 
وحتديد  والهبوط  اإلقالع  نقاط  وتصميم 
ومواصفات  معايري  وحتديد  مواقعها، 
اخلدمة  لهذه  الرسميني  املشغلني 
املهام  حتديد  وكذلك  دبي،  إمارة  يف 
يف  املشرتكة  للجهات  واملسؤوليات 
وحتديد  اإلمارة،  يف  اخلدمة  هذه  تقدمي 
والسالمة  األمن  ومعايري  مواصفات 

للتاكسي اجلوي.
الطرق  هيئة  أن  الطاير  وأوضح 
 )JDA( شركة  عّينت  قد  واملواصالت 
سالمة  يف  املتخصصة  األمريكية 
املركبة  سالمة  لضمان  اجلوية  املركبات 
االستعدادات  على  واإلشراف  اجلوية 
مشريًا  األوىل،  التجريبية  بالرحلة  املتعلقة 
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إطـالق أول تـاكسـي جــوي بـدون سـائـــــق في الـعالم

إىل أن التشغيل التجريبي للمركبة ومتابعة 
هذا  لتشغيل  الالزمة  التشريعات  اصدار 
قرابة  تستغرق  قد  املركبات،  من  النوع 
على  الوقوف  خاللها  يتم  سنوات  خمس 
التشغيل  بعملية  املتعلقة  اجلوانب  كل 
األمن  جوانب  كل  استيفاء  من  والتحقق 

والسالمة.
بن  حمدان  الشيخ  سمو  قام  ذلك  بعد 
حممد بن راشد آل مكتوم، بالضغط على 
رحلة  أول  بانطالق  إيذانًا  التشغيل،  زر 
وشاهد  القيادة،  ذاتي  اجلوي  للتاكسي 
دبي،  سماء  يف  اجلوي  التاكسي  سموه 
الصورة  الشاشات  عرب  سموه  تابع  كما 
رحلته،  خالل  التاكسي  يبثها  التي  اجلوية 
هيئة  خاللها  من  تتابع  التي  اآللية  وكذلك 
التاكسي  لرحلة  واملواصالت  الطرق 
صوره  لسموه  التقطت  بعدها  اجلوي، 
وشركة  الهيئة  من  العمل  لفريق  تذكارية 

)فولو كوبرت(.  
الذكي التنقل 

ورئيس  العام  املدير  سعادة  وأشار 
جملس املديرين إىل أن تشغيل التاكسي 

اجلوي ذاتي القيادة يأتي تنفيذًا لتوجيهات 
مكتوم،  آل  راشد  بن  حممد  الشيخ  سمو 
الوزراء  جملس  رئيس  الدولة  رئيس  نائب 
إىل  دبي  بتحويل  اهلل،،  رعاه  دبي،  حاكم 
إطار  يأتي يف  األذكى عامليًا، كما  املدينة 
لتوفري  واملواصالت  الطرق  هيئة  جهود 
إجراء  خالل  من  القيادة،  ذاتية  مواصالت 
النقل  بوسائل  اخلاصة  التقنية  االختبارات 
املناخية،  دبي  بيئة  يف  القيادة  ذاتية 
للتنقل  دبي  السرتاتيجية  ترجمة  وذلك 
لتحويل  تهدف  التي  القيادة،  ذاتي  الذكي 
دبي  يف  التنقل  رحالت  إجمايل  من   %25
وسائل  خالل  من  القيادة  ذاتية  رحالت  إىل 
املواصالت اخملتلفة بحلول عام 2030، إىل 
النقل  وسائل  بني  التكامل  حتقيق  جانب 
خالل  من  للسكان  والسعادة  اجلماعي 
ومبتكرة  وسريعة  سهلة  قنوات  توفري 

للنقل واملواصالت.
وأعرب الطاير عن شكره وتقديره للجهود 
التي بذلتها الهيئة العامة للطريان املدين 
للطريان  دبي  وهيئة  اإلمارات،  دولة  يف 
التشريعي  اإلطار  تطوير  بحث  يف  املدين، 

املواصفات  وحتديد  والتشغيلي 
اإلمارة  يف  للمشغلني  الالزمة  واملعايري 
تكون  بحيث  املركبات،  من  النوعية  لهذه 
املوعد  قبل  جاهزة  التشريعات  هذه 
والرسمي  التجاري  للتشغيل  احملدد 
وسيكون  القيادة،  ذاتية  اجلوية  للمركبات 
من  األول  والتشغيلي  التشريعي  اإلطار 

نوعه على مستوى العامل.
تصميم املباين

أن  كشفت  قد  "إمكان"  شركة  وكانت 
سيارات أجرة جوية ذاتية القيادة، ستحلق 
، وقال حممد عبيد،  يف سماء دبي قريبًا 
هذا  دخول  أن  "إمكان"،  شركة  مؤسس 
النقل  خدمات  يف  املركبات  من  النوع 
تصميم  على  كبري  تأثري  له  سيكون  اجلوي 
بأن  منوهًا  املستقبل،  مدن  يف  املباين 
تتميز  التي  املستقبلية،  املركبات  هذه 
اجملال  ستفتح  حجمها،  وصغر  بأناقتها 
تطورات  على  يصدق  ال  بشكل  واسعًا 
املساحة  حيث  من  البناء  مواصفات  يف 
الكبري  التطور  هذا  تواكب  والتصميم، 

والسريع يف قطاع النقل.
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الطاقة والمياه حققت وفورات في االستهالك

أكد التقرير السنوي الذي أطلقه المجلس األعلى للطاقة في دبي نجاح االستراتيجية 

المائة  في  سبعة  يقارب  ما  بلغت  االستهالك  وفورات  في  متميزة  نتائج  تحقيق  في 

بالنسبة للكهرباء وأكثر من ثالثة في المائة بالنسبة للمياه، فيما بلغت الوفورات نحو 

2.8 تيراوات ساعة من الكهرباء سنويا و3.7 مليار جالون سنويا من المياه المحالة.

الذي  االجتماع  يف  ذلك 
الشيخ  سمو  ترأسه  
مكتوم  آل  سعيد  بن  أحمد 
دبي،   يف  للطاقة  األعلى  اجمللس  رئيس 
فيما حضر االجتماع سعادة سعيد حممد 
وسعادة  اجمللس  رئيس  نائب  الطاير 
العام إضافة  األمني  أحمد بطي احملريبي 
كلبان  بن  عبداهلل  اجمللس  أعضاء  إىل 
لشركة  املنتدب  العضو  التنفيذي  الرئيس 
حميد  وسيف  لألملنيوم  العاملية  اإلمارات 

 " جملموعة  التنفيذي  الرئيس  الفالسي 
إينوك “ و عبداهلل عبدالكرمي مدير عام دائرة 
شؤون النفط وخالد حممد شريف مساعد 
والصحة  البيئة  رقابة  لقطاع  العام  املدير 
والسالمة يف بلدية دبي واملهندس وليد 
للطاقة  دبي  جلنة  رئيس  نائب  سلمان 
املدير  بوشهاب  ناصر  جانب  إىل  النووية 
واحلوكمة  االسرتاتيجية  لقطاع  التنفيذي 
املؤسسية يف هيئة الطرق واملواصالت 
العام  املدير  شيمني  وفريديريك  دبي  يف 

كاتل  وسيمون  للبرتول  دبي  ملؤسسة 
املدير العام لهيئة دبي للتجهيزات.

دراسة  مناقشة  االجتماع  خالل  وجرى 
العادمة  املياه  استخدام  كفاءة  حتسني 
واملياه اجلوفية يف إمارة دبي والتي أعدها 
االطالع  مت  حيث  للطاقة  األعلى  اجمللس 
بالتعاون  التوصيات  ورفع  نتائجها  على 
جلان  تشكيل  يف  للشروع  دبي  بلدية  مع 
ووضع  الطريق  خارطة  لتنفيذ  متخصصة 

األهداف.
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آليات  على  اجمللس  أعضاء  اطلع 
تبني أصحاب املباين والشركات  تسريع 
وتعزيز  الشمسية  األلواح  لتقنيات 

السوق احمللي للطاقة الشمسية.

واطلع أعضاء اجمللس خالل االجتماع على 
آليات تسريع تبني أصحاب املباين وشركات 
التطوير العقاري لتقنيات األلواح الشمسية 
وتعزيز السوق احمللي للطاقة الشمسية 
دبي"  "شمس  مبادرة  مع  متاشيا  وذلك 
دبي  ومياه  كهرباء  هيئة  أطلقتها  التي 
التي  الذكية"  "دبي  مبادرة  مع  انسجاما 
بن  حممد  الشيخ  السمو  صاحب  أعلنها 
رئيس  الدولة  رئيس  نائب  آل مكتوم  راشد 
جملس الوزراء حاكم دبي "رعاه اهلل" جلعل 

دبي املدينة األذكى واألسعد يف العامل.
وتهدف مبادرة "شمس دبي" إىل تشجيع 
ألواح  تركيب  على  واملباين  املنازل  أصحاب 
الطاقة  من  الكهرباء  إلنتاج  كهروضوئية 

الشمسية وربطها مع شبكة الهيئة.
هذه  تنفيذ  بدراسة  اجمللس  أوصى  كما 

احلكومية  املباين  نطاق  على  املبادرات 
لتعزيز التنمية املستدامة يف إمارة دبي.

