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جائزة اإلمارات التقديرية للبيئة

معًا من أجل وطن أخضر

جائزة زايد الدولية للبيئة

معًا من أجل قرن أخضر



نــــبـــــتــــكــر مـــجـــتــــــمــــعـــــات خــــضــــراء لـــغـــد أفــــضــــل

 كلــمـــة رئيــس الـتـحـريـــر

3

أ. د. محمد أحمد بن فهد
رئيس جملس اإلدارة

رئيس التحرير  

 دولة االنسان وفكرها السياسي

االقتصادية  احلاجات  بني  التناقض  حدة  
باألحرى  أو  عليها،  املتنافس  واالجتماعية 
واملطلبية   االحتجاجية  املتغريات  تلك 
والتي     ، البعض  بعضها  مع  املتناقضة 
الدول  من  الكثري  وتعيشها   تشهدها 
واجملتمعات دون استثناء ، وهو ما يجعلنا 
السياسي احلديث  الفكر  نتعمق يف  هذا 
 - األمارات  دولة  يف  واقعه  نعيش  الذي 
دولة االنسان  التي اشرنا اليها يف مقالنا 
األول والثاين -  هذا الفكر الذي تشكل مع 
املغفور  دعائمه   وأرسى  احلديثة  دولتنا 
له بأذن اهلل تعاىل الشيخ زايد بن سلطان 

ال نهيان،
جديد  سياسي  فكر  أمام  شك  بال  فنحن 
أوجدت القيادة الرشيدة مالحمه وصفاته 
فكر  فهو  اإلمارات،  دولة  يف  التجريبية 
مصالح  وجتميع  باالصطفاف  ينادى 
على  ترتكز  حمورية  قضايا  يف  اإلنسان 
املنافع  وحتقيق  والشراكة،  التعاون 
يرفض  وباملقابل  املشرتكة،  االقتصادية 
املبني  العقائدي  او  العرقي  االصطفاف 
األفكار  وانكار  والتحدي  املواجهة  على 

اجلديدة واقصاء االخرين. 
الفروق  توجد  ال  االمارات  دولة  يف  هنا   
الزائفة،  واخلطوط  والوهمية  اخلرافية 
يوجد  بل  وآخر،  انسان  بني  تفرق  التي 
املصالح  على  املبني  السلمي  التعايش 

ال  التي  الدولة  انها  املشرتكة..  واملنافع 
فالكل  والذعر،  للخوف  مكان  فيها  يوجد 
له احلق  بأن  لديه شعور كامن يف نفسه 
يف العمل واالبداع واالبتكار والتطور طاملا 

انه يحرتم القانون وميتثل له. 
الواضح ان الفكر السياسي احلديث  ومن 
متزايدًا  اهتمامًا  يويل  االمارات  لدولة 
رفاهيته،  حتقيق  على  ويعمل  لإلنسان، 
وهو أشد احلاحًا على ذلك ويعتربه الكائن 
االقتصادية  التنمية  حتقيق  يف  املرجعي 
يعمل  جتده  لذا  املنشود،  واالستقرار 
البشري ومينع  أمنه  على حمايته وحتقيق 

أي ضرر قد يقع على مصاحله. 
أصحاب  يخدم  ذلك  ان  ريب  وال 
الضخمة  واملشروعات  االستثمارات 
ويحفز  القوية  املسرعات  دور  ويلعب 
الطفرة  وحتقيق  املستثمرين  جلذب 
حتقيق  الوقت  نفس  ويف  االقتصادية، 
األمن االجتماعي دون إقامة حدود أو قيود 
استطاع  الفكر  هذا  أن  طاملا  متاريس  أو 
العوملة  خمرجات  بني  الصراع  من  احلد 

والثقافة والهوية الوطنية. 
هذا  يسجل  أن  التاريخ  على  تقديري  ويف 
الفكر السياسي املستنري والراشد باسم 
فهو  املتحدة،  العربية  االمارات  دولة 
السياسة  لعلم  جديدة  إضافة  شك  بال 

ولطالب العلوم السياسية.   

-3-
وقدراته  باإلنسان  يؤمن  الذي  الفكر  ان    
السلمي،   التعايش  يف  الالمتناهية 
هو  عقيدته،  أو  لونه  عن  النظر  بغض 
الصراع   حتمية  يرفض   واعي  فكر 
االنسجام  وغياب  التنوع  عن  الناجم 
االنفتاح،  ومنطق  الهوية  منطق  بني 
بسبب  الصدامية  احلاالت  تّشكل  وينكر  
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مؤمتر عجمان الدويل للبيئة يختتم فعالياته حتت 

شعار "التغري املناخي واالستدامة" مبشاركة نحو 

205 حماضرين وباحثني من 49 دولة.

كرم معايل الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان 

الفائزين بجائزة خليفة الدولية لنخيل التمر واالبتكار 

الزراعي بدورتها العاشرة والتي متنحها األمانة 

العامة للجائزة سنويا وفق أفضل املمارسات يف 

جمال زراعة النخيل واالبتكار الزراعي حول العامل.

األمرية هيا بنت احلسني تفتتح الدورة التاسعة من 

مؤمتر ومعرض دبي العاملي لإلغاثة والتطوير "ديهاد".. 

ويف العدد التفاصيل.

منظمة اليونيسكو بهوجن كوجن متنح الدكتورة 

مشكان حممد العور، جائزة "املرأة القيادية يف 

خدمة اجملتمع"  .. ويف العدد التفاصيل.

بجمعها بني الهجينة والكهربائية والقابلة 

للشحن.. هيونداي موتور ثورة يف أنظمة قوى 

احلركة الصديقة للبيئة.

نظمت ندوة الثقافة والعلوم ندوة بعنوان "زايد 

والنهضة الزراعية " لألستاذ راشد حممد 

الشريقي.

الدوائر احلكومية واخلاصة يف االمارات تشارك 

العامل االحتفال بساعة األرض حتت شعار "تواصل 

مع األرض".

مؤتمر عجمان للبيئة 
يختتم فعالياته

نهيان بن مبارك 
يكرم الفائزين 

بجائزة خليفة الدولية 
لنخيل التمر.

مؤتمر دبي الدولي 
لإلغاثة والتطوير

جائزة  »المرأة القيادية
في خدمة المجتمع«

هيونداي 
الصديقة للبيئة

ندوة 
زايد والنهضة الزراعية

اإلمارات تشارك 
العالم

االحتفال بـ »ساعة 
األرض«

ص 10

حاكم أم القيوين يشارك يف 
مبادرة "منشي معًا"

ص 60

ص 48

ص 20

ص 32

ص 30

ص 36 ص 40
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شكر وعرفان

»ال شيء يسعدين أكرث من رؤية املرأة تأخذ دورها يف 
اجملتمع، وحتقق املكان الالئق بها«

الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان
وبيوم  املرأة  بيوم  العامل  فيه  يحتفل  الذي  الوقت  يف    
العربية  العام الذي حتتفل فيه اإلمارات  السعادة، ويف 
على  أحصل  أن  بشدة  يشرفني  زايد،  بعام  املتحدة 
»املرأة القيادية يف خدمة اجملتمع« يف هونغ  جائزة 

كونغ.

لقادة  اجلائزة  هذه  أهدي  أن  أكرث  ويشرفني 
بلدي الذين سعوا دائما لتقدمي الفرص للنساء 
أن  أود  كما  اجملتمع.  يف  أدوارهن  لتطوير 
يف  العمل  فريق  إىل  والعرفان  بالشكر  أتقدم 
للبيئة  الدولية  زايد  ومؤسسة  دبي  شرطة 
قدمًا  املضي  يف  يل  املستمر  دعمهم  على 

بتنفيذ جدول أعمال التنمية املستدامة.
نبيلة  سعادة  إىل  أيضا  خاص  بشكر  وأتوجه 
اإلمارات  لدولة  العام  القنصل  الشامسي، 
حلضورها  كونغ،  هونغ  يف  املتحدة  العربية 
إجنازاتي  ودعم  اجلوائز  توزيع  حلفل  الكرمي 
مواطن  وأول  الوحيدة  اإلماراتية  املرأة  ألكون 

عربي ينال هذا الشرف الدويل.
جراتيا  كلية  إىل  شكري  بخالص  أتقدم  كما 
اإلداري  التعليم  مبادئ  ومبادرة  كريستيان، 
املسؤول يف هونغ كونغ ومنظمة اليونسكو 
الدولية  جلهودي  لتقديرهم   ، كونغ  هونغ  يف 
أكادميية  والدراسات يف  البحوث  كمدير مركز 
شرطة دبي، ودوري القيادي كأمني عام جلائزة 
زايد الدولية للبيئة الذي أسعى من خالله على 
خلق تأثري اجتماعي إيجابي والعمل نحو حتقيق 

أهداف التنمية املستدامة.
رئيسًا  لتعيني  الشديد  بالفخر  أشعر  كما 
للشركات،  اجملتمعية  للمسؤولية  مشاركًا 
يف إطار املعهد العاملي خملططي التنمية 
املستدامة )WISDP( الذي أطلقته منظمة 
اليونسكو يف هونغ كونغ. وذلك لتعزيز جهود 
وأهداف   2030 املتحدة  األمم  أعمال  جدول 

التنمية املستدامة السبعة عشر.
االمارات  مشاركة  نثمن  املناسبة  هذه  ويف 
األرض«،  »ساعة  بـ  االحتفال  العامل  دول 
اخلاصة  والشركات  احلكومية  الدوائر  وتنظيم 
واجلامعات واملدارس فعاليات متنوعة لتعزيز 
اجملتمع  أفراد  لدى  البيئية  املسؤولية  حّس 
مع  اإليجابي  التواصل  عرب  واملؤسسات، 
مواردها  على  واحملافظة  احمليطة  بيئتنا 

الطبيعية.
مستقبل  حتقيق  أن  من  ثقة  على  وأنا 
عملنا  إذا  ممكن  أمر  للجميع  وآمن  مستدام 
إجراءات  التخاذ  البعض  بعضنا  ودعمنا  سويًة 
وراءنا  لنرتك  والطبيعة  كوكبنا  حماية  أجل  من 

إرًثا مستداًما لألجيال القادمة.
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أخبار وتقارير

نـــــــبــــــــتــــــــكـــــــــر مــــــــجـــــــــتــــــــــمــــــــــعـــــــــات خـــــــضـــــــــــــــراء لـــــغـــــد أفـــــضــــــل

وضع حجر األساس ألكبـر مشروع للطاقــة 
ـزة في العالم  الشمسيـة المركَّ

محمد بن راشد: اإلمارات نمـوذج التحـّول 
للطاقـة النظيفة

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

إلى  التحول  في  رائدًا  نموذجًا  اليوم  تقدم  اإلمارات  أن  اهلل،  رعاه  دبي،  حاكم  الوزراء 

على  الحفاظ  مع  التشغيلية  الكفاءة  مستويات  أعلى  يضمن  بما  النظيفة،  الطاقة 

البيئة التي تمثل في واقع األمر أمانة نسعى للحفاظ عليها وتنميتها لألجيال القادمة.

يف  "مستمرون  سموه: 
نحو  الطموحة  استثماراتنا 
العاملية  الريادة  حتقيق 
تأثريًا  األكرث  وخاصة  اجملاالت..  خمتلف  يف 
النظيفة  الطاقة  الناس..  حياة  يف  منها 
األساسية  القطاعات  من  واملتجددة 

النجاح  ومفتاح  التنمية  حمور  تشكل  التي 
فيها.. واإلمارات تقدم للعامل اليوم منوذجًا 
احللول  لتبني  السريع  التحّول  يف  متطورًا 
أفضل  لتحقيق  فاعلية  األكرث  املستدامة 
منوذجًا  دائمًا  دولتنا  لتبقى  احلياة،  نوعيات 
سعادة  على  القائم  التطوير  يف  يحتذى 

اإلنسان وضمان سالمة بيئته".
جاء ذلك خالل وضع صاحب السمو الشيخ 
األساس  حجر  مكتوم  آل  راشد  بن  حممد 
بن  حممد  جممع  من  الرابعة  للمرحلة 
راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية بقدرة 
مشروع  أكرب  تعد  والتي  ميغاوات،   700

دبي- )وام( والبيئة واجملتمع:



نـــــــبــــــــتــــــــكـــــــــر مــــــــجـــــــــتــــــــــمــــــــــعـــــــــات خـــــــضـــــــــــــــراء لـــــغـــــد أفـــــضــــــل

بتقنية  الرابعة  املرحلة  تشغيل  سيتم 
 )CSP( املرّكزة  الشمسية  الطاقة 
الربع  من  بدءًا  ميغاواط   700 وبقدرة 

األخري من عام 2020.

املرّكزة  الشمسية  للطاقة  استثماري 
اإلمارات  دولة  ريادة  يعزز  مبا  العامل،  يف 
النظيفة  الطاقة  استخدام  جمال  يف 

واملتجددة على خارطة العامل.
ريادة املستقبل

عملية  أن  املناسبة  بهذه  سموه  وأكد 
املتطورة  التحتية  البنى  أسس  ترسيخ 
دولة  يف  التنمية  مسرية  لدعم  الالزمة 
التي  اخلطوات  مقدمة  يف  تأتي  اإلمارات 
يتم اتخاذها من أجل ضمان موقع متقدم 
وتقدمي  املستقبل،  صانعة  األمم  بني 
واالعتماد  االستدامة  جمال  يف  القدوة 
جهود  استمرار  تكفل  التي  احللول  على 

التطوير وفق أرقى املعايري العاملية.
صروح  اليوم  »لدينا  سموه:  وأضاف 
مستدامة تخدم األجيال القادمة.. نفذتها 

ل عليها  عقول وسواعد إماراتية شابة نعوِّ
مستويات  أعلى  إىل  بدولتنا  النهوض  يف 
يقدموه  ومبا  بعطاءاتهم  ونفخر  التميز.. 
لوطنهم من فكر متطور وإجنازات مؤثرة.. 
صدارة  يف  مكانتنا  تعزيز  نواصل  اليوم 
للطاقة  عاملي  كنموذج  املتقدمة  الدول 
ثمار  لنجني  األخضر..  واالقتصاد  النظيفة 
والذي  املستقبل  لريادة  الناجح  التخطيط 
بدأناه من سنوات ليكون الغد دائمًا مشرقًا 
وللمواطن  رفعته  للوطن  يضمن  وواعدًا 

سعادته«.
حسابه  عرب  تغريدات  يف  سموه  وقال 
اليوم  »أطلقنا  »تويرت«:  يف  الرسمي 
مرحلة جديدة من جممع حممد بن راشد 
بقيمة  ميغاواط   700 الشمسية،  للطاقة 
ألكرث  نظيفة  طاقة  لتوفري  درهم  مليار   14

اجملمع  دبي.  يف  مسكن  ألف   270 من 
كم   43 مساحة  على  عامليًا  األكرب  هو 
وصواًل  درهم  مليار   50 باستثمارات  مربع 
النتاج 5000 ميغاواط طاقة نظيفة«. وتابع 
الشمسية  الطاقة  إنتاج  »تكلفة  سموه: 
يف دبي هي األقل عامليًا.. وطموحاتنا هي 
األعلى عامليًا.. هدفنا 75% طاقة نظيفة 
خطتنا  وفق  ومنضي   ..2050 بحلول  لدبي 
بتسارع كبري.. وال استدامة لتنمية ال حتافظ 

على بيئة نظيفة لألجيال القادمة«.
للمرحلة  األساس  حجر  وضع  حفل  حضر 
آل  راشد  بن  حممد  »جممع  من  الرابعة 
الشيخ  سمو  الشمسية«  للطاقة  مكتوم 
مكتوم بن حممد بن راشد آل مكتوم نائب 
حاكم دبي، وسمو الشيخ أحمد بن سعيد 
للطريان  دبي  هيئة  رئيس  مكتوم،  آل 
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للطاقة  األعلى  اجمللس  رئيس  املدين 
يف دبي، وسمو الشيخ منصور بن حممد 
الوزراء  من  ولفيف  مكتوم،  آل  راشد  بن 
الدوائر  عموم  ومديري  الشخصيات  وكبار 
املعنيني  واخملتصني  واخلرباء  احلكومية 

بقطاع الطاقة يف دبي.
أعلى برج

وتعد هذه املرحلة أكرب مشروع استثماري 
للطاقة الشمسية املرّكزة يف العامل، يف 
املستقل  املنتج  نظام  وفق  واحد،  موقع 
من  ميغاواط   700 تبلغ  إنتاجية  بطاقة 
برج  بأعلى  متميزًا  النظيفة،  الكهرباء 
 260 إىل  يصل  بارتفاع  العامل  يف  شمسي 
مرتًا، وبأكرب سعة تخزينية للطاقة احلرارية 
الطاقة  العامل، حيث سيوفر  على مستوى 
يف  مسكن  ألف   270 من  ألكرث  النظيفة 
 1.4 من  أكرث  تخفيض  يف  ويسهم  دبي، 

مليون طن من انبعاثات الكربون سنويًا.
إلنتاج  تقنيتني  املشروع  وسيستخدم 
منظومة  هي  األوىل  النظيفة،  الطاقة 
بقدرة  املكافئ  القطع  عاكسات 
الطاقة  برج  وتقنية  ميغاواط،   600 إجمالية 

ميغاواط،   100 بقدرة  املرّكزة  الشمسية 
 43 إىل  اإلجمالية  املساحة  ستصل  فيما 
االستثمارات  ووصلت  مربعًا.  كيلومرتًا 
إىل 14.2  الطموح  اإلجمالية لهذا املشروع 
بلغ  للطاقة  تكلفة  وبسعر  درهم،  مليار 
ساعة،  للكيلوواط  أمريكية  سنتات   7.3

وهو األقل عامليًا.
حمطة تاريخية

ويف كلمته خالل حفل وضع حجر أساس 
وصف  اجملمع،  من  الرابعة  املرحلة 
املنتدب  العضو  الطاير،  حممد  سعيد 
الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، 
حمطة  يشكل  جديد  صرح  بأنه  املشروع 
اإلمارات  دولة  مسرية  يف  مهمة  تاريخية 
نحو االستدامة وقال: »أصبح جممع حممد 
الشمسية  للطاقة  مكتوم  آل  راشد  بن 
رؤية  انطالقًا من  مرجعًا عامليًا يف جماله 
تتخذ  لدولة  املستقبل  تستشرف  ثاقبة 
لصنع  وأساسًا  حياة  نهج  االستدامة  من 

التقدم والريادة ألجيالها القادمة«.
السمو  صاحب  تأكيد  إىل  الطاير  وتطرق 
رئيس  نهيان،  آل  زايد  بن  خليفة  الشيخ 

الدولة، حفظه اهلل، على أهمية بذل املزيد 
البيئة  على  احلفاظ  لضمان  اجلهود  من 
امتدادًا  الطبيعية  مواردها  واستدامة 
بإذن  له  املغفور  املؤسس  الوالد  إلرث 
نهيان،  آل  سلطان  بن  زايد  الشيخ  اهلل 
»إن  اهلل:  رِحمه  قال  حيث  ثراه،  اهلل  طيب 
أمانة  بل هي  ليست ملكنا،  بيئتنا ومواردنا 
مسؤولية  جميعًا  وعلينا  إلينا  بها  ُعهد 
تأمني الرعاية لها، والعناية بها وتسليمها 

ساملة من األضرار لألجيال القادمة«.
إجناز جديد

التنفيذي  الرئيس  املنتدب  العضو  وأوضح 
اإلجناز  أن  دبي  ومياه  كهرباء  لهيئة 
صاحب  توجيهات  إطار  يف  يأتي  اجلديد 
السمو الشيخ حممد بن راشد آل مكتوم 
بتسريع وترية العمل على مشاريع الطاقة 
مستقبل  لتأمني  والنظيفة،  املتجددة 
يعتمد  ال  اقتصاد  يف  أفضل  وحياة  سعيد 
حقيقة  أصبح  حللم  حتقيقًا  النفط،  على 
بن  حممد  الشيخ  السمو  صاحب  ارتآه 
نائب  أبوظبي  عهد  ويل  نهيان،  آل  زايد 
القائد األعلى للقوات املسلحة، ويف إطار 
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 2050 النظيفة  للطاقة  دبي  اسرتاتيجية 
لتوفري 75 % من طاقة دبي من  الهادفة 
مصادر نظيفة بحلول عام 2050، والوصول 
مكانة  برفع   2071 اإلمارات  مئوية  ألهداف 

الدولة لتكون األفضل يف العامل.
اتخذت  النهج  لهذا  "وفقًا  الطاير:  وأضاف 
وفعالة  حاسمة  قرارات  اإلمارات  دولة 
املناخي،  والتغري  البيئة  حتديات  ملواجهة 
الطموحة  ومبادراتنا  إجنازاتنا  توالت  حيث 
دولتنا  ريادة  لتعزز  التطويرية  ومشاريعنا 
النظيفة  الطاقة  استخدام  جمال  يف 
واملتجددة على مستوى العامل، مبا يحقق 
واستدامة  االقتصادي  النمو  بني  التوازن 

املوارد الطبيعية والبيئية.
رؤية  ضوء  يف  العمل  مواصلة  إىل  وأشار 
صاحب السمو الشيخ حممد بن راشد آل 
مكتوم لتحويل دبي إىل مركز عاملي للطاقة 
بها  والوصول  األخضر،  واالقتصاد  النظيفة 
األقل  املدن  بني  عامليًا  األوىل  املرتبة  إىل 
حتقيق  أن  إىل  الفتًا  الكربونية،  البصمة  يف 
يتطلب  الطموحة  االسرتاتيجية  أهداف 
ميغاواط  ألف   42 على  تزيد  إنتاجية  قدرة 

بحلول  واملتجددة  النظيفة  الطاقة  من 
عام 2050.