إنه  الطاير  حممد  سعيد  سعادة  وقال 
للطاقة  دبي   " السرتاتيجية  تطبيقا 
صاحب  أطلقها  التي   "  2050 النظيفة 
السمو الشيخ حممد بن راشد آل مكتوم 
للطاقة  عاملي  مركز  إىل  اإلمارة  لتحويل 
مع  ومتاشيا  األخضر  واالقتصاد  النظيفة 
الطاقة  على  الطلب  إدارة  اسرتاتيجية 
الطلب  خفض  إىل  تهدف  التي  واملياه 
بنسبة  30  يف املائه بحلول العام 2030 مت 
حتليلي  عرض  على  االطالع  االجتماع  خالل 
العمل  سري  تقدم  حول  دبي  بلدية  من 
 “ السعفات   " املباين  تصنيف  برنامج  يف 
املياه  استهالك  تقليل  يستهدف  الذي 
حتويل  تشجيع  إىل  إضافة  والكهرباء 

وتأهيل املباين القائمة إىل مباين خضراء.
وأشار سعادته إىل التزم حكومة دبي بالتحول 
إىل مثال يحتذى به من حيث االرتقاء مبعايري 
كفاءة استهالك الطاقة واملياه، مشريا إىل 
اعتماد اجمللس األعلى للطاقة اسرتاتيجية 
إدارة الطلب على الطاقة واملياه يف يونيو 
النهائي املنشود يف  2013 وجتلى الهدف 
خفض استهالك الكهرباء واملياه بنحو 30 
يف املائة بحلول عام 2030 وذلك باملقارنة 

مع االستهالك احلايل.
الطلب  إدارة  اسرتاتيجية  أن  وأوضح 
مواصفات  تشمل  برامج  ثمانية  تتضمن 
املباين  وتأهيل  األخضر  البناء  وأنظمة 
للمناطق وإعادة  القائمة والتربيد املركزي 
وقوانني  الصحي  الصرف  مياه  استخدام 

ومواصفات لرفع معايري وكفاءة األجهزة.
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دليال إرشاديا حول إدارة لنفايات

أطلقت هيئة البيئة - أبوظبي بالتعاون مع مركز إدارة النفايات - أبوظبي “تدوير” دلياًل 

استراتيجيتها  إطار  في  وذلك  والهدم  البناء  لنفايات  المستدامة  اإلدارة  حول  إرشاديًا 

لزيادة الوعي بإدارة النفايات بإمارة أبوظبي.

حول  إرشادات  الدليل 
اخلطوات التي يجب اتخاذها 
من قبل مؤسسات قطاع 
يتم  التي  النفايات  كمية  لتقليل  اإلنشاءات 
إنتاجها يف مواقع العمل ويعالج آلية جمع 

نفاياتهم وفصلها ونقلها والتخلص منها.
لعام  أبوظبي  اإلحصاء  مركز  بيانات  وتشري 
يف  املنتجة  النفايات  إجمايل  أن  إىل   2016
أبوظبي تزايدت بشكل كبري خالل السنوات 
القليلة املاضية حيث وصل حجم النفايات 
 26 من  أكرث  طن  مليون   9.69 إىل  الصلبة 

كبرية  نسبة  أن  ويالحظ  اليوم  طن  ألف 
باملائة  يعادل 47  ما  أي  النفايات  من هذه 
املنتشرة  والهدم  البناء  مواقع  مصدرها 
وحولها  أبوظبي  يف  احليوية  املناطق  يف 
والهدم  البناء  نفايات  قطاع  بذلك  ليكون 

واحد من أكرب مصادر النفايات يف اإلمارة.
من  جزًء  يعترب  -الذي  اإلرشادي  والدليل 
الهيئة  تصدرها  إرشادية  كتب  سلسلة 
لالستدامة  الرئيسية  التحديات  وتتناول 
ومنها  أبوظبي  إمارة  تواجه  التي  البيئية 
تفصيلية  إرشادات  يقدم   - النفايات  إدارة 

اإلنشاءات  بقطاع  العاملة  للمؤسسات 
جتنب  وإمكانية  النفايات  إنتاج  خلفض 
استخدامها  إلعـادة  منـها  التخلــص 
استفادة  أقصى  على  للحصول  وتدويرها 
منها مما يساعد يف حماية البيئة وخفض 

تكاليف التخلص من النفايات ومعاجلتها.
باللغتني  متاح  الدليل  بأن  اإلشارة  جتدر 
العربية واإلجنليزية وميكن حتميله من خالل 
أبوظبي  البيئة-  لهيئة  اإللكرتوين  املوقع 

.www.ead.ae
االرشادي  الدليل  إطالق  مع  وبالتزامن 
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إرشادات  اإلرشادي  الدليل  يقدم 
النفايات  إنتاج  خلفض  تفصيلية 
إلعـادة  منـها  التخلــص  جتنب  وإمكانية 

استخدامها وتدويرها.

الهيئة حلقة نقاشية شارك فيها  نظمت 
عدد من اخلرباء ناقشوا أهمية حتويل بيئة 
اتخاذ  خالل  من  كفاءة  أكرث  لتكون  العمل 
نفاياتالبناء  إنتاج  خلفض  الكفيلة  التدابري 

والهدم.
متحدثني  النقاشية  احللقة  يف  شارك 
تدوير  أبوظبي   - النفايات  إدارة  مركز  من 
ودائرة التخطيط العمراين والبلديات وشركة 
كما  أبوظبي   " البيئة  وهيئة  العقارية  الدار 
نفايات  تدوير  إلعادة  الظفرة  مصنع  قام 
املتبع  النظام  باستعراض  والهدم  البناء 
إلعادة  والهدم  البناء  نفايات  ملعاجلة 
عرضت  كما  أخرى  مرة  منها  االستفادة 
شركة "سيكس كونسرتكت” منوذج إدارة 

نفايات البناء والهدم يف مشاريعها.
احلوسني  شيخة  املهندسة  وقالت 

اجلودة  لقطاع  باإلنابة  التنفيذي  املدير 
إمارة  ان  أبوظبي   " البيئة  هيئة  يف  البيئية 
جمال  يف  رائدة  تكون  ألن  تسعى  أبوظبي 
إدارة النفايات وقد حددت أهدافها يف هذا 
اجملال ضمن خطة أبوظبي والتي تضمنت 
املتكاملة  اإلدارة  لتحقيق  برنامج  تصميم 
وفقًا  وذلك  البيئي  الهدف  ضمن  للنفايات 
خالل  من  العاملية  املمارسات  ألفضل 
املعامل  حمددة  سياسات  وتطوير  وضع 
هذا  ويهدف  ملزمة..  تنظيمية  ولوائح 
الربنامج إىل معاجلة 60 باملائة من النفايات 
املتولدة يف أبوظبي بطريقة سليمة بيئيًا 

واقتصاديًا بحلول عام 2020.
املدير  باهارون  أحمد  أكد  جهته  من 
والعلوم  املعلومات  إدارة  لقطاع  التنفيذي 
إىل  الهيئة  سعي  بالهيئة  البيئية  والتوعية 

البناء  نفايات  بإدارة  اخلاص  النهج  تغيري 
والهدم من خالل توعية الشركات اإلنشائية 
واألفراد وتشجيعهم على حتمل مسؤولية 
ضمان  أجل  من  أكرب  بشكل  نفاياتهم 

التخلص منها بطريقة آمنة وقانونية.
أبوظبي  إمارة  أن  إىل  اإلحصائيات  وتشري 
 2,524,436 املاضي  العام  يف  أنتجت 
منها  والهدم  البناء  نفايات  من  طنًا 
و891,251  العني  منطقة  يف  1,116,692طنًا 
تصنيف  ويتم  الظفرة....  منطقة  يف  طنًا 
نفايات البناء والهدم إىل أنواع خمتلفة ُتنتج 
البناء  مثل  خمتلفة  أنشطة  أو  موارد  من 
وصيانة  املنازل  وجتديد  واحلفر  والهدم 
البناء  نفايات  إدارة  نظام  ويرتكز  الطرق 
االستخدام  إعادة  مبادئ  على  والهدم 

وإعادة التدوير.
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صحة وطب

مؤتمر إعادة التأهيل والرعاية الطبية المنزلية 

»المؤتمر  المعرفة  الثقافة وتنمية  وزير  آل نهيان  بن مبارك  الشيخ نهيان  افتتح معالي 

السنوي الرابع إلعادة التأهيل والرعاية الطبية المنزلية طويلة األمد« والمعرض المصاحب 

له الذي يقام تحت رعايته، وذلك بفندق فور سيسونز بجزيرة المارية في أبوظبي.