وأكد أن جممع حممد بن راشد آل مكتوم 
املشاريع  أهم  يعد  الشمسية  للطاقة 
الداعمة السرتاتيجية الطاقة النظيفة يف 
دبي بقدرة إنتاجية تصل إىل 5000 ميغاواط 
 50 تبلغ  وباستثمارات   ،2030 عام  بحلول 
خالل  من  سيساهم  حيث  درهم،  مليار 
تبّني  نحو  التحّول  تسريع  يف  مشاريعه 

واستخدام الطاقة الشمسية.
التنفيذي  الرئيس  املنتدب  العضو  وتوّجه 
لهيئة كهرباء ومياه دبي بالشكر إىل شركاء 
الهيئة يف التحالف الذي يضم كاًل من »أكوا 
باور« السعودية و«صندوق طريق احلرير« 
بالتعاون مع »شنغهاي الكرتيك« الصينية؛ 
معربًا  للمشروع،  الرئيسي  املقاول 
جهود  من  قدموه  ما  لكل  تقديره  عن 

وإسهامات مهمة.
جممع  سيمد  قائاًل:  كلمته  الطاير  واختتم 
للطاقة  مكتوم  آل  راشد  بن  حممد 
 2020 إكسبو  معرض  مرافق  الشمسية 
 464 نحو  البالغة  احتياجاته  بكامل  دبي 

ليكون  النظيفة،  الطاقة  من  ميغاواط 
التي  إكسبو  من  األوىل  العاملية  النسخة 

تزود بشكل كامل بالطاقة النظيفة.
فالعامل اليوم يف بحث مستمر عن مصادر 
هنا  ومن  األولية،  واملواد  واملياه  الطاقة 
على  احملافظة  يف  سّباقة  دولتنا  كانت 
بيئتها ومواردها وتعزيز سعادة مواطنيها 
مشاريع  خالل  من  وزائريها  ومقيميها 
الطاقة الشمسية، التي تساهم يف تنويع 
حصة  زيادة  طريق  عن  الطاقة  مصادر 
الطاقة املتجددة، وحماية البيئة من خالل 

تقليص آثار االنبعاثات الكربونية.
أبونيان،  من جهته، قال حممد بن عبداهلل 
نعتز  باور:  أكوا  شركة  إدارة  جملس  رئيس 
من  جزءًا  نكون  أن  باور«  »أكوا  شركة  يف 
النظيفة  للطاقة  دبي  اسرتاتيجية  حتقيق 
املهم،  املشروع  هذا  خالل  من   2050
يف  مشاريعنا  لسجل  امتدادًا  يأتي  والذي 
قطاع الطاقة يف دبي، واستنادًا إىل منوذج 
الشراكة بني القطاعني العام واخلاص الذي 
أثبت بكل جدارة جناحه وفعاليته يف تنفيذ 
مشاريع متميزة لهيئة كهرباء ومياه دبي،
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80% من استهالك 
الكهرباء في 

اإلمارات للتبريد 

مؤتمر عجمان للبيئة
يناقش مقومات المدن النظيفة

اختتمت فعاليات وجلسات النسخة الخامسة من مؤتمر عجمان الدولي للبيئة، الذي 

المجلس األعلى،  النعيمي، عضو  الشيخ حميد بن راشد  برعاية صاحب السمو  حظي 

المناخي واالستدامة(، بمشاركة نحو 205  )التغير  حاكم عجمان، وأقيم تحت شعار 

محاضرين وباحثين، من 49 دولة، بينهم 70 محاضرا دوليا.

املؤمتر  جلسات 
عدد  وبحث  استعراض 
العلمية  األوراق  من  كبري 
البيئة  حقول  يف  التخصصية  واألبحاث 
املتنوعة،  والطاقة  والتنمية  واالستدامة 
ذات  واحملاور  املواضيع  من  وسواها 

الصلة.

احلوسني،  معني  خالد  املهندس  وأكد 
العامة  الصحة  لقطاع  التنفيذي  املدير 
والتخطيط  البلدية  دائرة  يف  والبيئة 
بعجمان، رئيس اللجنة التنظيمية للمؤمتر، 
البيئية  القضايا  على  ركز  املؤمتر  أن 
احلايل  الوقت  يف  اجملتمع  تهم  التي 
واملعايري  الشروط  حسب  واملستقبلي 

نظيفة  مدينة  إىل  للوصول  العاملية 
ألفضل  ومطبقة  التلوث  من  خالية  بيئيًا 
التي تعنى باجملال  االشرتاطات والقوانني 

البيئي يف العامل.
ورقة  املؤمتر  يف  املشاركون  وناقش 
الطاقة  أداء  مرونة  حول  متحورت  علمية 
يف املباين يف اإلمارات جتاه التغري املناخي، 
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الفخرية  بالدرع  الزيودي  يكرم  املؤمتر 
الدولية  راشد  بن  حميد  جلائزة 
يف  والوزارة  لدوره  تقديرًا  لالستدامة، 

احملافظة على البيئة.

اجلامعة  من  كريكشانكس،  للباحث 
 %80 أن  عن  وتكشف  دبي،  يف  الربيطانية 
من استهالك الكهرباء يف اإلمارات يذهب 
للتربيد يف املباين احلكومية والسكنية، يف 
االستفادة  ميكن  أنه  الورقة  أظهرت  حني 
بديلة  كطاقة  الشمسية  الطاقة  من 
وآمنه خالل األعوام من 2020 - 2050، وتؤكد 
الدراسات التي أجريت تطور معدالت التربيد 
 ،2080 بحلول   %40 إىل   2020 عام   %22.2 من 
العوائد  الستثمار  الدعوة  يعزز  الذي  األمر، 
والتصدي  الشمسية،  الطاقة  عن  الناجتة 

لتأثري تغري املناخ خالل السنوات القادمة.
تكوين  على  الضوء  علمية  ورقة  وألقت 
انبعاث  وإمكانات  الصلبة،  البلدية  النفايات 
النفايات، ضمن  الدفيئة من مكب  الغازات 
دراسة حالة من مسقط، عاصمة سلطنة 

الدراسة منطقة امللتقى  عمان، وقدمت 
مبسقط منوذجا لبحثها، عرب حساب كمية 
الصلبة،  النفايات  من  املنبعثة  الغازات 
"امليثان"  غاز  نسبة  أن  الباحث  ووجد 
استهالكه  يعاد  جرام،  جيجا   2.25 املنتج 
احلد  سبيل  يف  البديلة،  للطاقة  كمصدر 

من خطر تلك النفايات.
مناخ  بناء  كيفية  حول  علمية  ورقة  وتدور 
البيولوجي  التنوع  على  للمحافظة  ذكي 
واستخدامه، إلنشاء "مدن خضراء ذكية"، 
الكربون  أوكسيد  ثاين  غاز  انبعاث  من  تقلل 
كله،  العامل  يف  الطاقة  استهالك  جراء 
تضاريسها  اختالف  على  ببيئتنا  والتحكم 
بيئة  إنشاء  طريق  عن  ومواردها، 
مستدامة قائمة على احملاور االجتماعية 
اخلاضعة  واحلكومية،  واالقتصادية 

التصحر  مشكلتي  من  واحلد  للقوانني، 
األخرية  واستخدام  الرقمية،  والتكنولوجيا 

مبا يناسب التحديات التي نواجهها.
اخلصائص  العلمية،  األوراق  إحدى  وتبحث 
األسمنت  لبالط  واحلرارية  امليكانيكية 
الناحية  من  واملطاط،  للربليت  العازل 
احلراري  التحليل  من  والتحليلية،  التجريبية 
لألسمنت املستخدم يف املباين، وتوصلت 
إذ  جيدا،  حراريا  جسرا  يعترب  أنه  إىل  الورقة 
وهو  للداخل،  اخلارجية  احلرارة  نقل  ميكن 
طور  لذا  الكايف،  بالقدر  حراريا  عازال  ليس 
حبيبات  بإضافة  للحرارة،  عزال  أكرث  جلعله 
بنسبة  واملطاط   ،%5 بنسبة  البرياليت 
10%، والرمل 15%، ما يعطي نتائج جيدة من 
احلراري  والتوصيل  واملتانة  الصالبة  حيث 
أمانا  أكرث  ويعد  واالمتصاص،  والكثافة 
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ومناسبا للظروف احمليطة.
املعمل الطائر لتفعيل الذكاء االصطناعي

االبتكار  معرض  يف  مشاركون  استعرض 
النسخة  لفعاليات  املصاحب  البيئي 
للبيئة،  الدويل  عجمان  ملؤمتر  اخلامسة 
للحد  املتميزة  االبتكارات  من  جمموعة 
االنبعاثات  نسبة  وتقليل  البيئي  التلوث  من 
ما  االستدامة،  مفهوم  وتعزيز  الكربونية 

يسهم يف حتقيق االقتصاد األخضر.
وبداية استعرضت دائرة البلدية والتخطيط 
لتفعيل  الطائر  املعمل  فكرة  بعجمان، 
اخملالفات  رصد  يف  االصطناعي  الذكاء 
البيئية ومدى التزام املصانع واملؤسسات 
طريق  عن  وذلك  الدائرة،  باشرتاطات 
مبواصفات  طيار  بدون  طائرة  استخدام 
وتشتمل  اخملالفات،  تلك  لرصد  خاصة 
اجلو  يف  الغازات  قياس  الطائرة  مهام 
عن طريق حتليلها بشكل مباشر وإعطاء 
الطائرة  أن  إىل  إضافة  دقيقة،  نتائج 
إىل  وحتويلها  العينات  أخذ  بإمكانية  مزودة 

اخملتربات اخملتصة.
تتعدى  مل  إماراتية  لطالبة  مشروع  ويف 

الطرق  من  جمموعة  عرضت  13عاما، 
يف  لها  خصصت  منصة  يف  املبتكرة 
على  الشباب  فئة  لتشجيع  املؤمتر 
املناخية  البيئة  لتعزيز  واإلبداع  االبتكار 
رؤية  ضمن  وذلك  االستهالك،  وتوفري 
دولة اإلمارات املستقبلية لتحقيق التنمية 

املستدامة والبنية التحتية املتكاملة.
اإلمارات  تستثمر  بأن  املشاركون  وأوصى 
العلمي والتكنولوجيات احلديثة،  البحث  يف 
وتعزيز  املناخ"،  "تغري  ظاهرة  ملواجهة 
آليات  لتطوير  املنشودة  التكنولوجيات 
معه،  والتكيف  املناخ"  "تغري  مع  التعامل 
تشكل  الطبيعية  الظاهرة  أن  معتربين 
ودول  اإلمارات  يف  وحتديًا  رئيسية  قضية 
والعمل  العامل،  أنحاء  وجميع  املنطقة 
ممارسات  وحتسني  املياه  توفري  على 

استخدام املوارد املائية غري التقليدية. 
أصدرها  التي  التوصيات،  وتضمنت 
احمللية  احلكومات  تضع  بأن  املشاركون، 
إىل  للتحول  واضحة  خططًا  واالحتادية 
و"السيارات  الكهربائية"  "السيارات 
وتبعات  آثار  من  احلد  بهدف  الهجينة"، 

التغري املناخي. 
مدير  النعيمي،  حممد  عبدالرحمن  وقال 
عجمان:  يف  والتخطيط  البلدية  دائرة  عام 
املشاركني  اخلرباء  توصيات  الئحة  "إن 
عجمان  إمارة  أن  أكدت  املؤمتر  بجلسات 
الطاقة  استخدام  بإمكانية  حتظى 
الرئيسة  املصادر  كأحد  الشمسية 
اخملتلفة،  التجمعات  يف  الكهرباء  إلنتاج 
اجملال".  هذا  يف  رائدة  تكون  أن  وميكن 
يف  التعليمية  املؤسسات  املؤمتر  ودعا 
لطلبتها  املناسب  الدعم  لتوفري  اإلمارات 
العلوم  حقول  يف  واإلبداع  التعلم  لتشجيع 

البيئية وتغري املناخ والطاقة املتجددة. 
السياسات  بتفعيل  املؤمتر  وأوصى 
مفهوم  تطبيق  تدعم  التي  والقوانني، 
وبأن  القطاعات،  خمتلف  يف  "االستدامة" 
عجمان  يف  والتخطيط  البلدية  دائرة  تبادر 
بـ  اخلاص  العلمي  البحث  آفاق  تفعيل  إىل 

"االستدامة". 
أن  على  املؤمتر  توصيات  وشددت 
الطاقة  مثل  املتجددة،  الطاقة  مصادر 
التخفيف  أدوات  إحدى  تشكل  الشمسية، 
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من آثار تغري املناخ والتكيف معه، يف حني 
املنشودة  الوسائل  اإلمارات  دولة  لدى  أن 
الصرف  مياه  معاجلة  تقنيات  لتحسني 

الصحي وتوليد الكهرباء. 
يف  الدوليون  واخلرباء  الباحثون  وطالب 
البحوث  من  املزيد  بإجراء  توصياتهم، 
الهواء،  نوعية  رصد  حول  والدراسات 
وتنفيذ  املناخ"،  "تغري  آثار  من  للتخفيف 
وأوصت  بدقة.  واللوائح  السياسات 
تطبيقات  بتسخري  املؤمتر  جلسات 
"الذكاء الصناعي"، للتخفيف من آثار التغري 

املناخي والتأقلم معه.
وكان سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي 
ويل عهد عجمان رئيس اجمللس التنفيذي 
رعاية  حتت  أقيم  الذي  املؤمتر  افتتح  قد 
راشد  بن  حميد  الشيخ  السمو  صاحب 
حاكم  األعلى  اجمللس  عضو  النعيمي 
عجمان، و تنّظمه دائرة البلدية والتخطيط 
يف عجمان، مبركز الشيخ زايد للمؤمترات 

واملعارض يف جامعة عجمان.
وأكد سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي 
التزام إمارة عجمان بتطوير وتطبيق احللول 

استدامة  وضمان  البيئة  حلماية  املبتكرة 
واستخدام  توظيف  عرب  الطبيعية  املوارد 
االصطناعي  والذكاء  احلديثة  التكنولوجيا 
النظم األيديولوجية وترشيد  تنوع  وتشجيع 
استخدام  وتشجيع  الطاقة  استهالك 
للطاقة  واملتجددة  البديلة  املصادر 
باالعتبارات  يأخذ  القتصاد  وصواًل  واملياه، 

البيئية وحتقيق األمن البيئي.
حماية

اإلمارات يف  وأشاد سموه مبنجزات دولة 
واملبادرات  وباملشاريع  البيئي  اجملال 
يف  والتخطيط  البلدية  لدائرة  البيئية 
املبذولة  اجلهود  سموه  مثمنًا  عجمان، 
البيئية  إمارة عجمان على اخلريطة  لوضع 
مستدامة  شراكات  خاللها  من  العاملية 
مع مراكز إشعاع علمية بيئية يف خمتلف 
مناطق العامل، معربًا سموه عن فخره مبا 
تقوم به الدوائر احمللية والشركات اخلاصة 
من جهود، للحفاظ على املوارد الطبيعية.

التجهيزات  مبستوى  سموه  وأشاد 
الذي  احلدث  هذا  لتنظيم  احلثيثة  واجلهود 
اسرتاتيجية  برتجمة  االهتمام  يعكس 

مسارات  تطبيق  يف  وتطلعاتها  احلكومة 
مع  التعاون  خالل  من  األخضر،  االقتصاد 
البيئية  القطاع اخلاص والشركات احمللية 

باإلمارة.
وقال سموه: "حريصون يف إمارة عجمان 
التلوث،  البيئة خالية من  على احلفاظ على 
اجلميع  قبل  من  مبذولة  جهود  وهناك 
التقنيات  لتطوير  ومتابعة  الشأن  هذا  يف 
ونشر  البيئة  حماية  يف  املستخدمة 
زيادة  على  حتض  وتشريعات  قوانني 
التلوث  من  واحلد  اخلضراء،  املسطحات 

الناجم عن الصناعة واحلياة املعاصرة".
باحثون

وباحثون  خرباء  املؤمتر  يف  ويشارك 
علمية  أوراق   205 يقدمون  دولة   49 من 
بيئية،  وملفات  قضايا  تناقش  متخصصة 
تأثريات  من  للحد  العلمية  احللول  أبرزها 
يف  واالستدامة  اإلمارات  يف  املناخ  تغري 
وتسليط  الدولة،  يف  احلكومي  اإلسكان 
بينها  من  القضايا  من  العديد  الضوء 
أهداف األمم املتحدة للتنمية املستدامة، 
الصحية  واآلثار  الكوارث  خماطر  من  واحلد 
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واملدن  الكربونية  والبصمة  املناخ  لتغري 
وتغري  اخلضراء  التحتية  والبنية  الذكية 
مع  والتكيف  اخلضراء  واملنتجات  املناخ 
والطاقة  آثاره  من  والتخفيف  املناخ،  تغري 

املتجددة.
حتديات 

وأكد معايل الدكتور ثاين بن أحمد الزيودي وزير 
املؤمتر  كلمة  يف  والبيئة  املناخي  التغري 
أن التغري املناخي ميثل اليوم التحدي األبرز 
النمو  بإعاقة  يهدد  ال  فهو  لالستدامة، 
من  حتقق  ما  بتقويض  أيضًا  وإمنا  فقط 
جناحات سابقة يف خمتلف اجملاالت، حيث 
العاملية  اخملاطر  إىل  تقارير  أحدث  تشري 
التغري  العاملي  االقتصادي  املنتدى  وحدد 
خماطر  خمسة  أهم  أحد  كونه  املناخي 
على الصعيد العاملي سواء على مستوى 

اإلمكانية أو التأثري خالل العقد املقبل.
ينطوي  املناخي  التغري  أن  معاليه  وأوضح 
يف  استثمارها  ميكن  مهمة  فرص  على 
بناء مستقبل أكرث استدامة، فقد أدى ربط 
ظاهرة التغري املناخي باألنشطة البشرية 
ممارساتنا  تعديل  بأهمية  الوعي  زيادة  إىل 
وأمناط إنتاجنا واستهالكنا للموارد، مبا يف 

ذلك إعادة النظر يف نهج العمل كاملعتاد 
دافعة  قوة  نفسه  الوقت  يف  وشكل 
التي  املهمة  التحوالت  يف  التأثري  وبالغة 
بل  األخريين،  العقدين  يف  العامل  شهدها 
املناخي  التغري  ظاهرة  إن  القول:  ميكن 
وتقنيات  وحلول  نظم  تطوير  يف  أسهمت 

تفوق ما أسهم به أي حتٍد آخر.
كانت  اإلمارات  دولة  أن  إىل  معاليه  وأشار 
سباقة إىل استثمار هذه الفرص، فعملت 
على تبني حزمة من السياسات املتطورة 
تنافسية  مزايا  تضمن  التي  واملتكاملة 
وفوائد  االقتصادي  املستوى  على 
االجتماعي  املستويني  على  مشرتكة 
تنويع  سياسة  مقدمتها  ويف  والبيئي، 
بتبني  إطارها  يف  وقمنا  الطاقة  مصادر 
وتعزيز  واملتجددة  النظيفة  الطاقة  خيار 
الوطني  الطاقة  مزيج  يف  مساهمتها 
 %50 وإىل   2021 عام  بحلول   %27 إىل  لتصل 

بحلول عام 2050.
تقنيات 

يقتصر  مل  اإلمارات  دور  إن  معاليه  وقال 
النظم  تلك  استثمار  على  اجملال  هذا  يف 
فعال  وبشكل  شاركت  بل  والتقنيات، 

واسع،  نطاق  على  ونشرها  تطويرها  يف 
بصورة  كلفتها  خفض  يف  أسهم  ما 
مقارنة  من%70  أكرث  إىل  وصلت  ملحوظة 
أن  مؤكدًا   ،2010 عام  يف  عليه  كانت  مبا 
النظيفة  الطاقة  جانب  إىل  اعتمدت  الدولة 
اخلضراء  للتنمية  اإلمارات  اسرتاتيجية 
التي تستهدف حتويل  وأجندتها اخلضراء، 

اقتصادنا الوطني إىل اقتصاد أخضر.
التكرمي

حميد  بن  عمار  الشيخ  سمو  وكّرم 
أحمد  بن  ثاين  الدكتور  معايل  النعيمي، 
والبيئة  املناخي  التغري  وزير  الزيودي 
راشد  بن  حميد  جلائزة  الفخرية"  بـ"الدرع 
الدولية لالستدامة، تقديرًا لدوره والوزارة 
العديد  وطرح  البيئة  على  احملافظة  يف 
املناخي،  التغري  بشأن  املبادرات  من 
املناسبة  احللول  وضع  على  والعمل 
الشيخ  سمو  وتسلم  املناخية.  للتحديات 
من  املؤمتر  درع  النعيمي  حميد  بن  عمار 
رئيس  النعيمي  حميد  بن  راشد  الشيخ 
املؤمتر  باسم  والتخطيط  البلدية  دائرة 
وحضوره  تشريفه  على  فيه  واملشاركني 

فعاليات افتتاح املؤمتر.
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مؤتمر عجمان للبيئة يناقش مقومــات    المدن النظيفة

تعزيز االستدامة
النعيمي  حميد  بن  راشد  الشيخ  وقال 
رئيس دائرة البلدية والتخطيط يف عجمان 
رئيس اللجنة العليا للمؤمتر: إن رؤية إمارة 
الدولة  رؤية  مع  منسجمة  البيئية  عجمان 
ولدينا  والبيئة  االستدامة  قضايا  كل  يف 
شغف بال حدود بكل األبحاث اجلديدة وآخر 

ما توصل إليه العلم يف هذا اجملال.
جائزة

يف  والتخطيط  البلدية  دائرة  وأطلقت 
للمؤمتر  االفتتاحية  اجللسة  خالل  عجمان 
راشد  بن  حميد  "جائزة  الدويل  البيئي 
كبري  حشد  بحضور  لالستدامة"،  الدولية 
من املشاركني يف فعاليات املؤمتر، وهو 
الفت  وجتاوب  واسعة  بإشادة  حظي  ما 
واخلرباء  واملسؤولني  الباحثني  قبل  من 

البيئيني من احلضور.
التحول إىل السيارات الهجينة 

عجمان  مؤمتر  يف  املشاركون  أوصى 
مؤخرًا،  أعماله  اختتم  الذي  للبيئة،  الدويل 
العلمي  البحث  يف  اإلمارات  تستثمر  بأن 
ظاهرة  ملواجهة  احلديثة،  والتكنولوجيات 
التكنولوجيات  وتعزيز  املناخ"،  "تغري 

مع  التعامل  آليات  لتطوير  املنشودة 
أن  معتربين  معه،  والتكيف  املناخ"  "تغري 
رئيسية  قضية  تشكل  الطبيعية  الظاهرة 
وحتديًا يف اإلمارات ودول املنطقة وجميع 
املياه  توفري  على  والعمل  العامل،  أنحاء 
املوارد  استخدام  ممارسات  وحتسني 

املائية غري التقليدية.
أصدرها  التي  التوصيات،  وتضمنت 
احمللية  احلكومات  تضع  بأن  املشاركون، 
إىل  للتحول  واضحة  خططًا  واالحتادية 
و"السيارات  الكهربائية"  "السيارات 
وتبعات  آثار  من  احلد  بهدف  الهجينة"، 

التغري املناخي.
مدير  النعيمي،  حممد  الرحمن  عبد  وقال 
عجمان:  يف  والتخطيط  البلدية  دائرة  عام 
املشاركني  اخلرباء  توصيات  الئحة  "إن 
عجمان  إمارة  أن  أكدت  املؤمتر  بجلسات 
الطاقة  استخدام  بإمكانية  حتظى 
الرئيسة  املصادر  كأحد  الشمسية 
اخملتلفة،  التجمعات  يف  الكهرباء  إلنتاج 
اجملال".  هذا  يف  رائدة  تكون  أن  وميكن 
يف  التعليمية  املؤسسات  املؤمتر  ودعا 
لطلبتها  املناسب  الدعم  لتوفري  اإلمارات 

العلوم  حقول  يف  واإلبداع  التعلم  لتشجيع 
البيئية وتغري املناخ والطاقة املتجددة.