كلمته  يف  معاليه 
باملؤمتر،  االفتتاحية 
شركة  تنظمه  الذي 
واملؤمترات  للمعارض  املتوسط  البحر 
مستشفى  مع  بالتعاون  أو"  سي  "ام 
هذا  شأن  من  أن  التخصصي،  التأهيل 
الركائز  تقوية  يف  يساهم  أن  املؤمتر 
الصحية  الرعاية  نظام  عليها  يقوم  التي 
تعزيز  جانب  إىل  اإلمارات،  دولة  تتبناه  الذي 
الطبية  والرعاية  الصحي  التأهيل  خدمات 

واألعمار. الفئات  جلميع  املقدمة 

وشدد على ضرورة االستفادة من أحدث 
هذا  يف  العصر  تكنولوجيا  إليه  توصلت  ما 
يعنى  املؤمتر  أن  إىل  مشريا  اجملال، 
أهمية  اإلمارات  دولة  توليها  بقضية 
ونوعية  بجودة  االرتقاء  وهي  أال  كبرية 
احلياة يف الدولة وتعزيز اخلدمات الطبية 

اجملتمع. شرائح  جلميع  املوجهة 
آل  مبارك  بن  نهيان  الشيخ  معايل  وأشار 
نظام  وضعت  الدولة  قيادة  أن  إىل  نهيان 
يتمتع  الدولة  يف  متكامًلا  صحية  رعاية 
بأرقى  واملقيمون  املواطنون  خالله  من 

يف  مبثيالتها  مقارنة  الطبية  اخلدمات 
العامل. أنحاء  خمتلف 

اخلري  أبو  حممد  الدكتور  قال  جانبه  من 
إن  للمؤمتر:"  التنظيمية  اللجنة  رئيس 
500 من  املؤمتر يعقد مبشاركة أكرث من 
العاملني يف جمال اخلدمات الطبية التي 
وفق  املرضى  من  معينة  لفئات  تقدم 
معايري حمددة وآلية عمل من خالل فريق 
الغرض،  لهذا  ومرخص  مؤهل  طبي 
شركة   170 من  أكرث  هناك  أن  إىل  مشريا 
املنزيل  الطب  جمال  يف  تعمل  مرخصة 

نـــــــبــــــــتــــــــكـــــــــر مــــــــجـــــــــتــــــــــمــــــــــعـــــــــات خـــــــضـــــــــــــــراء لـــــغـــــد أفـــــضــــــل52

نهيان بن مبارك 
يفتتح

)177( العدد 



يف  تعمل  مرخصة  شركة   170 من  أكرث 
جمال الطب املنزيل بالدولة تقدم لـ 2000 

مريض أجود أنواع الرعاية الصحية.

أنواع  أجود  مريض   2000 لـ  تقدم  بالدولة 
للمريض  األمد  وطويلة  الصحية  الرعاية 
جميع  وتغطي  إقامته،  مكان  يف 

املناطق واملدن يف دولة اإلمارات.
تقدميها  بدأ  اخلدمات  هذه  أن  وأوضح 
سنوات  عشر  حوايل  منذ  للمرضى 
بطاقة  قبل  من  تغطيتها  ومتت  ماضية 
برامج  أن  إىل  الفتا  الصحي،  للضمان  ثقة 
تستهدف  املنزيل  والطب  التأهيل 
املستشفى  دخول  تكرار  على  السيطرة 
األمراض  وذوي  املسنني  للمرضى 
اإلقامة  بسبب  العدوى  وجتنبهم  املزمنة 
ومشقة  باملستشفيات  املدى  طويلة 
ألقرباء  املستشفيات  على  الرتدد 
املرضى  مراجعة  من  والتقليل  املرضى 
وأقسام  للمستشفيات  أنفسهم 

من  طبية  خدمة  على  للحصول  الطوارئ 
املريض،  منزل  يف  تنفيذها  املمكن 
على  تشدد  املؤمتر  رسالة  أن  وأكد 
اإلصابة،  بعد  املباشر  التأهيل  أهمية 
مضاعفات  يزيد  التأهيل  وتأخري  بطء  ألن 
املؤمتر  أن  ملفتًا  اإلصابة،  أو  املرض 
التأهيل  مبراكز  املتعلقة  املعايري  تناول 

املنزلية. والرعاية 
أن  إىل  اخلري  أبو  حممد  الدكتور  وأشار 
يشمل  للمؤمتر  املصاحب  املعرض 
جمال  يف  خدماتها  تعرض  شركات 
وإعادة  املنزلية  الصحية  الرعاية 
األجهزة  من  عدد  جانب  إىل  التأهيل، 
يف  املرضى  يستخدمها  التي  الطبية 
وغسيل  التنفسية  األجهزة  مثل  املنازل 
الكلى املنزيل والتأهيل الطبي عالوة على 

على  تعمل  عارضة  شركات  مشاركة 
التأهيل  بأجهزة  املستشفيات  تزويد 

الطبيعي. والعالج  الطبي 
اخلزرجي  طالل  الدكتور  قال  جانبه  من 
مبستشفى  التأهيل  قسم  رئيس 
يف  عامليا  اإلصابة  نسبة  بلغت  العني: 
سكان  من  باملائة   14 األخرية  الفرتة 
متوقعًا  إعاقات،  سببت  أغلبها  العامل، 
خالل  باملائة   20 إىل  لتصل  النسبة  ارتفاع 

املقبلة". السنوات 
املدير  السندي  سند  الدكتور  وقدم 
أدما  "برتول  شركة  يف  املهني  الطبي 
تناولت  عمل  ورقة  باملؤمتر  العاملة" 
ألنه  التأهيل  لطب  املهني  الطب  احتياج 
تلك  يف  للعاملني  بالنسبة  مهم  جزء 

احلقول.
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معرض » العد التنازلي: القضاء على األمراض 
التي تهدد البشرية »

المعرض  أبوظبي،  رئيس ديوان ولي عهد  آل نهيان،  زايد  بن  الشيخ حامد  افتتح سمو 

الدولي التفاعلي » العد التنازلي: القضاء على األمراض التي تهدد البشرية » في جزيرة 

المارية بأبوظبي.

سمو الشيخ حامد بن زايد 
يف  جولة  خالل  نهيان  آل 
املعرض أقسام وحمتويات 
زواره  تعريف  إىل  يهدف  الذي  املعرض 
 " مرض  مكافحة  يف  حتقق  الذي  بالتقدم 
إىل  اآلخرى  لألمراض  والتصدي   " غينيا  دودة 
القيادة  الريادي الذي تلعبه  الدور  إبراز  جانب 
املتحدة  العربية  اإلمارات  بدولة  احلكيمة 
والتزامها املتواصل يف جمال القضاء على 

األمراض يف جميع أنحاء العامل.

وقال سمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان " 
إن هذا املعرض يسرد قصة جناح اجلهود 
مكافحة  سبيل  يف  املبذولة  العاملية 
املستعصية  الوبائية  األمراض  واستئصال 
جناحا  حتقق  اجلهود  هذه  أن  إىل  مشريا   .“
بفضل املساهمات املتواصلة من صاحب 
السمو الشيخ حممد بن زايد آل نهيان ويل 
للقوات  األعلى  القائد  نائب  أبوظبي  عهد 

املسلحة ودعم الشركاء الدوليني.
وأكد سموه أهمية بذل املزيد من اجلهود 

ال  التي  األمراض  على  القضاء  يف  العاملية 
تزال تشكل عائقا يف طريق التنمية والنمو 
واالزدهار يف جميع دول العامل متاشيا مع 
رؤية منتدى الصحة العاملي " بلوغ آخر ميل" 
شهر  خالل  أبوظبي  يف  انعقاده  املقرر 
القضاء على  أن  إىل  نوفمرب املقبل. منوها 
الفقرية  األمراض املعدية يف اجملتمعات 
معيشة  ظروف  حتسني  يف  سيسهم 
أفرادها وبالتايل تعزيز إنتاجيتهم وهو ما يعد 
التنمية  حتقيق  ضمان  يف  أساسية  ركيزة 
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جناح  قصة  املعرض  هذا  يسرد 
سبيل  يف  املبذولة  العاملية  اجلهود 
الوبائية  األمراض  واستئصال  مكافحة 

املستعصية.