السياسات  بتفعيل  املؤمتر  وأوصى 
مفهوم  تطبيق  تدعم  التي  والقوانني، 
وبأن  القطاعات،  خمتلف  يف  "االستدامة" 
عجمان  يف  والتخطيط  البلدية  دائرة  تبادر 
اخلاص  العلمي  البحث  آفاق  تفعيل  إىل 

ب"االستدامة".
أن  على  املؤمتر  توصيات  وشددت 
الطاقة  مثل  املتجددة،  الطاقة  مصادر 
التخفيف  أدوات  إحدى  تشكل  الشمسية، 
من آثار تغري املناخ والتكيف معه، يف حني 
املنشودة  الوسائل  اإلمارات  دولة  لدى  أن 
الصرف  مياه  معاجلة  تقنيات  لتحسني 

الصحي وتوليد الكهرباء.
يف  الدوليون  واخلرباء  الباحثون  وطالب 
البحوث  من  املزيد  بإجراء  توصياتهم، 
الهواء،  نوعية  رصد  حول  والدراسات 
وتنفيذ  املناخ"،  "تغري  آثار  من  للتخفيف 
وأوصت  بدقة.  واللوائح  السياسات 
تطبيقات  بتسخري  املؤمتر  جلسات 
"الذكاء الصناعي"، للتخفيف من آثار التغري 

املناخي والتأقلم معه.
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أحمد بن محمد

يكرم الفائزين في “دبي للنقل المستدام”

تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس 

رئيس  مكتوم  آل  راشد  بن  محمد  بن  أحمد  الشيخ  سمو  كرم  التنفيذي  المجلس 

مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة المؤسسات والشركات واألفراد الفائزين 

الطرق  هيئة  مبادرات  إحدى  تعد  التي  المستدام  للنقل  دبي  لجائزة  الـ10  الدورة  في 

االزدحام  تقليل  في  المساهمة  على  والخاص  العام  القطاعين  لتحفيز  والمواصالت 

المروري والمحافظة على البيئة.

لدى  سموه  استقبال  يف 
إىل مقر احلفل يف  وصوله 
مركز دبي التجاري العاملي 
جملس  ورئيس  العام  املدير  الطاير  مطر 
واملواصالت  الطرق  هيئة  يف  املديرين 
وعدد من مديري الدوائر واملؤسسات يف 

القطاعني احلكومي واخلاص.
وشاهد سموه واحلضور فيلمًا عن جائزة 
على  الضوء  سلط  املستدام  للنقل  دبي 
البيئة  على  احلفاظ  تعزيز  يف  جهودها 
التنمية  مبادئ  وتطبيق  الطبيعية  والرثوات 
مستقبل  تشكل  باعتبارها  املستدامة 

اإلنسان ورفاهيته وترسيخ مفهوم النقل 
التي  اجلائزة  تطور  مسرية  وعن  اجلماعي 
أكملت عامها الـ10 مت فيه استعراض النمو 
املشاركات  وعدد  الفئات  يف  املستمر 
التي  واملواضيع  واحلضور  واملكرمني 

ناقشتها.
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أهداف  حتقيق  ميكن  ال  الطاير: 
قطاع  مساهمة  دون  باريس  اتفاقية 
التنمية  تعزيز  يف  واملواصالت  النقل 

املستدامة بركائزها الثالث.

وألقى فيكتور كاليس املفوض يف مكتب 
اإلعاقة  ذوي  لشؤون  نيويورك  والية  عمدة 
التي  اليومية  للتحديات  فيها  تطرق  كلمة 
عرب  التنقل  يف  الهمم  أصحاب  يوجهها 
عدم  وكذلك  املواصالت  وسائل  خمتلف 
تهيئة البنية التحتية لشبكات الطرق لهذه 
ملكتب  مفوضًا  »بصفتي  وقال:  الفئة، 
عمدة مدينة نيويورك لشؤون ذوي اإلعاقة 
نيويورك  مدينة  جلعل  جاد  بشكل  أعمل 

املدينة األكرث سهولة للتنقل يف العامل«.
تطور كبري

الذي  بالتقدم  سروره  عن  كاليس  وأعرب 
جودة  حتسني  يف  اإلمارات  دولة  حققته 
والتزام  الهمم  أصــحاب  لفئة  احلياة 
بتسهيل  دبي  يف  التنفيذي  اجمللس 
املدينة  مباين  إىل  الهمم  أصحاب  وصول 

ومرافقها العامة بشكل كامل بحلول عام 
يف  مشاركتي  خالل  ملست  حيث   2020
منتدى دبي للتنمية الشاملة الذي عقد عام 
التعليم  يف  حتقق  الذي  الكبري  التطور   2015
املواصالت،  أنظمة  ويف  التحــــتية  والبنية 
يف  طبقت  نيويورك  والية  أن  إىل  مشريًا 
النـــظام  الوالية  يف  األنفاق  مرتو  مشروع 
حركة  لتسهيل  دبي  مرتو  يف  املوجــود 
العالمات  تتبع  عرب  البصرية  اإلعاقة  ذوي 
إىل  أو  البوابات  إىل  ترشدهم  التي  األرضية 

املواقع اخملصصة لهم يف العربات.
بن  حممد  بن  أحمد  الشيخ  سمو  وقام 
راشد آل مكتوم يرافقه مطر الطاير بتكرمي 
حيث  اخملتلفة  اجلائزة  فئات  يف  الفائزين 
للتقنية  الهندسية  الفطيم  شركة  فازت 
إدارة  فئة  يف  األول  باملركز  احملدودة 

إدارة  يف  التميز  مبادرة  عن  وذلك  التنقل 
التنقل عرب دمج األنشطة والتنظيم األمثل 
املركبات  عدد  خفض  يف  ساهمت  التي 
 360 إىل   400 من  النقل  يف  املستخدمة 
مركبة وخفض استهالك الوقود واالنبعاثات 

الكربونية الضارة بالبيئة والصحة العامة.
ويف فئة السالمة للتنقل فازت شركة جلف 
مشروع  عن  األول  باملركز  للنقل  بيناكل 
واملبادرات  للسالمة  املتكامل  النموذج 
يتضمن مركزًا إلدارة اخملاطر  الذي  الذكية 
لسالمة  املهمة  العناصر  مع  ويتعامل 
لـ  أي حادث  ونتج عنها عدم تسجيل  النقل 

200 رحلة يوميًا تنقل 7000 راكب.
حماية

حممد  بن  أحمد  الشيخ  سمو  كرم  كما 
للتجزئة  إينوك  شركة  مكتوم  آل  راشد  بن 
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يـكـــرم الــفـــائــزيــن فــي “دبــي للـنـقــــل المســتدام”

احلفاظ  فئة  يف  األول  باملركز  الفائزة 
حمطات  مشروع  عن  وذلك  البيئة  على 
وقود مستدامة وذكية تساهم يف حماية 
مبادرات   4 املشروع  يعرض  حيث  البيئة 
مفهوم  خالل  من  االستدامة  على  تركز 
الوقود  حمطات  وتشغيل  لبناء  جديد 
الكربونية  البصمة  خفض  أساس  على 
ينتج  أن  املتوقع  ومن  الضارة،  واالنبعاثات 
الطاقة  من  ميغاواط   193 املشروع  هذا 
من احملطة باالعتماد على اخلاليا الضوئية 
واسرتداد  ضبط  نظام  تركيب  مت  كما 
املدعمة  املتطايرة  والغازات  األبخرة 
املتوقع  ومن  السلبي  التربيد  بتكنولوجيا 
إىل  الوقود  من  سنويًا  لرت   35000 تولد  أن 
باستخدام  الطاقة  جانب خفض استهالك 

.LED أنظمة اإلضاءة
بأصحاب  املتعلقة  املبادرات  فئة  ويف 
يف  املتكامل  النقل  مركز  فاز  الهمم 
أبوظبي باملركز األول عن مشروع بطاقة 
اخلصم الذكية الذي ساهم يف توفري خدمة 
وتوفري  الهمم  ألصحاب  ومريحة  آمنة  نقل 
إحصائيات  وتوفري  لهم  مناسبة  خصومات 

وتدريب  املستفيدين  لعدد  شاملة 
كما  الهمم  أصحاب  نقل  على  السائقني 
لطلب  ذكية  خدمة  وجود  يف  ساهمت 
فئة  يف  الفائزين  سموه  وكرم  املركبة. 
اجلوائز اخلاصة حيث فازت الصحفية أجنل 
بجائزة  تاميز  خليج  صحيفة  من  تسوريرو 
يف  اإلعالمية  جلهودها  إعالمي  أفضل 
أفضل  فئة  ويف  اجلماعي.  النقل  تشجيع 
بحث أكادميي فازت باجلائزة الدكتورة خولة 
بحثها  عن  اإلمارات  جامعة  من  الكعبي 
املسافرين  سلوك  اختيارات  تقصي  حول 

املتجهني ملطار دبي الدويل.
أفــضل  فئة  يف  الــفائزين  التكرمي  وشمل 
مــشروع طالبي حيث فاز رهول فيجاي من 
جامعــة مانيبال باملركز األول عن مشروع 
لتجنب  للمكابح  تقني  نظام  تصميم 
جلنة  أعضاء  سموه  كرم  كما  احلوادث. 
الشاعر  حمدان  برئاسة  اجلائزة  حتكيم 
كما شمل التكرمي املؤسسات والشركات 

الراعية للجائزة.
ثالث ركائز

ورئيس  العام  املدير  الطاير،  مطر  يقول 

الطرق  هيئة  يف  املديرين  جملس 
الوكالة  تقارير  إن  بدبي،  واملواصالت 
النقل  قطاع  أن  إىل  تشري  للطاقة   الدولية 
23%من  نحو  عن  مسؤول  واملواصالت 
لالحتباس  املسببة  الدفيئة  الغازات 
ميكن  ال  انه  ويؤكد  العامل.  يف  احلراري 
إبقاء  يف  باريس  اتفاقية  أهداف  حتقيق 
درجتني  دون  األرض  حرارة  درجة  ارتفاع 
مئويتني والوصول إىل درجة ونصف الدرجة 
الصناعية،  احلقبة  قبل  ما  مستويات  فوق 
النقل  قطاع  من  كبرية  مساهمة  دون 
النقل  أنظمة  تساهم  حيث  واملواصالت، 
التنمية  تعزيز  يف  كبري  بشكل  املستدام 
البيئية،  الثالث  بركائزها  املستدامة 

واالجتماعية، واالقتصادية.
نحو  التحول  بات  املنطلق  هذا  ومن 
للتغلب  األمثل  احلل  ميثل  الذكية  املدينة 
والتطور  للنمو  املصاحبة  التحديات  على 
أماكن  إىل  وحتويلها  املدن،  تواجه  التي 
للبيئة، خاصة يف ظل  مستدامة صديقة 
70%من  نحو  أن  إىل  تشري  التي  التقديرات 
املناطق  يف  سيعيشون  العامل  سكان 
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يـكـــرم الــفـــائــزيــن فــي “دبــي للـنـقــــل المســتدام”

احلضرية بحلول عام 2050.
إعادة صياغة

إعادة  عملية  أن   الطاير  يرى  وعليه 
يف  واملواصالت  النقل  أنظمة  صياغة 
أصبحت  املستدام،  النقل  منظومة  إطار 
احلالية  التحديات  ملواجهة  ملحة  ضرورة 
االنبعاثات  من  واحلد  واملستقبلية، 
استهالك  لزيادة  املصاحبة  الكربونية 
مستوى  على  للطاقة  املواصالت  قطاع 
العامل، التي تقدرها إدارة معلومات الطاقة 
األمريكية بنسبة 1.4%سنويًا بني عامي 2012 

و2040.
الذكية،  املدينة  إىل  التحول  نتائج  ومن 
املساهمة يف زيادة فعالية شبكة الطرق 
العامة،  املواصالت  وخدمات  وخطوط 
املركبات  استخدام  على  والتشجيع 
على  السكان  ومساعدة  للبيئة،  الصديقة 
بشكل  وتنقالتهم  لرحالتهم  التخطيط 
دقيقة  معلومات  على  باالعتماد  أسهل، 
وخدمات  الطرق  شبكة  حالة  حول  وآنية 
بني  التكامل  تعزيز  إىل  إضافة  املواصالت، 

وسائل التنقل اخملتلفة.

للتنقل  جديدة  وسائل  واستخدام  وظهور 
عن  فضاًل  املشرتكة،  السيارات  مثل 
يف  والسالمة  األمن  مستويات  تعزيز 
واالستفادة  واملواصالت،  الطرق  شبكة 
التي  املعلومات،  من  الهائل  الكم  من 
ما  إطار  يف  متنوعة  مصادر  من  تتوفر 
وتوفري  الضخمة«  »البيانات  باسم  يعرف 
أهم  إحدى  تعد  التي  املفتوحة«  »البيانات 
تستخدمها  أن  ميكن  التي  االبتكار  أدوات 
احلكومات واجملتمعات، وميكن االستفادة 

منها لزيادة فعالية التنقل.
زمام املبادرة

زمام  اتخذت  دبي  حكومة  الطايرأن   ويؤكد 
رؤية  إطار  يف  اجملال  هذا  يف  املبادرة 
صاحب السمو الشيخ حممد بن راشد آل 
جملس  رئيس  الدولة  رئيس  نائب  مكتوم 
يرى  الذي  اهلل،  رعاه  دبي،  حاكم  الوزراء 
مبدعة،  حكومة  املستقبل  »حكومة  أن 
حلواًل  وتبتكر  للمتغريات،  بسرعة  تستجيب 
لكل التحديات، تسهل حياة الناس وحتقق 

لهم السعادة«. 
لتغيري  الذكية«  »دبي  مبادرة  وتسعى 

من  العديد  يف  األعمال  مزاولة  طريقة 
ملاليني  احلياة  أسلوب  وتغيري  القطاعات، 
هذا  يف  دبي  مبادرات  بني  ومن  البشر. 
الذكي  للتنقل  دبي  »اسرتاتيجية  اإلطار 
حتويل  إىل  تهدف  التي  القيادة«.  ذاتي 
دبي  يف  التنقل  رحالت  إجمايل  25%من 
من  سائق  دون  القيادة  ذاتية  رحالت  إىل 
بحلول  اخملتلفة  املواصالت  وسائل  خالل 
الطرق  هيئة  دشنت  حيث   ،2030 عام 
ألول  التجريبي  التشغيل  واملواصالت 

مركبة ذكية دون سائق تتسع لـ 10 ركاب.
والعوائد  الوفورات  تصل  أن  ويتوقع 
مليار   22 حوايل  لالسرتاتيجية  االقتصادية 
دبي  حكومة  أصدرت  كما  سنويًا،  درهم 
قانون »البيانات املفتوحة«، الذي يعد األول 
من نوعه يف املنطقة، وسيؤدي إىل إتاحة 
سريًا،  املصنفة  غري  احلكومية  البيانات 
ميكن  متكاملة  منصة  عرب  مفتوح  بشكل 
واملستثمرون  الباحثون  منها  يستفيد  أن 
ع  يسرِّ سوف  ما  وهو  اخلدمات،  ومطورو 
الذكية  اخلدمات  من  جديد  جيل  تطوير 

املتكاملة، التي تسهل حياة الناس.
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الجهات 
الحكومية 

والخاصة 
والجامعات 

323 ميغاوات انخفاض استهالك دبي للكهرباء 
خالل “ساعة األرض”

زايد  بـ »ساعة األرض«، ونظمت مؤسسة  العالم االحتفال  شاركت دولة اإلمارات، دول 

الدولية للبيئة والدوائر الحكومية والشركات الخاصة والجامعات والمدارس فعاليات 

متنوعة لتعزيز حّس المسؤولية البيئية لدى أفراد المجتمع والمؤسسات، عبر التواصل 

اإليجابي مع بيئتنا المحيطة بالمحافظة على مواردها الطبيعية.

إمارة دبي نتائج باهرة على 
استهالك  ترشيد  صعيد 
الكهرباء وخفض االنبعاثات 
 ،"2018 األرض  "ساعة  خالل  الكربونية 
وسجلت هيئة كهرباء ومياه دبي انخفاضًا 
دبي  إمارة  يف  الكهرباء  استهالك  يف 
بزيادة 32% مقارنة  قدره 323 ميغاوات، 

يعادل  مبا  املاضي،  العام  احملقق  بالوفر 
الكربون  أكسيد  ثاين  انبعاثات  يف  انخفاضًا 

قدره 140 طنًا.
حول  املاليني  إىل  دبي  سكان  انضم  وقد 
مع  تضامنهم  عن  التعبري  يف  العامل 
لألخطار  التصدي  إىل  الرامية  اجلهود 
احلراري  االحتباس  ظاهرتي  عن  الناجمة 

بالقضايا  الوعي  ورفع  املناخي،  والتغري 
األضواء  إطفاء  خالل  من  امللحة،  البيئية 
خالل  الضرورية  غري  الكهربائية  واألجهزة 
"ساعة األرض 2018" التي احتفل بها العامل 
"تواصل  شعار  حتت   9:30 إىل   8:30 من 
دبي  معامل  أبرز  شاركت  كما  األرض"،  مع 
الرئيسة والسياحية واملباين احلكومية يف 
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ملوارد  االستهالك  إدارة  إن  الزيودي: 
فئات  وتوعية  ذكي  بشكل  البيئة 
اجملتمع بهذا األمر مينع هدرها والتأثري 

يف استمراريتها.

احلدث عرب إطفاء أضوائها ملدة ساعة.
هيئة  تواصل  التوايل،  على  الثالث  وللعام 
االنبعاثات  معادلة  دبي  ومياه  كهرباء 
فعاليات  تنظيم  عن  الناجتة  الكربونية 
"ساعة األرض" 2018 يف دبي، عرب مبادلتها 
مشروعات  من  معتمدة  كربونية  بأرصدة 
كيوتو  بروتوكول  أسس  على  الهيئة 
التفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري 
املناخ، وقد متت معادلة االنبعاثات الناجتة 
باألرصدة   2017 األرض  ساعة  فعالية  عن 
الكربونية املعتمدة ملشروع تربيد مداخل 
الهواء للتوربينات الغازية للمحطة "إل" يف 

جبل علي.
االسرتاتيجي  الوطني  الشريك  وبصفتها 
الهيئة  نظمت  اإلمارات"،  األرض  لـ"ساعة 
األرض"،  بـ"ساعة  احتفااًل  مميزة  فعاليات 

يف  للطاقة  األعلى  اجمللس  مظلة  حتت 
دبي، وبالتعاون مع جمعية اإلمارات للحياة 
لصون  العاملي  والصندوق  الفطرية، 
دبي  "جمموعة  من  وبدعم  الطبيعة، 
للعقارات"، شارك يف الفعاليات التي بدأت 
العاشرة  الرابعة، واستمرت حتى  الساعة 
مساًء يف مراسي بروميناد اخلليج التجاري 
احلكومية  اجلهات  من  كبري  عدد  دبي،  يف 
والعائالت  واخلاصة واجلامعات واملدارس 
املتنوعة  باألنشطة  استمتعوا  الذين 
نشر  إىل  والهادفة  للحدث،  املصاحبة 
االستهالك  ثقافة  وتعزيز  البيئي  الوعي 

الرشيد للكهرباء.
 الفعالية األبرز 

انطلقت "مسرية ساعة األرض"، الفعالية 
مساًء،   8:30 الساعة  احلدث،  يف  األبرز 

أحمد  بن  ثاين  الدكتور  معايل  مبشاركة 
والبيئة،  املناخي  التغري  وزير  الزيودي، 
املنتدب  العضو  الطاير،  حممد  وسعيد 
الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، 
تنمية  لهيئة  العام  املدير  جلفار،  وأحمد 
اجملتمع يف دبي، وأحمد بطي احملريبي، 
يف  للطاقة  األعلى  للمجلس  العام  األمني 
التنفيذي  الرئيس  الفالسي،  وسيف  دبي، 
)إينوك(،  الوطنية  اإلمارات  برتول  لشركة 
وخليفة الدراي، املدير التنفيذي ملؤسسة 
عيسى  والدكتور  اإلسعاف،  خلدمات  دبي 
وعدد  دبي،  جامعة  رئيس  البستكي، 
القطاعني  من  املسؤولني  من  كبري 
احلكومي واخلاص، إذ ثمن الطاير مشاركة 
انضم  التي  املسرية  يف  املسؤولني 
األعمار  خمتلف  من  األفراد  آالف  إليها 
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انخفاض استهالك دبي للكهرباء خالل   “ســـاعة األرض”

والفوانيس  الشموع  واجلنسيات، يحملون 
مع  تضامنهم  عن  تعبريًا  للبيئة،  الصديقة 

اجلهود العاملية حلماية كوكب األرض.
وبهذه املناسبة، قال معايل الدكتور ثاين بن 
أحمد الزيودي، وزير التغري املناخي والبيئة: 
البيئة بشكل  إدارة االستهالك ملوارد  "إن 
ذكي مينع هدرها والتأثري يف استمراريتها، 
ومدى  األمر  بهذا  اجملتمع  فئات  وتوعية 
يف  املهمة  العوامل  أحد  تشّكل  أهميته 
كافة  للقطاعات  االستدامة  حتقيق  سبيل 

التي متثل حمور رؤية اإلمارات 2021".
اإلمارات  دولة  التزام  الزيودي  الدكتور  وأكد 
بفضل توجيهات قيادتها الرشيدة بتطبيق 
موارد  هدر  ملنع  العاملية  املعايري  أفضل 
العاملية  املبادرات  البيئة، واملشاركة يف 
األرض  ساعة  احتفالية  ومنها  املهمة، 
التي حتقق سنويًا معدالت خفض عالية يف 
الدولة.  مستوى  على  الكهرباء  استهالك 
الرسمية،  لإلحصاءات  ووفقًا   ،2017 فخالل 
ومؤسسات  جهات  مشاركة  سجلت 
حكومة اإلمارات احتادية وحملية خفض ما 
يقارب 311 ميغاوات يف معدل االستهالك، 

من  طنًا  الـ230  يتجاوز  ما  بدوره  خفض  ما 
االنبعاثات الكربونية.

وأضاف: "متثل احتفالية ساعة األرض، التي 
استهالك  خفض  على  العمل  خاللها  يتم 
الطاقة الكهربائية إىل أقل معدالته، رمزية 
الصحيحة  بالكيفية  التوعية  يف  مهمة 
على  يحافظ  مبا  البيئة،  موارد  الستهالك 

نظافتها ويضمن استدامتها".
باجلهات  الطاير  حممد  سعيد  وأشاد 
اجلمهور  وأفراد  واخلاصة  احلكومية 
وأضاف:  األرض"،  "ساعة  دعموا  الذين 
حممد  الشيخ  السمو  صاحب  "بتوجيهات 
الدولة  رئيس  نائب  مكتوم،  آل  راشد  بن 
رعاه  دبي،  حاكم  الوزراء  جملس  رئيس 
الشيخ  سمو  من  كرمية  وبرعاية  اهلل، 
مكتوم،  آل  راشد  بن  حممد  بن  حمدان 
التنفيذي،  اجمللس  رئيس  دبي  عهد  ويل 
تنظم الهيئة فعالية "ساعة األرض" سنويًا 
منذ عام 2008، بهدف تسليط الضوء على 
إىل  تؤدي  التي  املستدامة  املمارسات 

إحداث تغيري إيجابي يف العمل املناخي".
لساعة  تنظيمنا  "يكتسب  الطاير:  وأضاف 

الذي  زايد"  "عام  يف  خاصة  أهمية  األرض 
يحتفي مبرور مئة عام على ميالد املغفور 
سلطان  بن  زايد  الشيخ  اهلل،  بإذن  له 
مسرية  رائد  ثراه،  اهلل  طيب  نهيان،  آل 
االستدامة التي تواصلها من بعده قيادتنا 
التنمية  بني  التوازن  لتحقيق  الرشيدة 

والبيئة".
ختام  يف  الطاير،  حممد  سعيد  كّرم  وقد 
واجلهات  الدوائر  األرض،  ساعة  فعاليات 
يف  شاركت  التي  واخلاصة  احلكومية 
جهود  تضافر  أهمية  مؤكدًا  احلدث، 
اجلميع من أفراد وهيئات حكومية وخاصة 
اجلهود  لدعم  ربحية  غري  ومؤسسات 
االنبعاثات  من  احلد  إىل  الرامية  الوطنية 
مستدامة  حلول  وإيجاد  الكربونية، 
والتغري  احلراري  االحتباس  لظاهرتي 
املناخي، واحلفاظ على املوارد الطبيعية، 

وضمان استدامتها ألجيالنا القادمة.
العديد  األرض"  "ساعة  فعاليات  تضمنت 
من األنشطة العائلية والرتفيهية الهادفة 
إىل نشر الوعي البيئي، كان أبرزها مشاركة 
و"حياة"،  "نور"  الرتشيد  شخصيتي 
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انخفاض استهالك دبي للكهرباء خالل   “ســـاعة األرض”

لدعم  وبازار  الرتاثية  القرية  إىل  إضافة 
شاركت  كما  اإلماراتي،  الشباب  مشاريع 
مبنصات  احلكومية  اجلهات  من  العديد 
ترويجية، تضمنت أبرز مبادراتها يف جمال 

االستدامة البيئية.
من جهته، قال اللواء عبد اهلل خليفة املري، 
اجلهود  "نثمن  دبي:  لشرطة  العام  القائد 
دبي،  ومياه  كهرباء  هيئة  تبذلها  التي 
األرض،  ساعة  يف  مشاركتنا  تأتي  حيث 
وأهداف  التوعوية  الهيئة  مبادرات  لدعم 
املوارد  استهالك  ترشيد  إىل  الرامية  دبي 
أفراد  بني  البيئية  الثقافة  ونشر  الطبيعية 
اجملتمع، مع تزايد حدة وخطورة االنبعاثات 
الكربونية، وحتقيق مبادئ االقتصاد األخضر 
ألجيال  استدامة  أكرث  مستقبل  لبناء 

املستقبل".
العامة  القيادة  حرص  املري  اللواء  وأكد 
دبي  اسرتاتيجية  دعم  على  دبي  لشرطة 
تطبيق  إىل  إضافة   ،2050 النظيفة  للطاقة 
فازت  التي  كربون"  بال  شرطة  "مبادرة 
املناخية  للحلول  املتحدة  األمم  بجائزة 
واستخدام دوريات صديقة للبيئة يف مهام 

جاءت  اجلائزة  إن  وقال  الشرطي.  العمل 
يف  ممثلًة  اإلمارات،  دولة  جلهود  تتويجًا 
ممارسات  أفضل  تبّني  يف  دبي  شرطة 
وتطبيق  النظيفة  والطاقة  الطاقة  كفاءة 
املمارسات املستدامة، الذي حصد توثيقًا 
املمارسات  أفضل  إحدى  بوصفه  عامليًا 
العاملية التي تدعو إىل مواكبة التطور بنهج 

احلد من انبعاثات الكربون.
لبلدية  العام  املدير  الهاجري،  داوود  وقال 
احلمالت  من  احلملة  هذه  "تعد  دبي: 
املهمة التي تسهم يف تخفيض البصمة 
ثاين  غاز  انبعاثات  عن  الناجمة  الكربونية 
العديد  دبي  بلدية  ولدى  الكربون،  أكسيد 
واملمارسات  واملبادرات  املشاريع  من 
من  احلد  فرص  تعزيز  يف  تسهم  التي 
بني  ومن  املناخي.  التغري  ظاهرة  تأثريات 
التي تقوم بها بلدية دبي يف هذا  اجلهود 
اجملال مشاركتها يف إطفاء األنوار واحلد 
ساعة  ملدة  الكربون  انبعاث  مسببات  من 
ومياه  كهرباء  هيئة  مع  بالتنسيق  واحدة، 
بهدف  للطاقة،  األعلى  واجمللس  دبي 
الوعي  ورفع  الطاقة  استهالك  توفري 

بظاهرة التغري املناخي".
دبي  بلدية  مشاركة  أن  الهاجري  وأوضح 
تأتي لإلسهام يف استعادة التوازن البيئي، 
يف  نستطيع  مبا  القيام  نحاول  أن  وعلينا 
والكهرباء،  املاء  استهالك  ترشيد  جمال 
البالستيكية،  املواد  استعمال  من  واحلد 
الورقية،  املواد  استعمال  من  والتقليل 
وتدوير النفايات اإللكرتونية والعبوات الفارغة 

املصنوعة من الصفيح أو القصدير.
ثاين  راشد  خبري  اللواء  قال  جهته،  ومن 
املدين  للدفاع  العام  املدير  املطروشي، 
بدبي: "تعد دولة اإلمارات العربية املتحدة 
بأهمية  العميق  للوعي  متميزًا  منوذجًا 
وحماية  ومواردها  الطبيعة  على  احلفاظ 
البيئة، فقد حرصت دولتنا منذ قيامها على 
التشريعات  وإصدار  والبيئة،  األرض  حماية 
جعلت  التي  واملشروعات  الربامج  وتنفيذ 
اإلمارات من الدول الرائدة يف حماية األرض 
به  ُيقتدى  ومنوذجًا  عليها،  وما  ومكنوناتها 
متتع  لضمان  بالبيئة،  االهتمام  يف  عامليًا 
نظيفة  بيئة  يف  باحلياة  املتعاقبة  األجيال 

وصحية وآمنة".
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في اليوم 
العالمي للمياه

األمم المتحدة 
تحذر من تزايد الطلب خالل العقدين المقبلين

العالم  التحذير من مخاطر مواجهة 5 مليارات شخص حول  المتحدة  أعادت األمم 

حديث  تقرير  في  مؤكدة   2050 عام  بحلول  الكافية  المياه  إلى  الوصول  في  صعوبة 

صدر بالتزامن مع االحتفال باليوم العالمي للمياه - 22 مارس من كل عام- أن الطلب 

العالمي على المياه سيتزايد خالل العقدين المقبلين بسبب النمو السكاني والتنمية 

االقتصادية وأنماط االستهالك المتغير.

جهودًا  العامل  دول 
التصدي  يف  متفاوتة 
أن  إال  املعضلة،  لتلك 

لن  اجلهود  تلك  أن  يرى  األممي  التقرير 
قد  الوقت  أن  مؤكدة  املطلوب،  حتقق 
على  القائمة  احللول  يف  النظر  إلعادة  آن 

الطبيعة من أجل حتقيق أهداف استدامة 
اإلمارات  وقوع  من  الرغم  وعلى  املياه. 
العامل  يف  جفافًا  املناطق  أكرث  إحدى  يف 
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اإلمارات رائدة عالميًا في مواجهة التحديات 
وتحقيق األمن المائي
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اإلماراتية  االبتكار  اسرتاتيجية  اعتربت 
إيجاد  التي ينبغي  املياه أحد القطاعات 
وأطلقت  معها،  للتعامل  مبتكرة  حلول 

اسرتاتيجيتها حتى عام 2036.

رائدة  مكانة  تتبوأ  أن  استطاعت  أنها  إال 
احللول  بتوفري  املسؤول  اللتزامها  عامليًا 
باحلفاظ  املتعلقة  للتحديات  املناسبة 
األمن  وحتقيق  وإدارتها  املياه  على 

املائي.
صاحب  بقيادة  الرشيدة  القيادة  وتوجه   
نهيان  آل  زايد  بن  خليفة  الشيخ  السمو 
كافة  اهلل"  "حفظه  الدولة  رئيس 
نحو  واحمللية  االحتادية  املؤسسات 
الوصول إىل حتقيق األمن املائي يف الدولة 
على  يقوم  مستقبل  لبناء  منها  سعيًا 

االستدامة.
اإلماراتية  االبتكار  اسرتاتيجية  واعتربت 
إيجاد  ينبغي  التي  القطاعات  أحد  املياه 
كما  معها،  للتعامل  مبتكرة  حلول 
لدولة  املائي  األمن  اسرتاتيجية  أطلقت 

مستهدفات   2036 عام  حتى  اإلمارات 
تضع  املدى،  وطويلة  ومتوسطة  قصرية 
املائية  للموارد  املتكاملة  اإلدارة  أسس 
مع  يتوافق  مبا  املائي  األمن  واستدامة 
 2071 اإلمارات  ومئوية   2021 اإلمارات  رؤية 
جلميع  احللول  من  قائمة  طرح  عرب 
وتتمثل  املائي.  اإلمداد  سلسلة  عناصر 
يف  لالسرتاتيجية  العليا  املستهدفات 
املائية  املوارد  على  الطلب  إجمايل  خفض 
إنتاجية  مؤشر  وزيادة  باملائة،   21 بنسبة 
مكعب،  مرت  لكل  دوالرات   110 إىل  املياه 
 3 مبقدار  املياه  ندرة  مؤشر  وخفض 
استخدام  إعادة  نسبة  وزيادة  درجات، 
وتوفري  فاملائة،   95 إىل  املعاجلة  املياه 
للحاالت  تخزين  يومي  ملدة  تخزين  سعة 

العادية يف النظام املائي.

بلدية دبي
العام  املدير  مساعد  شريف  خالد  أكد 
والسالمة  والصحة  البيئة  رقابة  لقطاع 
خالل  من  البيئي  الوعي  نشر  أهمية  على 
أن  وأضاف  وفعاليات،  وأنشطة  برامج 
من  والعشرين  الثاين  يف  يحتفل  العامل 
للمياه  العاملي  باليوم  عام  كل  من  مارس 
ألهمّية هذا املوضوع، فاألرقام اإلحصائّية 
تشري إىل أن نصيب كل فرٍد عربي من املياه 
ألسباٍب  يعود  والذي  مستمر،  تناقص  يف 
التغري  إىل  املؤدية  القضايا  أبرزها  عديدة 

املناخي.
وأشار أن بلدية دبي تعمل على العديد من 
املشاريع التي مت اعتمادها من قبل سمو 
آل  راشد  بن  حممد  بن  حمدان  الشيخ 
مكتوم يف سبتمرب من عام 2015، وتهدف 
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والربامج  واملبادرات  املشاريع  هذه 
الفنية والتوعوية إىل الوصول إىل ميزان مائي 
متوازن من املياه اجلوفية يف اإلمارة، من 
املستدامة  اإلدارة  مفاهيم  تطبيق  خالل 
وبرامج  اإلمارة  يف  اجلوفية  للمياه 
االستخدام املرشد للمياه اجلوفية حسب 

مراحله.
مدير  الهرمودي  علياء  املهندسة  وذكرت 
البيئة  إدارة  أن  دبي  ببلدية  البيئة  إدارة 
سعت وبشكل مباشر إىل تفعيل سياسة 
املياه اجلوفية حتت شعار "مياهنا اجلوفية 
... استدامتها أمانة" بإطالق وتنفيذ العديد 
إىل  والهادفة  واملبادرات  املشاريع  من 
عام  منذ  الثمني،  املورد  هذا  استدامة 
تضمنت  السياسة  أن  إىل  وأشارت   ،2015

ستة خمرجات أساسية، تتمثل يف:
املياه  ملوارد  احلماية  مناطق  حتديد 
املياه  كميات  يف  والتحكم  اجلوفية، 
أداء  مؤشرات  تطوير  املسحوبة،  اجلوفية 
اجلدوى  وتعزيز  اجلوفية،  املياه  استدامة 
االقتصادية لالستخدامات اخملتلفة للمياه 
للتعريف  توعية  برامج  وتطوير  اجلوفية، 

احملافظة  وطرق  اجلوفية  املياه  بأهمية 
إلدارة  متكاملة  منظومة  وتطوير  عليها، 
على  تشتمل  اإلمارة،  يف  اجلوفية  املياه 

أنظمة عمل وبرامج تنفيذية.
على  املياه  قضية  وضع  وجب  هنا  ومن 
يف  االسرتاتيجّية  األولوّيات  سلم  رأس 
الدراسات  وضع  يف  والسعي  الدولة، 
املائّية،  املصادر  وتطوير  إلدارة  العلمّية 
العلمّية  التطورات  ملواكبة  باإلضافة  هذا 
ترشيد  وطرق  املياه  موضوع  يف 

استهالكها والتعامل معها.
الفالسي  تسنيم  أضافت  جانبها  ومن 
رئيسة قسم التوعية البيئية إن الهدف من 
االحتفال مبناسبة اليوم العاملي للمياه هو 
نشر الوعي البيئي والسلوك البيئي اإليجابي 
انتمائهم  لتعزيز  اجملتمع  أفراد  لكافة 
لعناصر األرض الثالث الهواء واملاء والرتبة 
على  للتعرف  منها  املياه  عنصر  وخاصة 
وحتدد  املياه  قطاع  تواجه  التي  مشاكل 
القدرة  له  تكون  بحيث  استغاللها،  أولويات 
األمثل  بالشكل  استهالكها  إدارة  على 
مدروسة  وبأساليب  مستمرة،  بصورٍة 

باإلضافة لغرس مفاهيم احلرص  وواعية، 
أفراد  كافة  لدى  احمليطة  البيئة  على 
جتاه  البشر  سلوكيات  وتصبح  اجملتمع، 
احملافظة على املياه أسلوب حياة وبالتايل 
رسائل  إليصال  تسعى  املبادرات  هذه 
البيئة  على  للمحافظة  للمجتمع  توعوية 

وخاصة املياه.
ومن املهم أيضًا رعاية الربامج التي تهتم 
الربامج  هذه  أهم  من  وواحدة  باملياه 
الذي  اجلوفية  املياه  ترشيد  برنامج 
طرق  يف  وتركز  البيئة  إدارة  علية  تعمل 
أمثل،  بشكٍل  املياه  مشكلة  مع  التعامل 
للعقبات  دقيق  توصيف  إىل  للوصول  وذلك 
واقرتاح  باملياه،  تتعلق  التي  واملشاكل 
بدائل  وإيجاد  حللها،  املالئمة  احللول 

مبتكرة للتعامل معها.
ومن ضمن مبادرات برنامج ترشيد املياه 
للمياه  العاملي  بيوم  املشاركة  اجلوفية 
القراءة  شهر  مع  وتضامنا  زايد  عام  يف 
منصة  إقامة  خالل  من  ذلك  وكان  أيضا. 
اجلمهور  توعي  مول  االحتاد  يف  للربنامج 
اجلوفية  املياه  على  احملافظة  كيفية 
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هدر  من  للتقليل  التعليمات  اتباع  وكيفية 
اتبعاها  الواجب  النصائح  وقدمت  املياه 
كافة  البيئة  إدارة  تقدمي  وكيفية  باملزارع 
واملزارعني  املزارع  ألصحاب  اإلرشادات 
يف التوعية والتنفيذ يف مواضيع الربنامج 
بالغمر واستخدام  الري  وأهدافه من: منع 
اآلبار  برتخيص  والقيام  احلديثة،  الري  طرق 
والعدادات يف املزارع، واستخدام مبيدات 
وأسمدة عضوية، وعدم اختيار املزروعات 
الطاقة  واستخدام  للمياه،  املستهلكة 

الشمسية.
مراجعة أمناط االستهالك

دعا معايل املهندس عويضة مرشد املرر 
فئات  كافة  بأبوظبي  الطاقة  دائرة  رئيس 
أمناط  مراجعة  ضرورة  إىل  املستهلكني 
املوارد  على  للحفاظ  االستهالك،  وعادات 
الطبيعية بشكل عام، لتعزيز هدف حكومة 
أبوظبي بشأن قطاع ماء وكهرباء وصرف 
األمثل  االستغالل  يضمن  مستدام  صحي 
إمارة  خطة  مع  ينسجم  ومبا  للموارد، 
املائي  األمن  واسرتاتيجية   ،2030 أبوظبي 
2036 لدولة اإلمارات العربية املتحدة، التي 

املياه  توفري  استدامة  ضمان  إىل  تهدف 
للمستهلكني. 