املستدامة والتنمية اجملتمعية.
وينقسم معرض " العد التنازيل حتى الصفر 
مقدمتها  يف  تأتي  مناطق.  خمس  إىل   "
منطقة " امتياز بسيط " وهي تدعو الزوار 
لتصور  واالنتقال  املعرض  إىل  للدخول 
أنفسهم مكان ضحايا مرض " دودة غينيا 
التدفق.  حرة  مياه  فيه  تتوفر  ال  عامل  يف   "
الصغري"  التنني  نهوض   " منطقة  تليها 
تعاين  التي  األزمات  إحدى  تستكشف  والتي 
واقعية  رؤية  وتقدم  النامية  البلدان  منها 
حول أحد األوبئة سريعة االنتشار من خالل 
عرض قصص مؤثرة وحمتوى رقمي متميز 
املصابة  احلاالت  دارسات  ذلك  ويشمل 

ومشاهدة عرض حقيقي لـ "دودة غينيا".
عليها  يطلق  التي  الثالثة  املنطقة  ويف 
تسليط  يتم  املرض"  استئصال  "معركة 

الضوء على املعركة الطويلة ضد مرض " 
دودة غينيا " وتؤكد على القوة الهائلة التي 
تنتج عن تضافر جهود اإلنسانية والتواصل 

بني الناس يف خمتلف أنحاء العامل.
رؤيتنا  بـ"  املعنونة  الرابعة  املنطقة  أما 
للتأمل  خاصا  ركنا  فتشكل   " املشرتكة 
زايد  الشيخ  له  املغفور  بدور  واالحتفاء 
 " ثراه  اهلل  طيب   " نهيان  آل  سلطان  بن 
إىل  كارتر  جيمي  األسبق  األمريكي  والرئيس 
ساهموا  الذين  والشركاء  املتربعني  جانب 
غينيا"  "دودة  مرض  استئصال  جعل  يف 

أمرا ممكنا.
ينظم ديوان ويل عهد أبوظبي هذا املعرض 
أبوظبي  استضافة  حتضريات  سياق  يف 
 .. ميل  آخر  بلوغ   " العاملي  الصحة  ملنتدى 
العمل معا من أجل القضاء على األمراض 

نوفمرب  شهر  يف  ينعقد  الذي   " املعدية 
الشيخ  السمو  رعاية صاحب  املقبل حتت 
أبوظبي  نهيان ويل عهد  آل  زايد  بن  حممد 

نائب القائد األعلى للقوات املسلحة.
يسعى املنتدى الذي يشارك فيه مسؤولون 
دولية  تنموية  منظمات  ورؤساء  حكوميون 
عامليون  صحة  وخرباء  خريية  ومنظمات 
وممثلون عن القطاع اخلاص، إىل البناء على 
اجلهود التاريخية التي تبذلها دولة اإلمارات 
يف سبيل القضاء على األمراض التي ميكن 

الوقاية منها.
اجلهود  على  الضوء  املنتدى  ويسلط 
جمال  يف  العاملون  يبذلها  التي  الهائلة 
حياتهم  كرسوا  ممن  العامة  الصحة 
الناس  حياة  تهدد  التي  األمراض  ملكافحة 

يف البلدان املتضررة.

نـــــــبــــــــتــــــــكـــــــــر مــــــــجـــــــــتــــــــــمــــــــــعـــــــــات خـــــــضـــــــــــــــراء لـــــغـــــد أفـــــضــــــل

 2017 55نـوفـمـبـر 



افتتاح مؤتمر الشرق االوسط الثاني لطب 
االمراض الجلدية

نيابة عن سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية رئيس 

هيئة الصحة بدبي راعي المؤتمر افتتح معالي الدكتور راشد أحمد بن فهد وزير دولة 

مؤتمر ومعرض الشرق االوسط الثاني لألمراض الجلدية وطب التجميل » ميدام » الذي 

يشارك فيه نخبة من العلماء واالطباء المتميزين والرواد في مجل االمراض الجلدية 

والجراحة التجميلية.

االفتتاح  كلمة  يف  معاليه 
الشيخ  سمو  حتيات 
اىل  راشد  بن  حمدان 
التحديات  ان  مؤكدا  واملشاركني  الضيوف 
االمراض  مع  التعامل  يف  نواجهها  التي 
اعباء  تشكل  التجميلية  واجلراحة  اجللدية 

وضع  اعيننا  نصب  نضع  جتعلنا  كبرية 
املناسب  والتخطيط  الالزمة  الربامج 
ملواجهة هذه التحديات التي تؤثر وبصورة 
مباشرة على تقدم اجملتمعات وتطورها.

يأتي  املؤمتر  هذا  انعقاد  ان  وأضاف 
لكافة  مصراعيه  على  الباب  لفتح 

ومتابعة  ملناقشة  العامل  يف  املهتمني 
التي  والربامج  املستجدات  أحدث 
مع  التعامل  يف  منها  االستفادة  متكننا 
املوقع  ان  اىل  مشريا  االمراض.  هذه 
يف  املطلقة  والثقة  لدبي  االسرتاتيجي 
االنطالق  نقطة  تكون  ان  يف  قدراتها 
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إلرساء  حثيث  املؤمتر بشكل  يسعي 
رؤية واضحة املعامل وديناميكية التوجه 
وطب  اجللدية  األمراض  طب  عامل  يف 

التجميل.

يف  للدول  السباقة  املبادرات  لتقدمي 
على  دائما  نحرص  يجعلنا  العربي  وطننا 
ورقي  لرفعة  جديد  هو  ما  كل  يف  البحث 
االمارات  دولة  يف  اننا  حيث  جمتمعاتنا 
تقدمي  يف  الرواد  دائما  نكون  ان  نطمح 

املساعدة والدعم لكافة الشعوب.
الطبي  التعليم  برامج  ان  معاليه  وأكد 
من  تشمله  مبا  ستظل  املستمر 
حمور  عمل  وورش  وندوات  مؤمترات 
تطوير  اجل  من  الرشيدة  قيادتنا  اهتمام 
القطاع  يف  والعاملني  الطبي  الكادر 
الفردية  بالقدرات  االرتقاء  حيث  الصحي 
مواردنا  وتنمية  البشرية  الكوادر  وتطوير 
السمو  صاحب  من  بتوجيهات  وذلك 
رئيس  نهيان  آل  زايد  بن  خليفة  الشيخ 
السمو  وصاحب  اهلل"  "حفظه  الدولة 

نائب  مكتوم  آل  راشد  بن  حممد  الشيخ 
حاكم  الوزراء  جملس  رئيس  الدولة  رئيس 
الشيخ  السمو  وصاحب  اهلل"  "رعاه  دبي 
حممد بن زايد آل نهيان ويل عهد أبوظبي 
املسلحة  للقوات  األعلى  القائد  نائب 
رقي  شانه  من  ما  على  دائم  وبشكل 
اجملاالت  كافة  يف  جمتمعاتنا  ورفعة 
التنمية  جمال  يف  الفاعلة  للمساهمة 

والتطور بكافة الوسائل املتاحة .
خالد  الدكتور  املؤمتر  رئيس  والقى 
املؤمتر  أن  فيها  قال  كلمة  النعيمي 
يسعي بشكل حثيث إلرساء رؤية واضحة 
عامل  يف  التوجه  وديناميكية  املعامل 
التجميل.  وطب  اجللدية  األمراض  طب 
آخر  نشر  اىل  يهدف  املؤمتر  ان  اىل  الفتا 
االمراض  طب  عامل  يف  املستجدات 

ومقاومة  والليزر  التجميل  وطب  اجللدية 
العمل  ورش  خالل  من  الشيخوخة 

واحملاضرات والندوات.
ويحظى املؤمتر بدعم ومشاركة 20 طبيبا 
العديد  مع  وبالتعاون  الصني  من  خمتصا 
املستوى  على  اخملتصة  اجلمعيات  من 

احمللي واالقليمي والعاملي.
سعد  الدكتور  املؤمتر  رئيس  نائب  وقدم 
عامر  حممد  للدكتور  الرواد  جائزة  الصغري 
بتخصص  النهوض  يف  إلسهاماته  تقديرا 
األوسط  الشرق  يف  اجللد  وجراحة  طب 
عقود  اربعة  من  ألكرث  مبسريته  وجهده 
العديد من  تدريب  التي ساهم خاللها يف 
خمتلفة  بلدان  يف  املتخصصني  االطباء 
كأستاذ  عمله  خالل  من  بها  عمل  التي 

وحماضر.
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بين الضجيج والربو؟

يعتبر الضجيج من بين جميع عناصر البيئة المحيطة بنا واحدًا من اكثرها ازعاجًا وأشدها 

ضررًا بالصحة بعد ان زاد التطور التقني من حدة الضجيج واصبحت اآلالت أسرع واقوى 

وأكثر عددا وبالتالي أكثر صخبًا.