جاء ذلك مبناسبة يوم املياه العاملي الذي 
يصادف الثاين والعشرين من مارس من كل 
شعار:  حتت  العام  هذا  ينطلق  والذي  عام، 
استعراض  بهدف  املياه"  ألجل  "الطبيعة 
أسس استخدام مصادر الطبيعة للتصدي 
حيث  والعشرين.  احلادي  القرن  لتحديات 
أكد معاليه أهمية تكريس هذه املناسبة 
استهالك  برتشيد  الوعي  تعزيز  أجل  من 
االستهالك،  أمناط  تغيري  خالل  من  املياه، 
ذلك  باعتبار  املياه  على  باحلفاظ  وااللتزام 
أن  مؤكدا  وطنيا،  وواجبا  إميانية،  قيمة 
حتقيق  يف  كبريا  شوطا  قطعت  أبوظبي 
جمموعة  خالل  من  املياه  استدامة  مبدأ 
من املشاريع الرائدة واملبادرات التي من 
املياه  على  املتزايد  الطلب  تأمني  شأنها 
ضمان  مع  املستهلكني،  شرائح  لكافة 

توفري املياه لألجيال القادمة. 
لصاحب  الثاقبة  بالرؤية  املرر  وأشاد 
نهيان  آل  زايد  بن  خليفة  الشيخ  السمو 
وتوجيهات  اهلل-،  حفظه   - الدولة  رئيس 

آل  زايد  بن  حممد  الشيخ  السمو  صاحب 
نهيان ويل عهد أبوظبي نائب القائد األعلى 
ومتابعة  اهلل-،  حفظه  املسلحة-  للقوات 
سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائب 
أبوظبي  إلمارة  التنفيذي  اجمللس  رئيس 
بشأن الدعم الكبري لقطاع املاء والكهرباء 
القطاع  متكن  بفضله  والذي  اإلمارة،  يف 
املستويني  على  متقدمة  مرتبة  بلوغ  من 

احمللي والعاملي. 
جمعة  حممد  املهندس  دعا  جانبه  من 
الطاقة  دائرة  وكيل  الفالسي  جرش  بن 
املوارد  على  احلفاظ  ضرورة  إىل  بأبوظبي 
لألجيال  املياه  توفري  لضمان  الطبيعية 
الطاقة  دائرة  قيام  إىل  مشريا  القادمة، 
بتأمني  كفيلة  اسرتاتيجية  خطط  بوضع 
وقال:  الطويل.  املدى  على  الالزم  اإلمداد 
املاء  لقطاع  احلالية  ة  التحتيَّ البنيَة  "إّن 
الالزم  اإلمداد  تواُفَر  تضَمن  والكهرباء 
الطاقة  دائرة  وتعمل  األوقاِت،  جميع  يف 
استدامة  أسس  ترسيخ  على  جاهدة 
شرائح  جميع  طلبات  وتأمني  املوارد 

املستهلكني". 

 2018 27أبـــريـــــل 

اإلمــارات رائــدة عـالـمـيــًا في تـحـقـيق   األمـن الـمـائــي



نــــــــــبـــــــــــتــــــــــكـــــــــــر مـــــــــــجـــــــــــــتـــــــــــــمــــــــــــعـــــــــــــــــــــــــــات خــــــــــــضــــــــــــراء   لــــــــــــــغـــــــــــــد أفــــــــــــــضـــــــــــــل28

 وأشار ابن جرش إىل أهمية استغالل هذا 
اجملتمع،  يف  الرتشيد  ثقافة  لتعزيز  اليوم 
شركاتها  وجمموعة  الدائرة  تويل  حيث 
االستهالك،  ترشيد  لربامج  قصوى  أهمية 
فقد قامت كل من شركة أبوظبي للتوزيع 
من  األخري  الربع  يف  للتوزيع  العني  وشركة 
الطلب  إدارة  برنامج  بإطالق   2017 عام 
استهالك  خفض  إىل  الرامي  "ترشيد"، 
 %20 بنسبة  والكهرباء  املياه  من  اإلمارة 

بحلول عام 2030.
معدل هطول األمطار

ال  اإلمارات  يف  األمطار  هطول  معدل  إن 
تعاملت  ما  وهو  سنويًا،  ميلمرت   100 يتعدى 
الحتالل  أهلها  مبهر  بشكل  الدولة  معه 
الثانية عامليًا مبجال حتلية املياه،  املرتبة 
وتنتج أكرث من 14 يف املائة من كمية املاء 
أن  اإلمارات  وتدرك  العامل.  يف  احملالة 
حتلية مياه البحر تتطلب طاقة تزيد بنحو 10 
مرات على ما يطلبه إنتاج املياه السطحية 
وسائل  إيجاد  على  عملت  لذلك  العذبة، 
مع  للتعامل  تكلفة  وأقل  استدامة  أكرث 
الزيادات املتوقعة يف تكاليف حتلية املياه 

واملقدرة بنسبة 300 فاملائة مستقباًل.
برناجمًا  "مصدر"  طورت  اإلطار  هذا  ويف 
متقدمة  تقنيات  وتطوير  الختبار  جتريبيًا 
الطاقة  استهالك  يف  عالية  كفاءة  وذات 
كليًا  باالعتماد  البحر  مياه  حتلية  ألغراض 
على مصادر الطاقة املتجددة، فيما جتري 
العديد  مصدر  مدينة  يف  األبحاث  وحدات 
الطاقة  لتسخري  الهادفة  األبحاث  من 

البديلة خلدمة األمن املائي.
وميثل مشروع اخلزان االسرتاتيجي الكبري 
الذي مت إجناز معظم أعمال بنائه وتشغيله 
بأبوظبي،  الظفرة  مبنطقة  ليوا  يف 
املائي  األمن  حتقيق  نحو  عمالقة  خطوة 
مشروع  أضخم  يعد  حيث  املستدام، 
ويضم  العذبة،  املياه  لتخزين  العامل  يف 
شبكة تتكون من 315 بئرًا، متتد حتت رمال 
صحراء ليوا وبقدرة تخزين تتجاوز 5.6 مليار 
جالون من املياه العذبة، وميكن املشروع 
األوىل  املرتبة  احتالل  من  أبوظبي  إمارة 
عربيًا والثالثة عامليًا من حيث كمية تخزين 
والثانية عامليًا  األوىل عربيًا  املياه، واملرتبة 
من حيث سرعة اسرتداد املياه اخملزنة، 

ما يعزز متانة األمن املائي لإلمارة، ويحول 
دون أية انقطاعات يف حاالت الطوارئ.

تقوم  زراعية  سياسة  اإلمارات  وتنتهج   
بني  التوازن  من  قدر  أقصى  حتقيق  على 
األمنني املائي والغذائي عن طريق التقليل 
من الزراعات ذات االستهالك املائي العايل 
يف  املقتصدة  الزراعية  األنظمة  ودعم 
العالية  اإلنتاجية  وذات  املياه  استخدام 
الري  لوحدة املاء واملساحة، وإحالل نظم 

احلديثة.
اإلطار  على  اإلماراتي  الدور  يقتصر  ومل 
على  اإلمارات  أخذت  أن  بعد  احمللي 
حشد  مسؤولية  يف  املشاركة  عاتقها 
عن  البحث  إىل  الرامية  الدولية  اجلهود 
الصلة  ذات  للقضايا  مستدامة  حلول 
صاحب  فأطلق  العاملي،  املائي  باألمن 
نهيان  آل  زايد  بن  حممد  الشيخ  السمو 
ويل عهد أبوظبي نائب القائد األعلى للقوات 
عاملية  قمة  لتأسيس  مبادرة  املسلحة 
العاصمة  تستضيفها  للمياه  سنوية 
أبوظبي  أسبوع  ضمن  سنويا  أبوظبي 

لالستدامة.
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املستقبل  لطاقة  زايد  جائزة  وتسهم 
أمريكي  دوالر  ماليني   4 قيمتها  تبلغ  التي 
واحللول  املميزة  اإلجنازات  تشجيع  يف 
جماالت  يف  العامل  مستوى  على  املبتكرة 
املوارد  واستدامة  املتجددة  الطاقة 

الطبيعية ويف مقدمتها املياه.
بوزارة  ممثلة  اإلمارات  دولة  وأطلقت 
لبحوث  اإلمارات  "برنامج  الرئاسة  شؤون 
توسيع  إىل  يهدف  الذي  االستمطار"  علوم 
من  العاملية  املائي  األمن  خيارات  نطاق 
املمارسات  أفضل  ودعم  حتفيز  خالل 
صعيد  على  والتعاون  الدولية  العلمية 
البحوث يف جمال علوم االستمطار. ويتوىل 
علميًا  مثبتة  أساليب  استكشاف  الربنامج 
لتعزيز  مستدام  بشكل  للتنفيذ  وقابلة 
وغريها  اإلمارات  دولة  يف  األمطار  كميات 
يف  القاحلة  وشبه  القاحلة  املناطق  من 

املنطقة.
مديرة  املزروعي  علياء  أكدت  ذلك،  إىل 
االستمطار  علوم  لبحوث  اإلمارات  برنامج 
فرصة  ميثل  للمياه"  العاملي  "اليوم  أن 
للتأكيد على أهمية املساهمة يف حتقيق 

األمن املائي عامليا والعمل سويا للحفاظ 
على مصادره املتنوعة.

وقالت إنه يف ظل االحتفال باليوم العاملي 
رؤيتها  اإلمارات  دولة  تظهر  للمياه 
أساسي  دور  بلعب  وامللتزمة  امللهمة 
يتمثل  حقيقي  إيجابي  تغيري  إحداث  يف 
املشرتكة  العاملية  اجلهود  قيادة  يف 
كأساس  املياه  شح  خماطر  جملابهة 

للتنمية املستدامة واألمن للجميع.
الوقت  يف  املياه  شح  يعترب  وأضافت 
العامل  قارات  يف  للبشرية  حتديا  الراهن 
هذا  وخطورة  جدية  مدى  وتظهر  كافة 
الصحة  منظمة  أعلنته  ما  عرب  التحدي 
األشخاص  لعدد  تقديرات  من  العاملية 
الذين يعانون من عدم قدرة احلصول على 
الشرب  مياه  من  األساسية  احتياجاتهم 
حول  نسمة  مليون   844 عند  النظيفة 
العامل.. فيما قدرت أن قرابة نصف سكان 
العامل قد يعانون من شح يف مياه الشرب 

النظيفة بحلول العام 2025.
حول  الوعي  مستوى  لرفع  إنه  وقالت 
وبكونها  عاملية  كمشكلة  املياه  شح 

حرصت  فقد   21 الـ  للقرن  األهم  التحدي 
تركيز  على  املتحدة  األمم  منظمة 
القضية  هذه  حول  العاملي  االهتمام 
"الذي  العاملي  املياه  "منتدى  تنظيم  عرب 
وذوي  العامليني  القادة  لتشجيع  يهدف 
على  اجملال  يف  واملبتكرين  املصلحة 
للتعامل  ومستدامة  مبتكره  حلول  إيجاد 

معها وحلها.
وقال جمال عبداهلل لوتاه الرئيس التنفيذي 
مصدر  هو  "املاء  "إمداد":  جملموعة 
ضمن  الرئيسية  املقومات  وأحد  احلياة 
تستطيع  وال  الدول  يف  االستدامة  خطط 
األمم ضمان مستقبلها إال بتأمني مواردها 
عليها.  احلفاظ  سبل  وتطوير  املائية 
حتديًا  املياه  شكلت  السنني،  مر  وعلى 
قام  أن  إىل  املنطقة،  لدول  بالنسبة  كبريًا 
الشيخ  بقيادة  الدولة  ووضعت  االحتاد 
ثراه  اهلل  طيب  نهيان  آل  سلطان  بن  زايد 
املوارد  لتوفري  الالزمة  االسرتاتيجيات 
مبا  الزراعية  املشاريع  تدعم  التي  املائية 
ورفد  الذاتي  اكتفائها  حتقيق  يف  يسهم 

اجلوانب األخرى لنهضتها وازدهارها.
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عينتها بمنصب 
دولي رفيع في 
مجلس »تطوير 

االستدامة«

اليونيسكو تمنح العور جائزة »المرأة القيادية 
في خدمة المجتمع«

منحت منظمة اليونيسكو بهونج كونج الدكتورة مشكان محمد العور، األمين العام 

في  وذلك  المجتمع«  خدمة  في  القيادية  »المرأة  جائزة  للبيئة،  الدولية  زايد  لجائزة 

دورتها األولى التي عقدتها بالتعاون مع كلية جراتيا في مقر المنظمة بهونج كونج، 

لتصبح بذلك أول امرأة اماراتية وعربية تفوز بهذه الجائزة الدولية.

الدكتورة  تسلمت  وقد   
اجلائزة  العور،  مشكان 
شان  بول  معايل  من 
من  كل  بحضور  الصيني،  املالية  وزير 
رئيس  تشن،  داروين  الدكتور  سعادة 
ووفد  كوجن،  بهوجن  اليونيسكو  منظمة 
كوجن  هوجن  يف  اإلماراتية  القنصلية  من 
برئاسة سعادة نبيلة الشامسي القنصل 

العام، ونائبها سعادة ناصر الريامي.
ملساهمتها  نظرا  العور  اختيار  جاء  ولقد 

املتحدة  األمم  أجندة  حتقيق  يف  حاليا 
خلدمة  املستدامة  التنمية  ألهداف   2030
والطالب،  الشباب  فئة  وخاصة  اجملتمع 
مفهوم  نقل  على  العمل  إىل  باإلضافة 
احمللي  املستوى  من  اجملتمع  خدمة 
منظور  من  وذلك  الدويل،  املستوى  إىل 
من  املستدامة  التنمية  جمال  يف  جديد 
واستشراف  واالستباقية  التكنولوجيا  حيث 
هذا  يف  اجلديدة  للتحديات  املستقبل 

اجملال.

خدمة  يف  القيادية  "املرأة  جائزة  وتعترب 
اجملتمع" واملمنوحة من قبل اليونيسكو، 
ملعايري  تخضع  التي  الدولية  اجلوائز  من 
حمكمني  قبل  من  االختيار  يف  دقيقة 
جامعات  ومن  اليونيسكو  من  دوليني 
كوجن،  هوجن  جامعة  مثل  دولية،  وكليات 

وكلية جراتيا.
إعالمية  بتغطية  احلدث  هذا  حظي  وقد 
الصينية  اإلعالم  وسائل  قبل  من  واسعة 
وذلك  اليونيسكو،  وموقع  كوجن  هوجن  يف 
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واسعة  إعالمية  بتغطية  احلدث  هذا  حظي 
هوجن  يف  الصينية  اإلعالم  وسائل  قبل  من 

كوجن وموقع اليونيسكو.

ملا لهذا التكرمي وهذه اجلائزة من أهمية 
دولية.

منصب دويل رفيع
الدكتورة  اليونيسكو  منظمة  اختارت  كما 
الرئيس  ملنصب  العور  حممد  مشكان 
يف  االجتماعية  للمسؤولية  املشارك 
لتطوير  الدويل  االستشاري  اجمللس 
كوجن،  بهوجن  املنظمة  يف  االستدامة   
وأول  إماراتية،  مواطنة  أول  بذلك  لتصبح 
األممي  املنصب  هذا  تتوىل  عربية  سيدة 

الرفيع، يف هذه املنظمة الدولية.
للمسرية  نظرا  هذا  العور  اختيار  جاء  ولقد 
املنظمة،  مع  البناء  وللتعاون  املتميزة 
العام  األمني  ملنصب  شغلها  عرب  وذلك 
ومتثيلها  للبيئة،  العاملية  زايد  جلائزة 
العديد  يف  للبيئة  الدولية  زايد  مؤسسة 

من الفعاليات العاملية، وكان آخرها اطالق 
مؤمتر  يف  اخلضراء(  الذكية  زايد  )منصة 
بالتعاون  زايد  مؤسسة  أقامته  صحفي 
والشراكة مع برنامج األمم املتحدة للبيئة 
بنريوبي، باإلضافة إىل مشاركتها كمتحدث 
يف  العايل  التعليم  دور  مؤمتر  يف  رئيس 
وعملها  املستدامة،  التنمية  حتقيق 
العربية  املنطقة  يف  إقليمي  كمنسق 
من  املعتمدة  احلكومية  غري  للمنظمات 
االقتصادي  املتحدة  األمم  جملس  قبل 
أول   ،)UN - ECOSOC( واالجتماعي 
مشروع  تقييم  يف  اختيارها  مت  اماراتية 
باإلطارات)TIP( من  صناعي عاملي خاص 
أجل  من  لألعمال  العاملي  اجمللس  قبل 
متثيل   ،)WBCSD(املستدامة التنمية 
جلنة  يف  املتحدة  العربية  اإلمارات  دولة 

املعارف  ألخالقيات  العاملية  اليونسكو 
.)COMEST( العلمية والتكنولوجيا

مشاريع ومساهمات 
من  العديد  العور  مشكان  وللدكتورة 
رئاسة  ومنها  اجملتمعية،  املساهمات 
الرسمية  واالجتماعات  الوفود  من  العديد 
الفعاليات  من  عدد  يف  والعاملية  احمللية 
والتكنولوجيا  بالبيئة  املتعلقة  الدولية 
من  العديد  على  أيضا  عملت  وقد  واألمن، 
دولية  منظمات  مع  البيئية  املشاريع 
عاملي  صناعي  مشروع  تقييم  جلنة  مثل 
خاص باإلطارات ))TIP يف جملس األعمال 
.)WBCSD( العاملي للتنمية املستدامة
البحثية  األوراق  من  العديد  لها  صدر  كما 
القضايا  خمتلف  حول  العلمية  واملؤلفات 

األمنية والبيئية.
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نافذة على العالم

دبي الدولي لإلغاثة والتطوير »ديهاد«
تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس 

حرم  الحسين،  بنت  هيا  األميرة  سمو  افتتحت  اهلل،  رعاه  دبي،  حاكم  الوزراء  مجلس 

للسالم  المتحدة  األمم  سفيرة  مكتوم،  آل  راشد  بن  محمد  الشيخ  السمو  صاحب 

ورئيسة المدينة العالمية للخدمات اإلنسانية، الدورة التاسعة من مؤتمر ومعرض دبي 

العالمي لإلغاثة والتطوير )ديهاد(، في مركز دبي الدولي للمؤتمرات والمعارض.

واملؤمتر  املعرض  افتتاح 
كل من املستشار إبراهيم 
مستشار  بوملحة  حممد 
صاحب السمو الشيخ حممد بن راشد آل 
ونائب  واإلنسانية  الثقافية  للشؤون  مكتوم 
األمني العام ملؤسسة حممد بن راشد آل 
ورئيس  واإلنسانية  لألعمال اخلريية  مكتوم 

جملس إدارة اللجنة العليا ملؤمتر "ديهاد" 
املزروعي  حميد  وأحمد  "ديساب"،  رئيس 
األحمر  الهالل  هيئة  إدارة  جملس  رئيس 
اإلماراتي ووليام السي سوينج، املدير العام 
وعدد   ،)IOM( للهجرة  الدولية  للمنظمة 

من الشخصيات احمللية والعاملية.
تنمية الشباب

حتت  العام  لهذا  "ديهاد"  مؤمتر  ويعقد 

عملية  يف  الريادي  الشباب  "دور  شعار 
وأهميته"  تأثريه  ومدى  والتطوير  التنمية 
على  الضوء  بتسليط  املؤمتر  يقوم  حيث 
يف  للشباب  والتطوير  التنمية  موضوعات 
نحو  السعي  إىل  املناطق املنكوبة، إضافة 
تنفيذ املزيد من األنشطة للشباب كونهم 
عاتقهم  على  ويقع  املستقبل،  ميثلون 

االستمرار يف مسرية التنمية والتطوير.
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هيا بنت الحسين 
تفتتح معرض 

ومؤتمر
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حتت  العام  لهذا  "ديهاد"  مؤمتر  يعقد 
عملية  يف  الريادي  الشباب  "دور  شعار 
التنمية والتطوير ومدى تأثريه وأهميته.

سبل جديدة
ويف كلمة لها، قالت سمو األمرية هيا: إن 
الرقمية  التكنولوجيا  عصر  يف  اليوم  شبابنا 
اعتادوا على سرعة انتقال األفكار واملنتجات 
واملعلومات، وعلى حتقيق رغباتهم بشكل 
فوري، مشرية إىل أن خطى التغيري تتسارع 
يف حياتهم اليومية حتى مل يعودوا يطيقون 
مطلع  يف  أو  مراهقة  كنت  و"لو  صربًا، 
حالة  النتابتني  اآلن  عمري  من  العشرينيات 

من التوتر والغضب واإلحباط على ما أظن".
من  كثريا  إن  هيا:  األمرية  سمو  وأضافت 
الشباب،  قدرات  قيمة  من  يقللون  الناس 
متسائلة: كيف نعطيهم هذا الدور احملدود 
يف  أو  العاملية  التنمية  أجندة  صياغة  يف 
إيجاد سبل جديدة إلنهاء  املساعدة على 
الصراعات السياسية التي تستنزف طاقاتنا 

ومواردنا؟
وقالت سموها: إن عاملنا يعيش حالة من 
االقتصادي  يقول اخلطر  البعض  بل  الدفق، 
إىل  نتطلع  و"نحن  املعتاد،  غري  والسياسي 
عامل  تصور  على  ملساعدتنا  اليوم  شبابنا 
هم  األطفال  أن  إىل  سموها  الفتة  جديد"، 
العامل  يف  جائع  مليار  بني  من  تضررا  األكرث 
القضاء  وأن  الصغريات،  الفتيات  وخاصة 
يف  إحلاحا  األكرث  الهدف  يعد  اجلوع  على 

الوقت الراهن.
وأكد املستشار إبراهيم حممد بوملحه أن 
مؤمتر ومعرض "ديهاد" جنح خالل تسعة 
املنظمات  من  الكثري  بجمع  مضت  أعوام 
والهيئات العاملة يف جمال العمل اإلنساين 
حتت سقف واحد، للعمل معًا من أجل دعم 
املساعدات  أنواع  كل  وتقدمي  اجملتمعات 

اللوجستية والتقنية الالزمة. وقال: إن هذه 
إىل  مشاركتها  خالل  من  تسعى  اجلهات 
إيجاد  يف  واملساهمة  النصائح  إسداء 
احللول التي من شأنها أن ترفع املستوى 
والعمل  املنكوبة  للمجتمعات  املعيشي 
كيفية  وتعليمهم  قدراتهم  بناء  على 
االستجابة السريعة والفعالة خالل األزمات 

والكوارث.
وأشار بوملحه إىل أن اللجنة العلمية للمؤمتر 
الريادي  تتبنى شعار "دور الشباب  أن  ارتأت 
تأثريه  ومدى  والتطوير  التنمية  عملية  يف 
التنمية  برامج  تكثيف  أجل  من  وأهميته"، 
املنكوبة،  املناطق  يف  للشباب  والتطوير 
األنشطة  من  املزيد  تنفيذ  إىل  إضافة 
للشباب "ألنهم هم الذين يقع على عاتقهم 

االستمرار يف مسرية التنمية والتطوير".
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للتحالف الدولي للطاقة الشمسية في نيودلهي

أكد سمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي أن دولة اإلمارات 

والبرامج  المبادرات  إطالق  في  جهودها  مواصلة  إلى  الدوليين  شركائها  مع  تسعى 

الطموحة إلنتاج الطاقة النظيفة والمستدامة.