الصحية  البيئة  علماء 
عاملي  اجتماع  ان  االملان 
الضارة  واملواد  الضجيج 
االطفال  اصابة  خماطر  يعزز  اجلو  يف 
القصبات،  والتهاب  مركز  يف  بالربو 
وزمالؤه  ايزين  هارمتوت  الباحث  واجرى 
بالربو  الضجيج  عالقة  حول  دراسة 
الوتربريغ  يف  العامة  الصحة  مركز  يف 
االطفال  ان  اىل  وتوصلوا  برلني  قرب 
الضجيج  اماكن  يف  يعيشون  الذين 
للربو  غريهم  من  عرضة  اكرث  الصناعية 

النتائج  ايزين  ونشر  القصبات،  والتهاب 
الصحة  جملة  يف  الدراسة  من  االولية 
 5 طوال  الباحثون  وقارن  والضجيج 
صحة  عن  الطبية  املعطيات  سنوات 
الظروف  مع  بالعالقة  املاين  طفل   400
االطفال  ان  وتبني  يعيشها  التي  البيئية 
السريعة  الشوارع  قرب  يعيشون  الذين 
الصادرة  الدخان  لذرات  عرضة  اكرث  هم 
الصادر  والضجيج  السيارات  عوادم  عن 
غريهم  من  اكرث  يصابون  كما  عنها 
وقارن  املزمن  القصبات  والتهاب  بالربو 

مع  ايضا  سنوات   5 خالل  النتائج  االطباء 
اكرث  بيئية  اجواء  يف  يعيشون  اطفال 
والتلوث  الضجيج  مناطق  عن  وابعد  نقاء 
االطفال  هؤالء  ان  اىل  وتوصلوا  البيئي 
اجلهاز  ألمراض  غريهم  من  عرضة  اقل 

لتنفسي . ا
يف  جاء  والربو  الضجيج  بني  العالقة  وعن 
نوافذ  قرب  الضجيج  شدة  ان  الدراسة 
االطفال املقيمني قرب مناطق الضجيج 
“وحدة  ديسبل   60 اىل  ترتفع  والتلوث 
نسبة  ان  ايضا  واتضح  الضجيج”   قياس 
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دائم  بفقدان  امريكي  10 مليون  اصيب قرابة 
 30 حوايل  ويتعرض  الضجيج  بسبب  للسمع 

مليون شخص اىل معدالت عالية وخطرية
من الضوضاء.

 40 تلوث اجلو قرب هذه النوافذ ترتفع اىل 
النرتوجني  اوكسيد  ثاين  من  ميكروغاما 
عاليتان  نسبتان  وهما  املكعب  املرت  يف 
يف  العاملني  هذين  قياس  بنتائج  قياسا 
عالقة  ان  ايزين  وذكر  الريفية،  املناطق 
السيارات  عن  املنطلقة  الضارة  املواد 
ان  اال  معروفة  التنفسي  اجلهاز  بأمراض 
جتري  التنفس  بأمراض  الضجيج  عالقة 
يف  العامة  الصحة  مركز  يف  مرة  ألول 
الضجيج  دور  ان  العلماء  ويرى  الوتربريغ 
يف  يؤثر  عامل  اىل  حتوله  يف  يتمثل 

 . نومه  اثناء  الطفل 
ملحقة  دراسة  أجرى  انه  ايزين  واكد 
عالية  نسبة  وجود  اثبتت  االطفال  على 
ادرار  عينات  يف  الكورتيزول  هرمون  من 
وعلى  املساء  يف  النوم  اثناء  االطفال 

االدرار  عينات  تكشف  ذلك  من  العكس 
غري  انخفاض  عن  الصباح  يف  اخذت  التي 
ويعترب  الكورتيزول  نسبة  يف  اعتيادي 
يف  للكورتيزول  املنخفض  املستوى 
املناعة  جهاز  لتعزيز  ضروريا  املساء 

لإلنسان.   العميق  النوم  وضمان 
يعد  الضجيج  جراء  السمع  فقدان  ان 
شيوعا  العالجية  االمراض  اكرث  من  واحد 
امريكي  مليون   10 قرابة  اصيب  حيث 
الضجيج  بسبب  للسمع  دائم  بفقدان 
مليون   30 حوايل  ويتعرض  شابهه  وما 
وخطرية  عالية  معدالت  اىل  شخص 
طبيعة  بسبب  وذلك  الضوضاء  من 
يف  يعملون  الذين  خاصة  اعمالهم 
فضال  والصناعة  والبناء  التعدين  جمال 
العالية  الضوضاء  تؤدي  وال  الزراعة  عن 

اىل فقد السمع عرب تدمري االذن الداخلية 
بها  تدفع  بل  فقط  مباشرة  احلساسة 
االوكسجني  من  ضارة  جزيئات  توليد  اىل 
املستمر  التعرض  استمرار  مع  تؤدي 
املواد  على  التغلب  على  للضوضاء 
االذن  تفرزها  التي  للتأكسد  املقاومة 
دورها  ينحصر  والتي  طبيعية  بصورة 
يؤدي  والذي  الضارة  اجلزيئات  حتييد  على 
حتول  التي  االذن  سماعة  موت  اىل  بدوره 
االصوات  ملوجات  امليكانيكية  الطاقة 
اىل  تنقل  عصبية  رسائل  اىل  القادمة 
على  بحوثهم  يف  العلماء  ويركز  املخ 
على  فقط  تعمل  ال  التي   n a c مادة 
تعزز  بل  باألذن  الضارة  اجلزيئات  حتييد 
أو  قبل  بتناوله  وذلك  الدفاعية  اجهزتها 

 . عالية  ضجيج  ألصوات  التعرض  بعد 
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مرايا القارات

سلطنة ُعمان..  جبال وشواطئ وكثبان وكهوف 
تجتذب السياح

تتمتع سلطنة عمان بتنوع المواقع السياحية نظرا لما تمتاز به من إرث تاريخي وحضاري 

وتنوع جغرافي ومناخي ساهم في اجتذاب السياح طوال العام.

كاألودية  الطبيعية  األماكن 
والشواطئ  واجلبال 
والكثبان الرملية والكهوف 
السياح  السلطنة  حمافظات  خمتلف  يف 
وممارسة  اخلالبة  باملناظر  لالستمتاع 
وتسلق  كالتخييم  األنشطة  من  العديد 

اجلبال وركوب األمواج والغوص وغريها.
أهم  من  والرتاثية  التاريخية  املواقع  وتعد 
يوجد  حيث  الزوار  جتتذب  التي  األماكن 
وحصن  قلعة   500 من  أكرث  بالسلطنة 
54 قلعة وحصنا تشرف عليها  بينها  من 
بتأهيلها  قامت  التي  السياحة  وزارة 

الزوار. الستقبال 

جتارب متعددة
السلطنة  زوار  العمانية  الطبيعة  ومتنح 
فرصة ال مثيل لها خلوض خمتلف التجارب 
واملغامرات  األنشطة  صعيد  على 
اجلبال  تسلق  حمبي  من  كانوا  فسواء 
ركوب  أو  الرملية  الكثبان  على  التزلج  أو 
أعماق  واستكشاف  الغوص  أو  األمواج 
من  إليه  يطمحون  ما  سيجدون  البحار 
حمافظة  يف  الرملية  الكثبان  زيارة  خالل 
السلطنة  سواحل  أو  الشرقية  شمال 
كاجلبل  الشاهقة  اجلبال  أو  املمتدة 
الكهوف  واكتشاف  شمس  وجبل  األخضر 
اجلن  جملس  كهف  مثل  باألسرار  املليئة 

ثاين أكرب كهوف العامل.
جتربة  يخوض  أن  للسائح  ميكن  كما 
أو  الوعرة  الطرق  على  السيارات  سباق 
املمرات  يف  الهوائية  الدراجات  ركوب 
بوجود  السلطنة  وتشتهر  الرائعة  اجلبلية 
يف  روعة  اجلولف  مالعب  أكرث  من  عدد 
احتاد  ملعايري  وفقا  ومصممة  املنطقة 

حمرتيف اجلولف.
حيوانات برية وبحرية

أنواع  من  كبريا  عددا  السلطنة  وحتتضن 
فيمكن  والبحرية  الربية  احليوانات  من 
احلياة  عشاق  أو  الطيور  مراقبة  لهواة 
 500 من  أكرث  مشاهدة  والبحرية  الربية 
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من  جمموعة  بوجود  السلطنة  تتميز 
تعد  التي  اخلضراء  البحرية  السالحف 

من األنواع احملمية يف السلطنة.