لسموه  كلمة  يف  ذلك 
املؤمتر  يف  وزعت 
الدويل  للتحالف  التأسيسي 
نيودلهي  يف  الذي  الشمسية  للطاقة 
بحضور الرئيسني الهندي والفرنسي وعدد 

من زعماء وممثلي دول العامل .
ونقل سمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان 
صاحب  حتيات  املؤمتر  يف  للمجتمعني 
نهيان  آل  زايد  بن  خليفة  الشيخ  السمو 
الدولة "حفظه اهلل"وحتيات حكومة  رئيس 
للمجتمعني  ومتنياتهم  اإلمارات  وشعب 

التوفيق والنجاح.
وأشاد سموه باجلهود التي بذلتها الرئاسة 
من  املاضية  السنوات  خالل  الفرنسية 
ملعاجلة  العاملية  اجلهود  حشد  أجل 
يف  ومساهمتها  املناخي  التغري  قضية 
وبالدور  التاريخي  باريس  اتفاق  إىل  الوصول 
يف  الهند  جمهورية  لعبته  الذي  املهم 
وترية  لتسريع  جديدة  حتالفات  تشكيل 
اجملال  هذا  يف  املبذولة  الدولية  اجلهود 
للطاقة  الدويل  "التحالف  مقدمتها  ويف 
حتت  باالجتماع  نتشرف  الذي  الشمسية" 

مظلته.
وقال سمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان 
النظيفة  الطاقة  خيار  اإلمارت  تبنت   "
التي  الشمسية  الطاقة  مقدمتها  ويف 
مستدام  قطاع  إنشاء  يف  استثمرتها 
أساسية  ركيزة  ليشكل  للطاقة  ونظيف 
املناخي  التغري  من  للتخفيف  جهودنا  يف 
إىل  الوطني  اقتصادنا  حتويل  على  والعمل 
يسهم  الكربون  منخفض  أخضر  اقتصاد 
التي نصبو  التنمية املستدامة  يف حتقيق 
أبوظبي  شركة  تأسيس  شكل  حيث  إليها 
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حامد بن زايد 
يحضر المؤتمر 

التأسيسي
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حامد بن زايد : اإلمارت استثمرت الطاقة 
نظيف  قطاع  إنشاء  يف  الشمسية 
يف  أساسية  ركيزة  ليشكل  للطاقة 

جهودنا للتخفيف من التغري املناخي.

 2006 عام  يف  "مصدر"  املستقبل  لطاقة 
 .. االجتاه  هذا  يف  رئيسية  حتول  نقطة 
ومنذ ذلك التاريخ عملت اإلمارات على تعزيز 
مكانتها العاملية الرائدة كعاصمة للطاقة 
اختيار  أكدها  التي  املكانة  وهي  املتجددة 
للوكالة  مقرا  باإلجماع  "أبوظبي"  عاصمتنا 
الدولية للطاقة املتجددة " آيرينا" يف عام 
اعتمدت  اإلمارات  دولة  أن  وأضاف   ".2009
على  اجملال  هذا  يف  جهودها  تطوير  يف 
مسارين متوازيني أولهما .. تطوير القطاع 
الوطني للطاقة الشمسية وذلك عرب إقامة 
مشاريع طاقة شمسية عاملية املستوى 
ومنها على وجه اخلصوص املشاريع التي 
يتم تنفيذها حاليا يف " جممع زايد للطاقة 
جممع   " ويف  أبوظبي  يف   " املتجددة 
الشيخ حممد بن راشد آل مكتوم للطاقة 

اإلنتاجية  بقدرته  دبي  يف   " الشمسية 
البالغة 5000 ميجاواط.

املشاريع  خالل  من  أنه  إىل  سموه  وأشار 
باستكمالها واملشاريع  نقوم  التي  احلالية 
إطار  يف  مستقبال  إلقامتها  نخطط  التي 
اسرتاتيجية اإلمارات للطاقة متكنا من رفع 
سقف طموحاتنا لزيادة مساهمة الطاقة 
النظيفة يف جممل قطاع الطاقة الوطني 
بحلول   %50 وإىل   2021 عام  بحلول   %27 إىل 
الطاقة  إنتاج  كلفة  خفض  ومن   2050 عام 

الكهربائية بصورة كبرية.
زايد آل نهيان  وأكد سمو الشيخ حامد بن 
وعلوم  أبحاث  تطوير  يف  اإلمارات  جهود  أن 
يف  أسهمت  املتجددة  الطاقة  وتقنيات 
من  العديد  يف  رئيسيا  شريكا  اعتمادها 
حول  الكربى  املتجددة  الطاقة  مشاريع 

التي  االستثمارات  حجم  وصل  حيث  العامل 
ضختها اإلمارات عرب شركة "مصدر" إىل ما 
يقارب 2.7 مليار دوالر يف مشاريع الطاقة 
طاقتها  تبلغ  والتي  العاملية  املتجددة 
تكلفتها  وتقدر  جيجاوات   2.7 نحو  اإلنتاجية 

اإلجمالية بحوايل 8.5 مليار دوالر.
وأضاف أن املسار الثاين متثل يف مواصلة 
الطاقة  استخدامات  لنشر  مساعينا 
الدول  يف  سيما  ال  عامليا  املتجددة 
الصغرية النامية التي تشكل اجلزر تكوينها 
األساسي وذلك عرب توفري مصادر لتمويلها.
وأشار يف هذا السياق إىل مبادرة " صندوق 
للتنمية " يف عام 2013 لتخصيص  أبوظبي 
الطاقة  مشاريع  لتمويل  دوالر  مليون   350
مع  بالتعاون  النامية  البلدان  يف  املتجددة 

الوكالة الدولية للطاقة املتجددة " آيرينا".
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ندوة

زايد والنهضة الزراعية لراشد محمد الشريقي

راشد  لألستاذ   « الزراعية  والنهضة  »زايد  بعنوان  ندوة  والعلوم  الثقافة  ندوة  نظمت 

السويدي  صقر  وسلطان  البدور  وبالل  المر  محمد  معالي  بحضور  الشريقي،  محمد 

وعلي عبيد الهاملي وجمال الغرير ونخبة من المهتمين والمعنيين.

السويدي  سلطان  للندوة 
يكن  مل  فيها  قال  بكلمة 
زايد  الشيخ  له  املغفور 
ميتلك  كان  وإمنا  عادًيا،  قائًدا  اهلل  رحمه 
العامل كله يف  الذكاء ما يجعله يسبق  من 
أهمها  من  لعل  كثرية،  بأمور  االهتمام 
قال  وقد  احمللية،  بالبيئة  الدائم  اهتمامه 

ذات مرة :
الساعة،  وليد  ليس  بالبيئة  اهتمامنا  )إن 
له  دعونا  وراسخ  أصيل  اهتمام  هو  وإمنا 

اهتمام  يبدأ  أن  قبل  وطبقناه،  ومارسناه 
العامل بسنوات عديدة(.

واحلق إن من يتأمل دولة اإلمارات قبل زايد 
يكتشف  يديه،  على  حتقق  مبا  ويقارنها 
بسهولة كيف أن الرجل استطاع أن يقهر 
األخضر،  باللون  ويزينها  القاحلة  الصحراء 
والنخيل  األشجار  ماليني  بزراعة  أمر  حيث 
الناس  بات  حتى  الدولة،  ربوع  يف  والنباتات 
واملدهش  املستمر  بالتحول  يشعرون 

يف بيئتهم احمليطة ويسعدون به.

االهتمام  تعزيز فضيلة  زايد على  إن فضل 
تشجيعه  أن  كما  أحد.  ينكره  ال  بالبيئة 
الضخمة  امليزانيات  وتخصيص  للزراعة 
التاريخ بكل  لإلنفاق عليها أمر سيذكره له 
وتتقدم  تتطور  أن  للدول  ميكن  فال  فخار، 
إىل األمام دون احلفاظ على البيئة ورعايتها 
مبا يخدم أهلها وزائريها واملقيمني فيها 

صحًيا ونفسًيا.
إجالل  بكل  نذكر  أن  علينا  يحتم  زايد  عام  إن 
نهجه  على  يسري  الذي  الفذ  القائد  هذا 
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مبقولة  حماضرته  الشريقي  استهل 
زايد  الشيخ  اللـه  بإذن  له  املغفور 

"أعطوين زراعة .. أضمن لكم حضارة".

السمو  صاحب  الصالح  خلفه  الصحيح 
رئيس  نهيان  آل  زايد  بن  خليفة  الشيخ 
الدولة حفظه اهلل، وصاحب السمو الشيخ 
رئيس  نائب  مكتوم  آل  راشد  بن  حممد 
دبي  حاكم  الوزراء  جملس  رئيس  الدولة 
حممد  الشيخ  السمو  وصاحب  اهلل،  رعاه 
رعاه  أبوظبي  عهد  ويل  نهيان  آل  زايد  بن 

اهلل.
حممد  راشد  احملاضر  السويدي  وعرف 
الشريقي بأنه حاصل على املاجستري يف 
اإلمارات  جامعة  من   1997 عام  البيئة  علوم 
مدير  منصب  وشغل  املتحدة،  العربية 
منذ  الغذائية  للرقابة  أبوظبي  جهاز  عام 
الوطني  اجمللس  عضو  وهو   ،2006 أبريل 
االحتادي منذ فرباير عام 2007، وعمل وكياًل 
لوزارة الزراعة والرثوة السمكية يف املدة 

إلدارة  ومديرًا   ،2005 ولغاية   1999 يناير  من 
 ،1999-1991 من  الزراعي  واإلنتاج  األبحاث 
ومديرًا إلدارة الوقاية واإلرشاد الزراعي من 

أغسطس 1990-1986.
منها:  املؤلفات  من  العديد  يف  وشارك 
اإلمارات؛  دولة  يف  التمر  نخيل  أصناف 

وزراعة وإنتاج التمور؛ وزراعة النخيل.
مبقولة  حماضرته  الشريقي  استهل 
بن  زايد  الشيخ  اللـه  بإذن  له  املغفور 
سلطان آل نهيان، طّيب اللـه ثراه "أعطوين 
وأضاف  حضارة"،  لكم  أضمن   .. زراعة 
املناطق  بعض  يف  مبكًرا  الزراعة  ظهرت 
والعني،  والفجرية،  اخليمة،  رأس  مثل 
وبالكاد  ليوا،  واحة  مثل  الواحات  وبعض 
يف  وتساعد  األسرة،  حاجة  تسد  كانت 
بقاء احليوانات على قيد احلياة، وقد حتولت 

الزراعة إىل حرفة ومصدر للخري والنماء بعد 
أن أصبح املغفور له بإذن اهلل الشيخ زايد 
بن سلطان آل نهيان طيب اهلل ثراه ممثال 
للحاكم يف مدينة العني عام 1946، حيث قام 
بصيانة وحفر األفالج، وتغيري نظام السقاية 

وإلغاء بيع حصص املياه للزراعة.
التي واجهت الشيخ  التحديات  وأضاف من 
زايد يف جمال الزراعة شدة احلرارة وشح 
الصحاري  متثل  حيث  واإلمكانيات  املوارد 

7.8 مليون هكتار من مساحة الدولة.
أبوظبي  إمارة  أن  الدراسات  أكدت  وقد 
املزارع  نحو  الرمال  واجنراف  التصحر  تعاين 
وتراكمها حول النباتات مما يؤدي إىل دفنها 
والقضاء عليها مما يهدد التنمية الزراعية، 
األراضي  نسبة  تتجاوز  مل  الستينات  ففي 
من   %1 للزراعة  املستصلحة  أو  املزروعة 
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أراضي اإلمارة.
ولكن بإصرار وعزم الشيخ زايد حتولت تلك 
الصحراء لواحات خضراء، يف حديث تلفزيوين 
يف القاهرة 25 يونيو 1976 قال الشيخ زايد 
– رحمه اهلل – كان اخلرباء الذين قدموا إلينا 
ال يشجعون الزراعة ويقولون أن منوها يف 
مستحيل  أمر  املناخ  هذا  ووسط  أرضنا 

فقلنا لهم دعونا جنرب ووفقنا اهلل.
يف  احلكم  مقاليد  زايد  الشيخ  تويل  وبعد 
مرسوم  أصدر   1966 عام  أبوظبي  إمارة 
أمريي رقم 3 بشأن انشاء الدوائر احلكومية 
إنشاء  تضمن  الذي  اختصاصاتها  وتوزيع 
العني  يف  احليوانية  والرثوة  الزراعة  دائرة 
قسم  املزارع،  انشاء  قسم  تضم:  والتي 
وقاية  وقسم  الزراعي،  واإلعالم  االرشاد 
الرثوة  وقسم  اآلفات.  ومكافحة  النبات 
احليوانية، وقسم الصحة احليوانية، وقسم 

التجريج والغابات )1973(.
مهامها  مبمارسة  الدائرة  بدأت  وقد 
ففي  متناهية،  بسرعة  واختصاصاتها 
على  الدائرة  وزعت   1969-1968 موسم 
املزارعني: 55 ألف شتلة خضار، و1400 كيلو 
و175  احملسنة،  اخلضار  بذور  من  جرام 

أشحار  شتلة  و15  كيماوي،  سماد  طن 
مثمرة، و80 ألف شتلة حرجيات.

كما قام املغفور له الشيخ زايد بعدد من 
البحثية  احملطات  إقامة  منها:  املشاريع 
والتجارب  األبحاث  حمطة  مثل  والتجريبية 
الزراعية 1968، واستصالح األراضي وإقامة 
استصالح  مت  كما  النموذجية،  املزارع 
723 ألف و737 هكتار من األرض اجلرداء 
منها أكرث من 300 ألف هكتار هي مشاريع 
استقدام  ذلك  على  وساعد  غابات، 
وإقامة  جتاربهم،  من  واالستفادة  اخلرباء 
املعارض الزراعية السنوية حيث أقيم أول 
م،   1963 العني  مدينة  يف  زراعي  معرض 
حيث  التشجري  ومشاريع  الغابات  وانشاء 
إىل جانب  الفرنسية،  كلفت شركة سوجريا 
ومناطق  أبوظبي   – العني  طريق  تشجري 

طريف وجبل الظنة 1969 م.
إقامة  على  زايد  الشيخ  حث  وأضاف 
جزيرة  يف  اخلضار  انتاج  مشروع 
السعديات، وبالتعاون مع جامعة أريزونا يف 
أول  انشاء  مت  األمريكية  املتحدة  الواليات 
مشروع يف املنطقة إلنتاج اخلضروات يف 
البيوت احملمية. ويف 23 مارس 1960 قدم 

الشيخ زايد منحة جلامعة أريزونا األمريكية 
إلنتاج  وجتارب  أبحاث  مشروع  إقامة  نظري 
العلمية  الوسائل  أحدث  وفق  اخلضار 
أبحاث  )مركز  القاحلة  املناطق  تخدم  التي 

األراضي القاحلة – السعديات(.
وأكد الشريقي على أن أول مشروع إلنتاج 
 ،1974 الفوعة  منطقة  يف  كان  القمح 

وسيح املياه يف العني.
الوزارات  اختصاصات  قانون  ومبوجب 
وصالحيات الوزراء رقم 1 لسنة 1972 انشئت 
وتوضيح  السمكية  والرثوة  الزراعة  وزارة 
صاحب  وتعني  املادة 14  يف  اختصاصاتها 
الشرقي  حممد  بن  حمد  الشيخ  السمو 
وزيرًا لها. ومنذ ذلك احلني تتابعت وتوسعت 
اجنازات املغفور له الشيخ زايد يف جماالت 

الزراعة على املستوى الوطني.
فقد  التمور  وانتاج  النخيل  عدد  تطور  وعن 
لألرقام  غينيس  موسوعة  االمارات  دخلت 
عدد  يف  العامل  يف  دولة  كأول  القياسية 
 ،2009 العام  يف  وذلك  التمر  نخيل  أشجار 
الدولة  يف  النخيل  أشجار  عدد  وقدرت 
حينذاك بأكرث من 40 مليون نخلة، كما ارتفع 
عام  يف  مزرعة   4,000 من  املزارع  عدد 
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على   2011 عام  يف  مزرعة  إىل 35,704   1971
مساحة تقدر بـ 105,257 هكتار.

إنشاء  مت  فقد  إقامة  ذلك  جانب  وإىل 
السدود لتجميع مياه األمطار حيث أنشأت 
الدولة 114 سدًا بطاقة تخزينية تزيد عن 117 
حمطات  انشأت  كما  مكعب.  مرت  مليون 
اجملاالت  يف  املتخصصة  البحوث  ومراكز 
من  العديد  ادخال  ومت  اخملتلفة،  الزراعية 
التقنيات واختبارها وتطويعها حتت ظروف 
أصناف  من  العديد  وإدخال  االمارات.  دولة 
النباتات اخملتلفة الختبار مدى جناحها حتت 

ظروف البيئة احمللية.
من  عدد  وجود  أن  إىل  الشريقي  وأشار 
تشجيع  يف  ساهمت  واألنشطة  الربامج 
املزارع  وتوزيع  انشاء  مثل:  الزراعة  ودعم 
مضخات  وتوفري  اآلبار  وحفر  باجملان، 
االنتاج  ومدخالت  مستلزمات  وتوفري  الري، 
وأشتال(،  أسمدة  مبيدات،  )بذور،  الزراعي 
اخلضار  من  املزارعني  منتجات  وتسويق 
وبرنامج  التمور،  تسويق  وبرنامج  واألعالف، 
مكافحة  وبرامج  احليوانية،  الرثوة  دعم 

اآلفات الزراعية واحليوانية.
ادخال  مت  السابقة،  اجلهود  لتلك  ونتيجة 

اخلضار  أصناف  من  كبري  عدد  وتقييم 
والفواكه واحملاصيل، وقد أثبت عدد منها 
مت  حيث  احمللية  الظروف  حتت  جناحها 
إدخال أصناف جديدة من النخيل )سلطانه، 
نبتة سيف، صجعي، سكري( عرب االسترياد 
من السعودية – البحرين – العراق – تونس 
والواليات  مصر   – اجلزائر   – املغرب   –
املتحدة األمريكية، وإلزام املزارعني بزراعة 
ما ال يقل عن 200 نخلة يف كل مزرعة، كما 
متت زراعة الكثري من احلمضيات والفواكه.