إىل  مصرية  جزيرة  يف  الطيور  من  نوع 
التي  النادرة  اخلضراء  السالحف  جانب 
العماين  الساحل  طول  على  تعشش 
وميكن  الرويس  رأس  إىل  احلد  رأس  من 
للسائح كذلك متابعة أكرث من 20 نوعا من 
مسقط  حمافظة  يف  واحليتان  الدالفني 

وحمافظة مسندم.
وتزدهر يف السلطنة العديد من األسواق 
جند  حيث  الكبرية  الشهرة  ذات  الشعبية 
نزوى  وسوق  بهال  وسوق  مطرح  سوق 
والية  يف  الثالثاء  وسوق  الرستاق  وسوق 
حتافظ  األسواق  هذه  تزال  ال  حيث  بدية 
منذ  املتوارث  والشراء  البيع  أسلوب  على 
خاص  سوق  أيضا  وهناك  السنني  مئات 
اخلميس  وسوق  إبراء  والية  يف  للنساء 
والعديد  املضيبي  بوالية  سناو  نيابة  يف 

السائح  بإمكان  التي  األخرى  األسواق  من 
العمانية  التجربة  خوض  بهدف  زيارتها 
ميكنهم  كما  والشراء  البيع  يف  األصيلة 
املنتجات  بعض  لشراء  منها  التسوق 
مع  جنب  إىل  جنبا  والنادرة  القدمية 

احلديثة. املنتجات 
سفرهم  نتيجة  العمانيون  واستطاع 
األرض  مشارق  أوصلهم  الذي  املتواصل 
عرب  مطبخهم  يف  يبدعوا  أن  ومغاربها 
يف  واملطابخ  الثقافات  من  العديد  جمع 
األطباق  من  الكثري  ضمت  واحدة  بوتقة 
العمانية  باملطاعم  تقدم  التي  العمانية 
التقليدية والفنادق بأسلوب فريد إىل جانب 

األطباق العاملية الشهرية.
سباق اخليول

تقام  التي  الرتفيهية  الفعاليات  ومن 

املناسبات  ويف  الشتاء  أشهر  طوال 
إقامتها  على  يحرص  التي  االجتماعية 
وحمافظات  واليات  خمتلف  يف  العمانيون 
رياضة  وتلقى  اخليول  سباق  السلطنة 
بفضل  متزايدا  رواجا  الكهوف  استكشاف 
وجود بعض الكهوف التي حتوي الكثري من 
والتكوينات  الكلسية  والرتسبات  الصخور 
األمر  الكثري  وغريها  املذهلة  الطبيعية 
بهذه  املتزايد  االهتمام  هذا  يفسر  الذي 

الرياضة. 
الشرقي تقع جمموعة  ففي جبال احلجر 
التي  سلمى  هضبة  يف  الكهوف  من 
حوايل  وجود  مع  عمان  يف  األطول  تعترب 
من  والعديد  املمرات  من  كيلومرت   11.5
للهبوط  حباال  تتطلب  التي  العليا  املداخل 
عن  ناهيك  مرت   100 الـ  يتجاوز  ارتفاع  من 
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حمليا  يعرف  "الذي  اجلن  جملس  "كهف 
هائل  كهف  وهو  مقنديل”  خشلة  باسم 
االتساع يتم الدخول إليه من السطح عرب 
تزيد  ملسافة  احلبال  مبساعدة  الهبوط 

على 100 مرت.
كهف  يقع  نفسها  اجلبال  سلسلة  ويف 
يف  يقع  والذي  خالد  بني  وادي  يف  مقل" 
الوادي  جانب  على  منخفض  صخري  بروز 
ميكن  كما  أسهل  إليه  الوصول  ويعترب 
والتكوينات  التجاويف  رؤية  املشاعل  مع 

اخملتلفة. الصخرية 
الكثري  يستقطب  الذي  الهوتة"  كهف  أما   
من الزوار كل عام فهو يحتوي على العديد 
والرتسبات  الصخرية  التكوينات  من 
جانب  إىل  نوعها  من  الفريدة  الكلسية 
البحرية الواسعة حتت األرض والتي يعيش 
أنواع من السمك األعمى كما توجد  فيها 

كهوف أخرى يف حمافظة ظفار.
سنوات  عدة  منذ  السلطنة  وأصبحت 
حمرتيف  تستقطب  التي  الوجهات  من 
تستقبل  حيث  الهوائية  الدراجات  ركوب 
الفرق  عام  كل  من  فرباير  شهر  خالل 

الدراجات  ركوب  يف  واحملرتفني  والهواة 
والدراجني املشاركني يف "سباق طواف 
املدن  من  بعدد  يطوف  "الذي  عمان 
رياضيي  أشهر  فيه  ويشارك  العمانية 
سباق  يف  العامل  يف  الدراجات  ركوب 
مسار  وميتد  أيام  خمسة  يستمر  للتحدي 
املناظر  أجمل  من  عدد  مبحاذاة  السباق 
أهم  ببعض  مروره  جانب  إىل  اخلالبة 

للسلطنة. التاريخية  املعامل 
جبل املشط

حمافظة  يف  املشـط"  جـبل  ويعترب 
التسلق  أماكن  أكرث  من  واحدا  الظاهرة 
ميلك  حيث  العرب  جزيرة  شبه  يف  روعة 
تقارب  ملسافة  ترتفع  صخرية  واجهة 
على  األضخـم  جتعلها  واحدا  كيلومرتا 

املنطقة.  صعيد 
جمموعة  بوجود  السلطنة  تتميز  كما 
يفضلها  التي  املواقع  من  متنوعة 
واحملرتفني  الهواة  من  اجلبال  متسلقو 
من  العديد  جند  حيث  سواء  حد  على 
تتخللها  التي  اجلريية  اجلبال  سالسل 
جانب  إىل  والعميقة  الضيقة  األودية 

ذاتها  بحد  مغامرة  تشكل  التي  األخاديد 
مثل األخدود الشهري يف وادي بني عوف.

ويعد التزلج على الرمال جتربة فريدة من 
الصحاري  من  الكثري  تنتشر  حيث  نوعها 
الرياضة  لتلك  املناسبة  الرمال  ذات 
ورمال  الشرقية  رمال  مثل  الرتفيهية 

الظاهرة. حمافظة 
جمموعة  بوجود  كذلك  السلطنة  وتتميز 
التي  اخلضراء  البحرية  السالحف  من 
السلطنة  يف  احملمية  األنواع  من  تعد 
من  أنواع  أربعة  أصل  من  واحدة  وهي 
على  تعشش  التي  البحرية  السالحف 
فرتة  أفضل  وتعترب  السلطنة  شواطئ 
ملشاهدتها قبيل الفجر بقليل حيث تعود 
اجلنز  رأس  يف  تعشش  التي  السالحف 
بعد  البحر  إىل  الشرقية  جنوب  مبحافظة 
الليل  خالل  بيضها  وضعت  قد  تكون  أن 
الناعم ومن أشهر  الرملي  الشاطئ  على 
رأس  السالحف..  ملشاهدة  املقاصد 
وجزر  مصرية  وجزيرة  اجلنز  ورأس  احلد 

الدميانيات وسواحل حمافظة ظفار.
الغزال  مشاهدة  للسائح  ميكن  كما 
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بعض  يف  املنخفضة  التالل  يف  العربي 
يف  النوبي  الوعل  أو  السلطنة  مناطق 
املها  ومشاهدة  اجلنوبية  املناطق 
من  احملمية  املناطق  يف  العربية 

سهول حمافظة الوسطى.
صيفية  بسياحة  السلطنة  تنفرد  كما 
مناطق  لوجود  املواقع  من  لعدد 
مقارنة  احلرارة  معتدلة  أو  منخفضة 
بغريها من دول املنطقة حيث تربز خالل 
اجلبل  مثل  مرتفعة  مواقع  الفرتة  هذه 
حمافظة  يف  شمس  وجبل  األخضر 
الساحلية  األماكن  إىل  إضافة  الداخلية 
الشرقية  جنوب  مبحافظة  األشخرة  مثل 
نظرا  الوسطى  مبحافظة  واجلازر 
الهندي ناهيك عن  إلطاللها على احمليط 
على  صيفا  تنزل  التي  املوسمية  األمطار 
مبوسم  حمليا  وتعرف  ظفار  حمافظة 
سياحية  وجهة  أصبحت  والتي  اخلريف" 
من  متزايدة  أعدادا  تستقطب  مهمة 

السياح.
أبرز األسماء

التاريخية  املراحل  يف  عمان  ُعرفت 

أبرز  ومن  اسم  من  بأكرث  اخملتلفة 
حيث  وعمان  ومزون  جمان  أسمائها 
تاريخي  أو  حضاري  ببعد  منها  كل  يرتبط 
إشتهرت  مبا  إرتبط  جمان  فاسم  حمدد 
النحاس  وصهر  السفن  صناعة  من  به 
كانت  حيث  السومريني  لغة  حسب 
وبحرية  جتارية  صالت  بعمان  تربطهم 
عليها  يطلقون  السومريون  وكان  عديدة 
مزون  اسم  أما  جمان  أرض  لوحاتهم  يف 
يف  املائية  املوارد  بوفرة  إرتبط  فإنه 
وذلك  سابقة  تاريخية  فرتات  يف  عمان 
لها  اجملاورة  العربية  البلدان  إىل  بالقياس 
)املزن(  كلمة  من  مشتقة  مزون  وكلمة 
املتدفق  الغزير  املاء  ذو  السحاب  وهي 
ولعل هذا يفسر قيام وإزدهار الزراعة يف 
عمان منذ القدم وما صاحبها من حضارة 
يف  ورد  فإنه  عمان  السم  وبالنسبة  أيضًا 
يطلق  مكان  من  العربية  القبائل  هجرة 
إنها  قيل  كما  اليمن،  يف  ُعمان  عليه 
سميت بُعمان نسبة إىل ُعمان بن إبراهيم 
أنها  كذلك  وقيل  السالم  عليه  اخلليل 
بن  ُعمان  إىل  نسبة  االسم  بهذا  سميت 

سبأ بن يغثان بن إبراهيم وكانت عمان يف 
القدمي موطنًا للقبائل العربية التي قدمت 
إليها وسكن بعضها السهول واشتغلت 
بالزراعة والصيد وإستقر البعض اآلخر يف 
واشتغلت  والصحراوية  الداخلية  املناطق 

بالرعي وتربية املاشية.
ما قبل التاريخ

عمان  تسمية  أصل  يف  اآلراء  اختلفت 
ُعمان  قبيلة  إىل  يرجعه  فالبعض 
معنى  من  يأخذه  والبعض  القحطانية 
اإلعرابي:  ابن  فيقول  واإلقامة  االستقرار 
العمن أي املقيمون يف مكان، يقال رجل 
ُعمان  كلمة  إشتقت  ومنه  وعمون  عامن 
دام  أي  الرجل  أعمن  فيقول:  ويستطرد 
فيقول:  الزجاجي  أما  بعمان  املقام  على 
إبراهيم  بن  باسم ُعمان  أن عمان سميت 
ابن  يذكر  بينما  السالم  عليه  اخلليل 
سبأ  بن  ُعمان  باسم  سميت  أنها  الكلبي: 
بن يغثان بن إبراهيم خليل الرحمن ألنه هو 
الربوة  شيخ  أما  ُعمان،  مدينة  بنى  الذي 
فيقول: أنها سميت بهذا االسم نسبة إىل 

ُعمان بن لوط النبي عليه السالم.
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)ُعمانا(  عمان  سمت  األزد  أن  وقيل 
مبأرب  لهم  واد  على  كانت  منازلهم  ألن 
أقدم  ومن  به  فشبهوها  عمان  له  يقال 
ُعمان  ذكروا  الذين  الرومان  املؤرخني 
بهذا االسم لينوس الذي عاش يف القرن 
ورد  فقد  م   79  – م   23 للميالد  األول 
ُعمانه  تسمى  مدينة  اسم  كتاباته  يف 
االسم  هذا  ورد  وكذلك   )OMANA(
القرن  يف  عاش  الذي  بطليموس  عند 
ُعمانه  أن  جروهمان  ويظن  للميالد  الثاين 
هي  املؤرخني  هذين  عند  املذكورة 
االقتصادي  املركز  تعد  كانت  التي  صحار 
العصر  يف  املنطقة  يف  أهمية  األكرث 
بأسماء  عمان  عرفت  وقد  الكالسيكي 
أخرى فقد أطلق عليها السومريون ودول 
بالد ما بني النهرين اسم جمان رمبا نسبة 
بها  تشتهر  التي  السفن  صناعة  إىل 
النقوش املسمارية  عمان، حيث ورد يف 
كما  السفينة  هيكل  تعني  جمان  بأن 
اسم  وورد  مزون  باسم  الفرس  سماها 
أنها  على  العربية  املصادر  يف  عمان 

مستقل. إقليم 

مدينة  تقع  ُعمان  سلطنة  جنوب  يف 
عصور  إىل  تسميتها  ويعود  بظفار  تعرف 
أحاديث  يف  ظفار  ذكر  ورد  فقد  قدمية 
بنت  عائشة  السيدة  املؤمنني  أم  روتها 
اكتشاف  ومت  عنهما  اهلل  رضى  بكر  أبي 
على  يحتوي  2011م  عام  يف  أثري  موقع 
احلجرية  األدوات  من  قطعة   100 من  أكرث 
كالبليد  أثرية  مواقع  اكتشاف  مت  وكذلك 
مشهور  أثري  موقع  وهو  وسمهرم 
الظفاري  اللبان  تنقل  السفن  كانت  حيث 
ذكر  ورد  وقد  العامل  أنحاء  جميع  إىل  منه 
زمن  الفرعونية  املنحوتات  يف  ظفار 
إليها  ينقل  كان  فقد  حتشبسوت  امللكة 
املعابد  يف  حرقة  ليتم  الظفاري  اللبان 

الفرعونية.
أقدم املستوطنات   يف مدينة عربي، هو 
التي  املنطقة،  يف  املعروفة  البشرية 
إىل  عام   8000 إىل  يصل  ما  تاريخها  يعود 
البقايا  اكتشاف  مت  احلجري  العصر  أواخر 
والعصر  احلجري  العصر  من  هنا  األثرية 
األدوات  النتائج  وشملت  الربونزي. 
وقذائف  احليوانات  عظام  احلجرية، 

الحق  وقت  يف  تاريخها  مع  النار،  ومداخن 
إىل  تشري  والتي  امليالد  قبل  عام   7615 إىل 
يف  البشري  اإلستيطان  عالمات  أقدم 
مثل  أخرى  اكتشافات  وتشمل  املنطقة 
عالمات  حتمل  والتي  اليد  مصبوب  الفخار 
وينفذ  املميزة  الربونزي  العصر  قبل  ما 

الصوان الثقيلة وآثار أدوات ومكاشط.
على جبل صخرة وجه يف نفس املنطقة، 
العثور  مت  كما  الكهف  لوحات  اكتشاف  مت 
وادي  مناطق  يف  مماثلة  رسومات  على 
بني  ووادي  الرستاق  والية  يف  السحنت 
خروص يف والية العوابي. فهي تتألف من 
ويجري  أسلحة  حتمل  البشر  شخصيات 
وسيوان  الربية  احليوانات  تواجهها  التي 
يعود  آخر  حملي  موقع  هو  هيما  يف 
اآلثار  علماء  وجد  حيث  احلجري  للعصر 
واألحجار  واألزاميل  والسكاكني  النصال 
استخدمت  تكون  قد  والتي  الدائرية 

الصطياد احليوانات الربية.
أهم املدن

تعد مسقط من أهم املدن يف السلطنة 
واحلضارية  التاريخية  مكانتها  بحكم 
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التجاري  امليناء  متثل  كانت  حيث  القدمية، 
كان  سوقها  إن  كما  لُعمان،  العريق 
البضائع  الرئيسى لتصدير  مبثابة املصدر 
الُعمانية  األسواق  إىل  اخملتلفة  بأصنافها 

يف خمتلف أنحاء السلطنة.
عرب  صحار  مدينة  إشتهرت  صحار: 
أطلق  حيث  أسما  بعدة  العريق  تاريخها 
الثاين  النصف  حوايل  يف  جمان  اسم  عليها 
من اإللف الثالث قبل امليالد، واسم مزون 
الفارسية  النصوص  استخدمتها  الذي 
صحار  اسم  وأما  قرون،  لعدة  والصينية 
ياقوت  املؤرخ  إليه  أشار  كما  يرجع  فهو 
السالم  عليه  نوح  النبي  أحفاد  إىل  احلموي 
وهو صحار بن آدم بن سام بن نوح، ونظرًا 
لها  كانت  فقد  املدينة  هذه  لعراقة 
الثاين  األلف  حلوايل  تعود  جتارية  عالقات 

قبل امليالد.
العواصم  إحدى  وهي  نزوى  مدينة  نزوى: 
ُعمان  قلب  يف  وتقع  القدمية  الُعمانية 
سهل  يف  للحجر  الصخري  النطق  داخل 
اجلبال  بها  وحتيط  األودية  تتخللها  ضيق. 
الرئيسي  املركز  وتعترب  اجلهات  كل  من 

القوى  تركزت  ففيها  السابق  يف  لإلمامة 
أوامر  إنطلقت  ومنها  الدينية  األدبية 
واتخذها  شعبة...  بني  لتنشر  اإلمام 
إمتد  وقد  ملكهم  عاصمة  األولون  األئمة 

أسطولهم إىل اخلارج.
من  يوم  يف  كانت  التي  صور  مدينة  صور: 
ومركزًا  ُعمان  يف  الرئيسي  امليناء  األيام 
الفينيقيون  إستوطنها  صور  وإن  للتجارة. 