وحرص املغفور له الشيخ زايد على افتتاح 
كلية الزراعة يف اجلامعة، وكانت يف البداية 
العام  يف  الزراعية  العلوم  كلية  اسم  حتت 
الوقت  ذلك  ويف   .1981-1980 اجلامعي 
فقط،  قسمني  األكادميي  الهيكل  تضمن 
اإلنتاج  وقسم  النباتي  اإلنتاج  قسم  وهما: 
احليواين. ويف سنة 1995، مت تطوير برنامج 
القاحلة  األرضي  زراعة  على  لريكز  الكلية 
بإنشاء  وذلك  والتغذية،  الغذائية  والعلوم 

قسم العلوم الغذائية والتغذية.
كما مت انشاء مركز بحوث الصحراء والبيئة 
بدء  جانب  إىل   ،1987 )اجلامعة(  البحرية 
الدولة  يف  العربية  اجلزيرة  شبه  برنامج 

 ،1988  ICARDA االيكاردا  ملركز  التابع 
جامعة  يف   1989 األنسجة  زراعة  وخمترب 
امللحية  النباتات  جممع  وحمطة  اإلمارات، 

يف الضبعية ونهشله.
كما شجع الشيخ زايد على تسويق التمور 
املركز  وانشاء   ،1998 الدولة  مستوى  على 
 ،  1999  Biosaline امللحية  للزراعة  الدويل 
الدولة  يف  للفاو  االقليمي  املكتب  وافتتاح 

.2011
ومل يتم يهتم فقط باإلنتاج بل اهتم التصنيع 
الزراعي فقد مت إنشاء مصنع العني لتعليب 
املرفأ  ومصنع   ،1986 اخلضروات  وتصنيع 
ومصنع   ،1994 والتمور  اخلضروات  لتعليب 
مع  حاليا  يتعامل  حيث   1998 للتمور  الساد 
100 إىل 120 ألف طن من التمور اإلماراتية ويتم 

تصديرها إىل 45 بلدًا حول العامل.
خربات  نقل  مت  العاملي  املستوى  وعلى 
وجتارب اإلمارات وتزويد كثري من الدول بها 
وغابة  الكويت،  يف  زايد  الشيخ  غابة  مثل: 
زايد  الشيخ  وحديقة  ليبيا،  يف  زايد  الشيخ 
الصحراوية يف أملانيا، وحديقة الشيخ زايد 
يف بريطانيا، ومشروع استصالح األراضي 

يف مصر.
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أصدقاء البيئة

هيونداي موتور
ثورة في أنظمة قوى الحركة الصديقة للبيئة

على  موتور،  هيونداي 
مركباتها  وتطوير  ابتكار 
تضمن  مواصفات  ضمن 
وذلك  واملالئمة،  السهولة  درجات  أعلى 

ضمن مميزات خالية من انبعاثات الغازات 
تطوير  على  عملت  ومنها  بالبيئة،  امللوثة 
الصديقة  املركبات  من  العديد  وإنتاج 
التي  الكربونية،  اإلنبعاثات  من  اخلالية 

ترسيخ  بهدف  النظيف،  التنقل  تضمن 
مكانتها ضمن أبرز الصانعني ألنظمة قوى 

احلركة الكهربائية.
ومتلك هيونداي جمموعة من أنظمة قوى 
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تجمع بين 
الهجينة 

والكهربائية 
والقابلة للشحن

)182( العدد 

تملك هيونداي مجموعة من أنظمة قوى الحركة، مثل؛ النظام الهجين،  -

والقابل للشحن بالقابس الكهربائي، والكهربائي البحت.

أول من يقدم سيارة عاملة بخاليا وقود الهيدروجين كطراز إنتاج تجاري  -

هو توسان FCEV وذلك في العام 2013.

يستمد  - مجتمع  إنشاء  إلى  الهيدروجينية،  للحياة  هيونداي  رؤية  تركز 

الطاقة في حياته المعيشية من الهيدروجين.

تقرير: رنا إبراهيم 



انتقااًل  هيونداي  عمليات  رئيس  توقع 
الكهربائية،  احلركة  أنظمة  إىل  واضحًا 
القوي  هيونداي  التزام  مع  السيما 

بالتحّول نحو الطاقة املتجددة.

والقابل  الهجني،  النظام  مثل؛  احلركة، 
والكهربائي  الكهربائي،  بالقابس  للشحن 
الهيدروجني،  وقود  بخاليا  والعامل  البحت، 
تتعلق  طموحة  خطط  لتنفيذ  وتسعى 
االنبعاثات  منخفضة  السيارات  بتطوير 
املستوى  على  االنبعاثات  صفرية  أو 
وفق  هيونداي  تسعى  كما  اإلقليمي، 
تشكيلة  توسعة  إىل  احلالية  اسرتاتيجيتها 
طرازًا   38 لتبلغ  الكهربائية  سياراتها 
بحلول العام 2025، وتشمل جمموعة من 
الهجينة  احلركة  وقوى  البطاريات  تقنيات 
واخلاليا العاملة بوقود الهيدروجني. وكانت 
الدولية  األسواق  يف  أطلقت  قد  هيونداي 
أول  كانت  كما  سوناتا،  من  هجينة  نسخة 
الوقود  بخاليا  عاملة  مركبة  تقّدم  شركة 
»توسان  هي  التجاري،  لإلنتاج  كطراز 

.»FCEV
أنظمة احلركة الكهربائية

قوى  إىل  التحّول  مسألة  أصبحت  أن  بعد 
مسألة  السيارات  يف  الكهربائية  احلركة 
صناعة  شركات  معظم  لدى  يقينية 
من  متزايد  عدد  توّجه  ومع  السيارات، 
لبيع  نهائي  تاريخ  حتديد  إىل  البلدان 
بالوقود  العاملة  اجلديدة  السيارات 
هيونداي  تؤكد  أسواقها،  يف  التقليدي 
إلتزامها التام باإلنتقال من الوقود التقليدي 

إىل الطاقة النظيفة.
عمليات  رئيس  سونغ،  مايك  وتوقع 
واضحًا  انتقااًل  املنطقة،  يف  هيونداي 
العديد  يف  الكهربائية  احلركة  أنظمة  إىل 
السيما  املنطقة،  داخل  األسواق  من 
نحو  بالتحّول  القوي  هيونداي  التزام  مع 

الطاقة املتجددة. وقال: »بدأت السيارات 
سيما  وال  األسواق،  بعض  يف  الكهربائية 
متنامية  حصة  على  تستحوذ  أوروبا،  يف 
من السوق، حتى باتت قريبة من أن تصبح 
أسواق  مازالت  حني  يف  سائدًا،  خيارًا 
عن  متأخرة  وإفريقيا  األوسط  الشرق 
ِحراك  وجود  من  بالرغم  بالركب،  االلتحاق 
السيارات  »تعترب  وأضاف:  زخمًا«،  يكتسب 
وهذا  فيها،  ومرغوبًا  عصرية  الكهربائية 
التغيري يف النظرة إليها يكاد يكون بأهمية 
الذاتية  الصورة  ألن  التقنية،  التحسينات 
تشّكل جزءًا كبريًا من قرار شراء السيارة”.

عاملة  القيادة  ذاتية  كهربائية  مركبة 
بخاليا الوقود

طرز  أحدث  عن  مؤخرًا  هيونداي  كشفت 
متعددة  الكهربائية  الرياضية  املركبات 
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االستخدامات العاملة بخاليا الوقود، والذي 
»نيكسو”  االسم  حتت  رسميًا  أطلقته 
التايل  اجليل  الطراز  هذا  ويدمج   .NEXO
رؤية  مع  الذاتية  القيادة  تقنيات  من 
من  طاقتها  تستمد  حلياة  الشركة 
قيادة  مقصورة  عن  فضاًل  الهيدروجني، 
الذكاء  على  قائمة  شخصية  منوذجية 

االصطناعي.
املركبات  جمموعة  يف  طراز  أحدث  ويأتي 
خاليا  بنظام  عاماًل  هيونداي،  من  البيئية 
الوقود الثوري ومزودًا بنظم ذكية متقدمة 
ملساعدة السائق. وتعمل املركبة بنظام 
االنبعاثات  صفري  الهيدروجني  وقود  خاليا 
احلركة  قوة  نظم  قدرة  يثبت  الذي 
احتياجات  كامل  تلبية  على  بالبيئة  الرفيقة 
شأنه  من  ما  الطاقة،  من  الذاتية  القيادة 
هيونداي  هدف  حتقيق  على  املساعدة 
يف  بالبيئة  رفيقًا  طرازًا   18 بطرح  املتمثل 

األسواق العاملية بحلول العام 2025.
حتسينات  على  نيكسو  السيارة  وتشتمل 
كبرية يف القيادة الذاتية؛ إذ تقّدم السيارة، 
ذاتية  السيارات  شريحة  يف  األوىل  للمرة 

العمياء  البقعة  لكشف  شاشة  القيادة، 
املركبة  جانبي  للسائق  ُتظهر   BVM
املسارب  تغيري  أثناء  اخللفية  وجهتها 
ستسمح  تقنية  وهي  يسارًا،  أو  ميينًا 
حتى  أمامه  الطريق  على  بالرتكيز  للسائق 
رأسه  حتويل  دون  املسارب  تغيري  أثناء 
األخرى  املزايا  وتشمل  اجلانبني.  أحد  إىل 
 ،LFA نظام املساعدة يف تتبع املسرب 
نيكسو  إبقاء  على  يساعد  سوف  الذي 
سواء  القيادة  أثناء  املسرب  منتصف  يف 
شوارع  يف  أو  السريعة  الطرق  على 
السائقني  مبقدور  وسيكون  املدينة. 
أكرب  بسهولة  طويلة  مسافات  اجتياز 
عندما  سيما  ال  أعلى  سالمة  ومستويات 
يجتمع استخدام نظام املساعدة يف تتبع 
القيادة  يف  املساعدة  بنظام  املسرب 
على الطرق السريعة HDA من هيونداي، 
خاصة  استشعار  أجهزة  يستخدم  الذي 
اآلمن،  التشغيل  لضمان  اخلرائط  وبيانات 
يف  للسرعات  التلقائي  الضبط  عن  فضاًل 

بيئات حمدودة.
وتشمل السيارة نيكسو كذلك على نظام 

ذكي للمساعدة يف ركن السيارة عن بعد 
نفسها  ركن  من  السيارة  ميّكن   ،RSPA
منهما،  واخلروج  املرآب  أو  املوقف  يف 
دونه.  من  أو  فيها  السائق  بوجود  سواء 
موقف  يف  السيارة  ركن  النظام  ويدعم 
عرضي )عمودي( أثناء وقوف السائق على 

الرصيف ضاغطًا على زر يف مفتاحها.
الذي  الثاين  اجليل  نيكسو  املركبة  وتشّكل 
يتم إنتاجه على نطاق جتاري من املركبات 
العاملة بخاليا الوقود من هيونداي، وسوف 
حول  حمددة  أسواق  يف  متاحة  تصبح 

العامل خالل العام اجلاري.

رؤية احلياة الهيدروجينية
ال يقتصر مصدر الطاقة صفرية االنبعاثات 
وحده،  السفر  على  هيونداي،  رؤية  يف 
الطاقة  إتاحة  لتشمل  منافعه  متتد  وإمنا 
اليومية. وتركز  املنزلية  االستخدامات  يف 
إىل  الهيدروجينية،  للحياة  هيونداي  رؤية 
حياته  يف  الطاقة  يستمد  جمتمع  إنشاء 

املعيشية من الهيدروجني.
تزويد  »نيكسو«  سيارة  تستطيع  بحيث 
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منزاًل منوذجيًا بالطاقة الكهربائية، إلظهار 
قدرة نظام احلركة القائم على خاليا الوقود 
أبعد  هو  ما  إىل  الوصول  على  السيارة  يف 
من االستخدام التقليدي املتمثل بالقيادة. 
كما تتيح نيكسو مياه نقية لزراعة النباتات، 
خاليا  من  الطاقة  توليد  نظام  ألن  نظرًا 
فقط  املياه  سوى  منه  ينبعث  ال  الوقود 
عملية  عن  ثانوي  كناجت  بخار(  شكل  )على 
تتميز  املركبة  يجعل  ما  الطاقة،  توليد 
الستخدامات  املياه  إنتاج  على  بالقدرة 
ميكن  ما  أقصى  أن  حني  يف  متعددة، 
مبحركات  العاملة  التقليدية  للمركبات 

احرتاق داخلي فعله هو تقليل االنبعاثات.
من  الهيدروجينية  احلياة  رؤية  وتساهم 
شبكات  عن  اجلهد  تخفيف  يف  هيونداي 
املساعدة  تقدمي  عرب  الكهربائية  الطاقة 
يضمن  ما  االستهالك،  ذروة  فرتات  خالل 
بكفاءة  املنزلية  الكهربائية  األجهزة  عمل 
الهيدروجني  وقود  خزان  دام  ما  عالية، 
ممتلئًا. ويضع هذا النموذج املركبة عمليًا 

يف قلب منظومة الطاقة املنزلية.
“أيونك« الهجينة الكهربائية

الرفيقة  املبتكرة  »أيونك«  سيارة  أما 
منصة  تكّرس  سيارة  أول  فهي  بالبيئة، 
واحدة جملموعة متنوعة من قوى احلركة 
للمشرتين  تتيح  التي  واألوىل  من هيونداي، 
القابل  والكهربائي  الهجني  خيارات 
ومت  البحت.  والكهربائي  بالقابس  للشحن 
بثالث   ،2016 عام  يف  أيونك،  السيارة  إنتاج 
النظام  هي  الدفع،  لقوة  خمتلفة  نظم 
بالقابس  للشحن  القابل  والنظام  الهجني 
أول  لتكون  البحت،  الكهربائي  والنظام 
سيارة يف العامل تتيح للمستهلكني ثالثة 
الكهربائية  الدفع  قوى  أكرث  من  خيارات 
يف  أيونك  تشكيلة  بيع  ويتم  رواجًا. 
األوسط  الشرق  مبنطقة  خمتارة  أسواق 
من  الهجني  الطراز  أن  حني  يف  وإفريقيا، 
السيارة متاح يف دولة اإلمارات يف الوقت 

الراهن.
بطرازيها  أيونك  أطلقت  هيونداي  وكانت 
األسواق  يف  البحت  والكهربائي  الهجني 
العاملية خالل العام 2016، يف حني أطلقت 
الشحن  إلعادة  القابل  الكهربائي  الطراز 
السيارة  وتشكل  املاضي.  العام  يف 

ُمحكمة  خطة  من  جزءًا  الثالثة  بطرزها 
بالبيئة  الرفيقة  »اخلضراء«  للمنتجات 
تشكيلة  من  منطلقة  هيونداي،  وضعتها 
االحرتاق  حمّركات  من  سرتمي«  »سمارت 
اإلعالن  مت  والتي  الكفاءة،  عالية  الداخلي 
العاملة  املركبات  إىل  وصواًل  حديثًا،  عنها 
بني  جتمع  والتي  الهيدروجني  وقود  بخاليا 
الكهربائي  للمحرك  الصفرية  االنبعاثات 
»وقود«  تخزين  يف  املتمثلة  واملالءمة 

الهيدروجني.
التمّيز،  جوائز  من  عدد  »أيونك«  وحصدت 
»أفضل  فئة  يف  أوروبية  جوائز  عدة  بينها 
دوت«  »ريد  وجائزة  للعام«  سيارة 
جلودة  ديزاين«  »غود  وجائزة  للتصميم، 
األوروبي  الربنامج  اختارها  كما  التصميم، 
سيارة  »أفضل  اجلديدة  السيارات  لتقييم 
مليزاتها  نظرًا  فئتها  يف  صغرية«  عائلية 
يف  أما  السالمة.  جمال  يف  املتقدمة 
أيونك  الواليات املتحدة، فتم تصنيف طراز 
األكرث  الهجينة  السيارة  بلو«  »هايربيد 
كفاءة يف استهالك الوقود بني السيارات 

املتاحة يف السوق.
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مجموعة فنادق راديسون... 
جنة األرض في وسط المدينة

80٪ من فنادق راديسون تحمل عالمة »Eco-labeled« وتحمل تسميات مثل   -

.TripAdvisor أو رواد البيئة من ، Green Key

يقدم الفندق خدمة »اجتماعات خالية من الكربون« بهدف تعويض الكربون -   -

المستهلك لجميع االجتماعات واألحداث التي تجري في الفندق.  -

تعمل مجموعة فنادق راديسون على تنفيذ أهداف األمم المتحدة للتنمية 

المستدامة، والحد من انبعاثات الكربون، ودعمًا لجهودها في مجال المسؤولية 

المجتمعية والمحافظة على البيئة عبر اتباعها أساليب الترشيد المبتكرة في 

استخدام المياه والكهرباء والموارد الطبيعية، صنفت مؤخرًا ضمن الشركات 

الخالقة في العالم، ونالت على جائزة دبي لالستدامة.

نـــــــبــــــــتــــــــكـــــــــر مــــــــجـــــــــتــــــــــمــــــــــعـــــــــات خـــــــضـــــــــــــــراء لـــــغـــــد أفـــــضــــــل44

صنفت ضمن 
الشركات الخالقة 

في العالم، 
ونالت جائزة دبي 

لالستدامة
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تعمل جمموعة فنادق راديسون على تنفيذ 
املستدامة،  للتنمية  املتحدة  األمم  أهداف 

واحملافظة على البيئة.

منسق  فانسي،  الدرت 
يف  املسؤول  األعمال 
جمموعة فنادق راديسون 
يف منطقة الشرق األوسط، أن جمموعة 
جتاه  مبسؤوليتها  تلتزم  راديسون  فنادق 
احمللي،  واجملتمع  للبيئة  املستدامة 
راديسون  فنادق  جمموعة  "تعد  ويقول: 
قطاع  يف  املسؤولة  األعمال  يف  رائدة 
بطريقة  بالعمل  ملتزمون  ونحن  الضيافة، 
مع  وبالتعاون  ومستدامة.  مسؤولة 
 International Tourism Partnership
جمتمعية  أهداف  جمموعة  على  نعمل 
وطموحة طويلة األجل يف جماالت الكربون 
واملياه وحقوق اإلنسان وتوظيف الشباب. 
للتنمية  املتحدة  األمم  أهداف  تنفيذ  مع 
تنشيط  على  تعمل  التي  املستدامة، 

ندرك  فإننا  والصناعات،  التجارية  األعمال 
املسؤولة  أعمالنا  مساهمة  أهمية 
اليوم،  وحتى   2010 عام  فمنذ  ذلك.  يف 
أكرث  من  بواحده  عام  كل  تسميتنا  يتم 
قبل  من  العامل  يف  األخالقية  الشركات 
الرئيسي  احملرك  أما   ."Ethisphere"
املسؤولة  األعمال  جمال  يف  جلهودنا 
ملوظفينا  املشرتكة  الطاقة  يف  فيكمن 
وكذلك  موظف   100000 عددهم  البالغ 

لضيوفنا وشركائنا حول العامل".
جتاه  راديسون  فنادق  جمموعة  دور  وعن 
على  واحلفاظ  االجتماعية  املسؤولية 
الثقايف، يقول فانسي: "يحتوي كل  الرتاث 
فندق يف جمموعة فنادق راديسون على 
جلنة تتكون من منسق لألعمال املسؤولة 
قيادة  عن  ومسؤول  مدرب،  إىل  باإلضافة 

االجتماعية  املسؤولية  أنشطة  جميع 
يتلقى  ذلك،  إىل  باإلضافة  الفندق.  يف 
األعمال  ماهية  حول  تدريب  موظف  كل 
خالل  اجملموعة  ومبادرات  املسؤولة 
إىل  انضمامه  من  األوىل  القليلة  األسابيع 

الفندق".
احلفاظ على الرتاث الثقايف

خور  دبي  بلو  راديسون  فندق  افتتاح  مت 
ديرة دبي يف عام 1975 كأول فندق خمس 
كان  احلني،  ذلك  ومنذ  دبي.  يف  جنوم 
خور  يف  الشهري  واملبنى  الرتاث  من  جزًءا 
باخلصائص  الفندق  مبنى  ويحتفظ  دبي. 
تراث  دعم  أجل  ومن  الفريدة.  التاريخية 
وهو   - أصيلة  مطعم  افتتاح  مت  اإلمارات، 
من  مبزيج  يتميز  تقليدي  إماراتي  مطعم 
إىل  باإلضافة  والضيافة.  والرتاث  الثقافة 
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مركب  بتشغيل  أيًضا  الفندق  يقوم  ذلك، 
شراعي تقليدي يبحر يومًيا على طول اخلور 
الفندق،  دخول  عند  وأخريًا  عشاء.  لرحلة 
تقدمي  مع  العربية  القهوة  تقدمي  يتم 
العربية  القهوة  إليه  ماترمز  وشرح  التمور 
والتمور للضيوف، من قبل موظف الفندق 
بطريقة تقليدية ومالبس تعكس تراث الزي 

اإلماراتي جلميع الضيوف عند الوصول.
طويل  تاريخ  التقليدية  العربية  وللقهوة 
أن  لدرجة   - عظيمة  اجتماعية  وأهمية 
ثقايف  تراث  بأنها  وصفتها  قد  اليونسكو 
"عمل  بأنها  اليونسكو  تصفها  مادي.  غري 
كرم احتفايل"، وميكن استخدامها للرتحيب 
وحتى  باألعراس،  واالحتفال  بالضيوف، 
حال  يف  الضيف  على  الضغط  ممارسة 

رفض شربها.
استهالك الطاقة وإعادة التدوير

إدارة  تتبعها  التي  االسرتاتيجية  وعن 
الفندق يف التقليل من استهالك الطاقة، 
ومراقبة  بتتبع  نقوم   " فانسي:  يقول 
ففي  منتظم.  بشكل  الطاقة  استهالك 
واملشروبات  األغذية  فريق  قام    2016 عام 

التابع للمجموعة بإعادة ابتكار معايري بوفيه 
املدجمة  املياه  نسبة  وخفض  اإلفطار 
بنسبة  اجلديدة  السوبر  اإلفطار  وجبة  يف 
22٪ ، باإلضافة إىل تقليل خملفات الطعام 

بنسبة ٪27. "
يف  خلططنا  "بالنسبة  فانسي:  ويضيف 
إعادة التدوير، فمجموعة فنادق راديسون 
"نسربسو"  شركة  مع  كثب  عن  تعمل 
االحرتافية،  نسربسو  قهورة  أجهزة  وهي 
الكبسوالت  تدوير  إعادة  على  نعمل  حيث 
كبسوالت  باقايا  جمع  خدمات  خالل  من 
فندًقا   50 من  أكرث  ويشارك  النسربسو. 
 Soap برنامج  يف  راديسون  فنادق  من 
العاملي  موّردنا  مع  بالتعاون   for Hope
من  طًنا   62 حتويل  يتم  حيث   ،  Diversey
الصابون من مكب النفايات، وهو ما يكفي 
 45000 حوايل  إىل  عام  ملدة  الصابون  لتوفري 