ورمبا بنوها.
بعدد  الرستاق  مدينة  تتميز  الرستاق: 
أبرزها:  الهامة،  السياحية  املواقع  من 
عيون  عن  عبارة  وهي  الكسفة  عني 
 45 حرارتها  درجة  تصل  طبيعية  ملياه 
املياه  منها  تخرج  ثابتة،  مئوية  درجة 
لسقاية  جداول  فيعدة  الساخنة 
الكسفة  عني  مياه  وتشتهر  البساتني 
الروماتيزم  ألمراض  طبيعيًا  عالجًا  بكونها 
عالجًا  وكذلك  "الكربيتية"  لطبيعتها  نظرًا 

لألمراض اجللدية.
أقدم  من  قلهات  مدينة  تعد  قلهات: 
مدينة  تعد  كما  الُعمانية  واملوانئ  املدن 
تبلغ  التي  يف  األثرية  املواقع  أحد  قلهات 

الشواهد  من  هكتارًا   35 مساحتها 
يف  ُعمان  يف  رئيسي  كمرفأ  األثرية 
املدينة  تاريخ  ويرجع  الوسطى.  العصور 
إىل القرون من اخلامس والسادس وحتى 
 15  -  14 )القرنني  الهجري  العاشر  القرن 
يف  رئيسيًا  دورًا  لعبت  وقد  امليالديني(، 
شبكات جتارة احمليط الهندي خالل فرتة 
التاسع  القرنني  يف  الهرمزية  اململكة 
 15  -  14 )القرنني  الهجريني  والعاشر 

امليالديان(.
صاللة: تشتهر املنطقة اجلنوبية مبدينة 
مبناخها  متتاز  التي  صاللة  هي  تاريخية 
اجلميل وحدائقها الغناء لو أردنا أن نرسم 
شاهقة  قمم  إنها  لقلنا  لُعمان  صورة 
جرداء  وصخور  منحدرة  وديان  على  تطل 
من  زاحر  وبحر  البساتني  سهول  بجوار 
جانب ورمال ترابية من جانب آخر وشعبها 
والزراعة  بالرعي  يشتغل  لذلك  تبعًا 
قدم  اجلغرايف  موقعها  أن  كما  والصيد 
األسفار  هي  أخرى.  مهمة  لشعبها 
وأهم  أقدم  على  تسيطر  فُعمان  التجارية 

الطرق التجارية البحرية يف العامل.
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اجلليد  وذوبان  تآكل  استمر  إذا   2050 عام 
الغطاء  كل  انهيار  ومع  احمليطات،  يف 
اجلليدي، خاصة يف جرينالند وغرب القطب 
أن  البحر  سطح  ملستوى  ميكن  اجلنوبي، 
يرتفع 6 أمتار. ثم إن زيادة حرارة وحموضة 
انهيار  إىل  ستؤدي  واحمليطات  البحار  مياه 
مستوى  على  املرجانية  الُشَعْب  ُنُظم 
العامل بكسر العالقة التكافلية بني املرجان 

والطحالب الدقيقة التي تعيش عليه.
مباشر  سبب  املناخي  يعتربالتغري  ثانيًا: 
شهدنا  وقد  امُلدّمرة،  البيئية  للكوارث 
منها الكثري هذا العام، إذ ضربت الصومال 
تاريخه  يف  األسوأ  هي  جفاف  موجة 
يف  أما  قاتلة.  حرارة  موجة  الهند  وضربت 
يف  النريان  اندالع  شهدنا  فقد  األمريكتني 
القياسي،  الرقم  األعاصري  وفاقت  الغابات 
الهند  وفيضانات  أوربا  اعصار  إىل  إضافة 
مع  أنه  املؤكد  ومن  وبنجالديش.  ونيبال 
يف  الكوارث  تزداد  احلرارة  درجة  ارتفاع 
درجة الدمار وطول املدة والتكرار، خاصة 
هو  ما  مثل  بعضها  تعضد  الكوارث  وأن 
حرائق  إىل  يؤدي  الذي  اجلفاف  يف  احلال 
يزيد  الذي  املناخية  الدورات  وتغري  الغابات؛ 
من عدد وشدة واجتاه األعاصري. تؤدي هذه 
كبرية  ومادية  بشرية  خسائر  إىل  الكوارث 
وتهدد الصحة العامة وانتاجية احملاصيل 
هاريف  فأعاصري  البيئي،  والتوازن  الزراعية 
شخص   150 من  أكرث  أهلكت  وماريا  وايرما 
دوالر  مليار   300 املادية  خسائرها  وبلغت 

يف الواليات املتحدة األمريكية لوحدها.
البائنة  املناخي  التغري  نتائج  من  ثالثًا: 
سطح  مستوى  ارتفاع  خطورة  واألكرث 
باحلرارة  البحر  مياه  لتمدد  نتيجة  البحر 
وذوبان جبال اجلليد يف القطبني، ما يؤدي 
من   %75 على  ويؤثر  الشواطئ  تآكل  إىل 

يف  الساحلية  فاجملتمعات  العامل.  مدن 
النزوح  باشرت  الباسيفيكي  وجزر  أالسكا 
ُقراهم  البحر  ابتلع  أن  بعد  أخرى  مواقع  إىل 
وشواطئهم. وليس خافيًا على الدول اآلن 
أن حماية السكان من هذه الكوارث البيئية 
صعب ومكلف جدًا مثلما شاهدنا يف نتائج 

إعصار ساندي.  
أن  البشرية  تاريخ  يف  يحدث  مل  رابعًأ: 
من  احلرارة  درجة  يف  الزيادة  اقرتبت 
 ، الصناعة  قبل  ما  معدل  فوق  درجتني 
عادية،  أحداثًا  الطبيعية  الكوارث  فأصبحت 
جبهات  تغزو  امُلعدية  األمراض  وصارت 
فوق  األوزون  وثقب  باستمرار،  جديدة 
القطب الشمايل يهّدد باإلتساع مرة أخرى. 
البشري يهئ ألجيال  وهكذا جند اجملتمع 
خطرًا  عاملًا  املستقبل  وأجيال  اليوم 

وعدائيًا غري مأمون العواقب.    
ايجابية  باريس 2015 يعترب خطوة  اتفاق  إن 
نحو تطبيق سياسة عاملية إليقاف  فارقة 
التغري  مع  والتكيف  احلراري  االحتباس 
الذي   23 األطراف  مؤمتر  ويف  املناخي. 
بأملانيا  بون  مدينة  يف  الشهر  هذا  ينعقد 
هي  األمريكية  املتحدة  الواليات  أن  جند 
اجملتمع  مع  تتفق  ال  التي  الوحيدة  الدولة 
التضامني  العمل  ضرورة  يف  الدويل 
ملعاجلة مشكلة التغري املناخي. أما بقية 
دول العامل فهي جتاهد لتطبيق سياسات 
التهديد  هذا  ملواجهة  ومثمرة  عملية 
وعلى  األرضية.  الكرة  على  للحياة  الكبري 
الصني  جمهورية  تأتي  الدول  هذه  رأس 
مسبوق  غري  دعمًا  تقدم  التي  الشعبية 

لتطوير واستغالل الطاقات املتجددة.
هذه  هم  نحمل  أن  جميعًا  علينا  يجب 
لها  للتصدي  نسعى  وان   ، الكربى  القضية 

بكل املمكن من أجل مستقبل أفضل.

أربعة أسباب لعدم اإلستهانة بالتغير المناخي

الكرة  يهدد  املناخي  التغري  أن  شك  ال 
من  ولدينا  جمهول،  مبصري  األرضية 
اجلاد  التحرك  يستوجب  ما  األسباب 
نذكرمنها  اخلطرية،  حتدياته  ملواجهة 

أربعة يف هذا امللخص.
اإلحرتار  مرحلة  من  بعيدين  لسنا  أواًل: 
حددها  وقد  منها،  عودة  ال  التي  احلرجة 
اتفاق باريس بدرجتني مئويتني فوق درجة 
اجملتمع  بينما  الصناعة،  قبل  ما  حرارة 
درجة  من  أقل  ابقائها  نحو  يدفع  الدويل 
يفوق  تغري  وأي  لإلحتياط.  مئوية  ونصف 
بالنظام  يطيح  أن  ميكن  احلرجة  الدرجة 
للحياة.  مالئم  غري  ويجعله  الكوين  البيئي 
قبل  جليد  بال  القطبني  صيف  يصبح  وقد 
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