شخص".
على  راديسون  فنادق  جمموعة  حترص 
للطاقة،  املوفرة  اإلضاءة  استخدام 
بلو  راديسون  فندق  مصابيح  من  و٪98 
للطاقة،  موفرة   LED هي  دبي  ديرة  خور 

استخدام  إعادة  خطط  على  تعتمد  كما 
برنامج  وابتكرت  والبياضات،  املناشف 
 250 فلكل  املنشفة"   استخدام  "إعادة 
إعادة  الضيوف  يختار  التي  املناشف  من 
ومينح  راديسون،  فندق  يف  استخدامها 
الفندق تربعًا لـ Just A Drop لتزويد طفل 
آمنة مدى احلياة. وقد ساعد  مبياه شرب 
على  املناشف  استخدام  إعادة  برنامج 
طفل   17500 من  ألكرث  الشرب  مياه  توفري 

منذ عام 2015.
 Green“ برنامج  الفندق   يقدم  كما 
يقدم  برنامج  وهو   ،”House Keeping
للضيوف خيار التخلي عن خدمات التنظيف 
على  يحصلون  وباملقابل  للغرفة  اليومي 
ميكن  أو  الذهبية   Gold Rewards نقاط 
دوالر   5 بـ  بالتربع  الفندق  مطالبة  لهم 

.Just A Drop أمريكي إىل
جائزة االستدامة

عددًا  راديسون  فنادق  جمموعة  نالت 
فمند  والعاملية،  احمللية  اجلوائز  من 
تسمية  يتم  اليوم  وحتى   2010 عام 
من  كواحدة  راديسون  فنادق  جمموعة 
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من  العامل  يف  األخالقية  الشركات  أكرث 
فندق  وحصل   ."Ethisphere" قبل 
جائزة  على  دبي  ديرة  خور  بلو  راديسون 
برعاية  لالعرتاف  دبي  بلدية  من  التقدير 
السنوية،  ماراسينا  تنظيف  حلملة  الفندق 
إدارة  قبل  من  التقدير  جوائز  إىل  باإلضافة 
رعاية  يف  للمشاركة  االجتماعية  الشؤون 
العائالت  من  لألطفال  خاص  إفطار  حفل 
راديسون  فندق  حصل  كما  احملتاجة. 
دبي  جائزة  على  لإلعالم  دبي  مدينة  بلو، 
من   ، جنوم   4 فئة  فنادق  يف  لالستدامة 
إثر    Dubai Sustainable Tourism
من  احلد  إىل  تهدف  مبادرة  إطالقهم 
انبعاثات الكربون باإلضافة إىل جائزة أفضل 
إدارة  متنحها  التي  التدوير،  إلعادة  مبادرة 
الفندق  اللتزام  دبي  بلدية  يف  النفايات 
بإدارة النفايات بطريقة فعالة ومستدامة 

بيئيًا.
اجتماعات خالية من الكربون

فنادق  جمموعة  تقدم  أخرى،  جهة  من 
خالية  "اجتماعات  ُيسمى  ما  راديسون 
الكربون  تعويض  بهدف  الكربون"  من 

واألحداث  االجتماعات  جلميع  املستهلك 
بلو.  راديسون  فنادق  يف  جتري  التي 
عقده  يتم  حدث  أو  اجتماع  لكل  وبالنسبة 
قياس  يتم  بلو،  راديسون  فندق  يف 
االجتماعات  ملساحة  الكربونية  البصمة 
مشاريع  خالل  من  وتعويضها  واخلدمات 
غواتيماال  يف  املعيارية  الكربون  موازنة 
فريًدا،  اقرتاًحا  هذا  ويعد  والهند.  ومالوي 
العاملية  الشركات  من  العديد  وأن  خاصًة 
وتقليل  صغرية  بصمة  ترك  على  تركز 
الشركات.  اجتماعات  يف  الكربون  تأثري 
بأن  شهادة  على  شركة  كل  حتصل  كما 
لتقنية تعويض استهالك  اجتماعها خضع 

البصمة الكربونية. 
التنمية املستدامة

لدعم  املستقبلية  راديسون  خطط  وعن 
يقول   ،2030 املستدامة  التنمية  أهداف 
االستمرار  يف  تكمن  خططنا  فانسي: 
مكان  يف  التنوع  حتقيق  على  بالرتكيز 
املتوازن،  القيادة  برنامج  خالل  من  العمل 
سعودية  سيدة  أول  بتعيني  مؤخرًا  فقمنا 
العربية  اململكة  يف  عام  مدير  مبنصب 

من   ٪42 حتقق  واليوم  السعودية. 
إىل  نهدف  كما  واالندماج.  التنوع  فنادقنا 
اعتمادها  يتم  التي  الفنادق  عدد  زيادة 
 .Safe و   Eco Labeled فنادق  يف 
فرص  وتوفري  الشباب  تدريب  ومواصلة 
لتويل   جادين  نسعى  سوف  لهم.  العمل 
كل فندق رعایة طفل واحد لتأمني التعليم 
واملعيشة بشكل أفضل مع الرتكيز على 
خفض  نستهدف  وكذلك  الفتیات.  حقوق 
لتعویض   ٪10 بنسبة  والمیاه  الكربون  بصمة 
وسنواصل  والمياه،  الطاقة  سعر  زیادة 
والبالستيك.  النفايات  تقليل  على  الرتكيز 
من  للحد  عاملية  حملة  من  وكجزء 
حملة  نطلق  سوف  البالستيك،  استخدام 
عرب  أبريل  شهر  يف   refusethestraw#
وعدة  وأفريقيا  املتحدة  العربية  اإلمارات 
حول  الوعي  مستوى  لرفع  أخرى  بلدان 
وخالل  بيئتنا.  يف  والبالستيك  القش  تأثري 
منافسات  لدينا  سيكون  القادمه  األيام 
لنشجع  االجتماعي  التواصل  شبكات  على 
استخدام  عدم  على  فنادقنا  يف  الضيوف 

منتجات البالستيك والقش".
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أنــــــــواع

خليفة الدولية لنخيل التمر واالبتكار الزراعي
كرم معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح رئيس مجلس أمناء جائزة

خليفة الدولية لنخيل التمر واالبتكار الزراعي  الفائزين بجائزة خليفة الدولية لنخيل

التمر واالبتكار الزراعي بدورتها العاشرة

أيضا  الفائزين  التكرمي 
املتميز  املزارع  بجائزة 
بدورتها  املبتكر  واملزارع 
نخيل  مزارعي  تستهدف  والتي  األوىل 
العربية  اإلمارات  التمر على مستوى دولة 
العامة  األمانة  تنظمها  التي  املتحدة 
التمر  لنخيل  الدولية  خليفة  جلائزة 
شركة  مع  بالتعاون  الزراعي  واالبتكار 

الفوعة.
الدويل  املؤمتر  معاليه  افتتح  كما 
حتتضنه  الذي  التمر  لنخيل  السادس 

بشكل  عاما  عشرين  منذ  اإلمارات  دولة 
املوقع  تعزيز  يف  ساهم  ما  مستمر 
اإلمارات يف خدمة وتطوير  لدولة  الريادي 

الدويل. التمر على املستوى  قطاع نخيل 
رعاية  حتت  أقيم  الذي  احلفل  حضر 
زايد  بن  خليفة  الشيخ  السمو  صاحب 
اهلل"  "حفظه  الدولة  رئيس  نهيان  آل 
ممثلي  الوزراء  املعايل  أصحاب  من  عدد 
املنظمات  ورؤساء  املشاركة  الدول 
املؤسسات  ومدراء  املشاركة  الدولية 
ومدراء  اخملتصة  احمللية  والهيئات 

حضر  كما   .. العالقة  ذات  البحوث  مراكز 
لدى  معتمدا  سفريا  وسبعون  ستة 
املهتمني  من  كبري  وحشد  الدولة 
 500 عن  ناهز  واألكادمييني  واخملتصني 
حضروا  التمر  بنخيل  ومتخصص  باحث 
املؤمتر  أعمال  يف  للمشاركة  خصيصا 
جانب  إىل  التمر  لنخيل  السادس  الدويل 
والقيادات  الشخصيات  كبار  من  كوكبة 
الزراعي  واالبتكار  التمر  نخيل  قطاع  يف 
احمللية  احلكومية  اجلهات  ومسؤويل 

اإلعالميني. والشركاء  والرعاة  واالحتادية 
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لنخيل  الدولية  خليفة  جائزة  تأسست 
تعزيز  بهدف  الزراعي  واالبتكار  التمر 
ودراسات  الزراعي  االبتكار  وتشجيع 
أبحاث نخيل التمر وانتشارها يف العامل.

ضمن   " له  كلمة  يف  خالل  معاليه  وقال 
اجلائزة  أطلقتها  التي  مبادرات  سياق 
واعتزازنا  زايد نعرب عن فخرنا  بعام  احتفاء 
"عبقرية  كتاب  بإطالق  زايد  عام  يف  اليوم 
كتاب  أول  وهو  والبيئة"  الزارعة  يف  زايد 
وجهود  اهتمامات  يوثق  موسوعي 
واملؤسس  القائد  له  املغفور  وإجنازات 

يف جمال الزراعة والبيئة ".
وأضاف " يسرين أن أعلن أيضا عن تنظيم 
نقدم   - والزراعة  زايد   - عن  خاصة  ندوة 
عاصروا  ممن  جمموعة  شهادة  فيها 
اجملال  هذا  يف  معه  وعملوا  اخلري  زايد 
مسابقة  إطالق  إىل  باإلضافة  هذا  احليوي 
ومسابقة  الشعراء  بألسنة  النخلة 
عدد  وإصدار  العامل  عيون  يف  النخلة 

خاص من جملة الشجرة املباركة".

آل  مبارك  بن  نهيان  الشيخ  معايل  وقلد 
جملس  رئيس  التسامح  وزير  نهيان 
دورتها  يف  باجلائزة  الفائزين  األمناء 
وشهادات  تذكارية  دروعا   2018 العاشرة 
الدكتورة  من  كل  التكرمي  وشمل  تقدير 
موريل غروسيالتازارد من جامعة مونبلية 
الدراسات  فئة  عن  الفائزة  بفرنسا 
والدكتور  احلديثة  والتكنولوجيا  املتميز 
اجلمهورية  من  الفائز  لويجيمورسيال 
الرائدة  االبتكارات  الفائز عن فئة  اإليطالية 
الزراعي  القطاع  خلدمة  واملتطورة 
اإلمارات  دولة  من  بالتفورم  وشركة 
االبتكارات  فئة  عن  مناصفة  الفائز 
القطاع  خلدمة  واملتطورة  الرائدة 
من  املزروعي  سهيل  وحممد  الزراعي 
املشاريع  فئة  عن  الفائز  اإلمارات  دولة 

عبد  والدكتور  الرائدة  واإلنتاجية  التنموية 
التونسية  اجلمهورية  من  اهلل  عبد  اهلل 
الفائز عن الشخصية املتميزة يف جمال 

الزراعي. واالبتكار  والتمور  النخيل 
املزارع  بجائزة  الفائزين  معاليه  قلد  كما 
األوىل  بدورتها  املبتكر  واملزارع  املتميز 
تقدير  وشهادة  تذكارية  دروعا   2018
حممد  سعيد  راشد  من  كل  وشمل 
األول  باملركز  الفائز  العرياين  سلطان 
حمودة  وسعيد  الكبرية  املزارع  فئة  عن 
الفائز باملركز األول مكرر  خميس العرياين 
سعيد  وحميد  الكبرية  املزارع  فئة  عن 
باملركز  الفائز  العرياين  سلطان  حممد 
ومرية  الكبرية  املزارع  فئة  عن  الثاين 
باملرز  الفائزة  النعيمي  اهلل  عبد  خلفان 

الثاين مكرر عن فئة املزارع الكبرية.
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المزرعة المائية
 الرأسية األولى في منطقة الخليج

»بادية«  مزرعة  والبيئة  المناخي  التغير  وزير  الزيودي  أحمد  بن  ثاني  الدكتور  معالي  افتتح 

العاملة بتكنولوجيا الزراعة المائية الرأسية في إمارة دبي وتفقد التقنيات الحديثة المطبقة 

في المزرعة والتي تعد األولى من نوعها على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي.

معاليه "أن حتقيق مفهوم 
الهدف  يعد  االستدامة 
االمارات  لرؤية  الرئيسي 
ويعتمد  القطاعات  خمتلف  يف   2021
يف  االبتكار  وتعزيز  دعم  على  حتقيقه 
األمثل  االستهالك  لضمان  اجملاالت  كافة 

للموارد الطبيعة وحتقيق استمراريتها".
وأضاف" ان قطاع الزراعة والتنوع الغذائي 
تعتمد  التي  القطاعات  أهم  من  يعدان 
واآلليات  التكنولوجيا  وتوظيف  االبتكار  على 

لذا  تنميته وضمان استدامته  احلديثة يف 
تدعم الوزارة ضمن اسرتاتيجيتها ورؤيتها 
لتحقيق ريادة بيئية لتنمية مستدامة كافة 
وتعزز  اجملال  هذا  يف  املبذولة  اجلهود 
شراكتها مع القطاع اخلاص إلبراز الفرص 

االستثمارية املتاحة".
والتقنيات  االبتكار  دعم  أن  معاليه  وأوضح 
التكيف  إحداث  على  القادرة  احلديثة 
التغري  مع  الزراعي  للقطاع  والتأقلم 
املناخي وضمان استدامته وحتقيق األمن 

الدورة  خمرجات  أهم  أحد  يشكل  الغذائي 
للحكومات  العاملية  القمة  من  اخلامسة 

.2017
وأشار إىل أن حلول الزراعة املائية الرأسية 
الداعمة  االبتكارات  هذه  أهم  ضمن  تأتي 
األمن  وحتقيق  الزراعي  القطاع  الستدامة 
تعزيز  على  لقدرتها  الغذائي  والتنوع 
ويظهر  كلفتها  وخفض  الزراعية  اإلنتاجية 
هذا يف املستوى الذي وصلت إلية مزرعة 
"بادية" كونها التجربة األوىل من نوعها يف 
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من  النوع  هذا  قدرة  ان  الزيودي: 
النجاح دليل مهم على  املشاريع على 
كون دولة االمارات حاضنة رائدة لالبتكار.

منطقة دول جملس التعاون اخلليجي يف 
قصرية  فرتة  خالل  الزراعة  من  النوع  هذا 
منذ بدء عملها خالل الربع األخري من العام 
الذي  بالنجاح  معاليه  وأشاد  املاضي. 
حتققه املزرعة الفتا إىل ان قدرة هذا النوع 
النجاح دليل هام على  من املشاريع على 

كون دولة االمارات حاضنة رائدة لالبتكار.
يف  إنتاجها  بدأت  "بادية"  مزرعة  وكانت 
لريادة  طموحة  خطط  مع   2017 ديسمرب 
بطرق  املنطقة  يف  اخلضراء"  "الثورة 
ظروف  من  تعزز  ومبتكرة  متطورة  زراعية 
بتقنيات  متتاز  متكاملة  بيئة  ضمن  النمو 
تقنيات  أحدث  وباعتماد  للتحكم..  دقيقة 
الرأسية  الزراعة  وأساليب  املائية  الزراعة 
العشبية  اخلضراوات  املزرعة  تنتج 
دون  املبيدات  من  واخلالية  املغذية 

احلاجة ألشعة الشمس أو الرتبة أو املواد 
الكيميائية.

املؤسس  اجلندي  عمر  قال  جانبه  من 
قمنا   " بادية  ملزارع  التنفيذي  والرئيس 
برؤية  اإلمارات  يف  بادية  مزارع  بتأسيس 
للغذاء  مستدام  حل  توفري  يف  تتمثل 
على  املنطقة  اعتماد  من  احلد  أجل  ومن 
االسترياد. ولطاملا كانت تنمية احملاصيل 
يف املنطقة تشكل حتديا حقيقيا بسبب 
بادية  مزارع  تقدم  هنا  من  الشديد  املناخ 
ذلك  يقتصر  وال  للتطبيق.  وقابال  عمليا  حال 
الطازجة  اخلضراوات  وتنمية  زراعة  على 
لكننا  كيميائية  مواد  أو  مبيدات  بدون 
للبيئة  الصديقة  الطرق  بأكرث  بذلك  نقوم 
التي  املياه  من  األدنى  احلد  وباستخدام 
يعاد تكريرها. وهكذا نرد جزءا من اجلميل 

اجلديدة  املوجة  ونستهل  اإلمارات  إىل 
للزراعة يف دبي - موطن االبتكار واإلبداع".
اخلس  من  شامال  طيفا  املزرعة  وتنتج 
العشبية  واألوراق  اخلضراوات  وشتالت 
نكهات  تضيف  والتي  بأنواعها  الصغرية 
الرئيسية  واألطباق  للسلطات  مميزة 
وتضم  والشوربات..  والساندويتشات 
والفجل  والكيل  اجلرجري  اخلضراوات 
وامللفوف األحمر والريحان واخلردل والتي 
ومواد  لألكسدة  مبضادات  جميعها  تزخر 

غنية باملغذيات.
الرأسية  املائية  الزراعة  مفهوم  أن  يذكر 
"بادية"  مزرعة  تنتهجه  الذي  والذي 
من   2021 اإلمارات  رؤية  مع  يتماشى 
وتقنني  مستدام  مستقبل  إرساء  خالل 

استهالك املياه..
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مبادرة »مفقس االبحاث البحرية« تساهم في 
تنويع االنتاج الوطني الغذائي 

اكدت معالي مريم بنت محمد سعيد حارب المهيري وزيرة دولة ان مبادرة » مفقس 

مركز الشيخ خليفة لألبحاث البحرية« ستساهم في تحقيق القيمة المضافة لجميع 

االنتاج  دفعات  أولى  بيع  عمليات  ان  معلنة  السمكي  االستزراع  بقطاع  المعنيين 

»المفقس » ستتم خالل الشهر الحالي.

قطاع  اهمية  اىل  معاليها 
املائية  االحياء  االستزراع 
الغذائي  االمن  مبنظومة 
اسهام  اىل  مشرية  بالدولة  املستقبلي 
يف  البحرية  لألبحاث  خليفة  الشيخ  مركز 
خالل  من  الغذائي  الوطني  االنتاج  تنويع 
وتوفري  املستهلك  متطلبات  على  االطالع 

وبالشراكة  املستدامة  الطرق  بأفضل  ها 
مع القطاع اخلاص.

جاء ذلك مبناسبة زيارة وفد من جمهورية 
الشيخ  مركز  مفقس   " لـ  أفريقيا  جنوب 
خليفة لألبحاث البحرية" لالطالع على أفضل 
املمارسات املطبقة يف تشييد وتشغيل 
ترأس  حيث  السمكي  االستزراع  منشآت 

الوفد سعادة ساكي فان دير وال القنصل 
االقتصادي يف القنصلية العامة جلمهورية 
العديد  وعضوية  الدولة  يف  أفريقيا  جنوب 
يف  اخملتصني  االقتصاديني  اخلرباء  من 

االستزراع السمكي.
وقالت معايل مرمي بنت حممد سعيد حارب 
ملحة  اصبحت  اليوم  احلاجة  ان  املهريي 
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 إن ما يقارب 50% من الطلب العاملي 
على األسماك يتم توفريها من خالل 

أنظمة االستزراع السمكي.

االستثمار  وادوات  منظومة  ترتيب  إلعادة 
وبشراكة  االنتاجية  بالقطاعات  االمثل 
اخلاص  القطاع  مؤسسات  مع  فاعلة 
وفقا ألجنح املمارسات العلمية والتقنيات 
املعرفة،  اسس  على  املبينة  املتطورة 
حيت بات من املعلوم للجميع، حسب تقارير 
والعاملية،  الوطنية  املؤسسات  ونشرات 
البحرية  املصايد  منتجات  على  الطلب  بان 
الطبيعية املستنزفة ال يلبي احتياجات النمو 
املستوى  على  سواء  للطلب  املتسارع 
احمللية  االسواق  وان  العاملي  او  الوطني 
بثلثي  تقدر  والتي  الفجوة  بسد  تقوم  حاليا 
عرب  احمللي  االستهالك  من   "  %70" اواكرث 

منافذ ومنصات االسترياد اخلارجي.
ياتي  املركز  انشاء  ان  معاليها  واضافت 
التي تواجه هذا  التحديات  للتغلب على تلك 

اإلصبعيات  توفري  ومنها  احليوي  القطاع 
االحياء  استزراع  صناعة  قطاع  ملنشئات 
مرافق  عدة  املركز  يضم  حيث  املائية، 
األنظمة  وفق  يعمل  الذي  مفقس  منها 
طبقا  املياه  تدوير  اعادة  وآليات  املتكاملة 
عامليا  املستخدمة  التقنيات  ألحداث 
من  مليون   15 عن  تزيد  انتاجية  وبطاقة 
إصبعيات األسماك ذات املردود االقتصادي 
مت  حيث  احمللي  الصعيد  على  اجملزي 
للمفقس  التجاري  التحول  خطة  تطوير 
بحيث يتم إنتاج األصناف احلية املرغوبة يف 
قبل املستهلك بالدولة وبناء على دراسة 

حالة السوق.
افريقيا  جنوب  وفد  زيارة  أجندة  وتضمنت 
اإلمارات  دولة  بني  التعاون  سبل  أهم  بحث 
أفريقيا  جنوب  وجمهورية  املتحدة  العربية 

واالطالع  احمليطات  اقتصاد  قطاع  ضمن 
تنظيم  وأطر  والقوانني  األنظمة  أهم  على 

نشاط االستزراع السمكي بالدولة.
من جانبه أبدى اجلانب اجلنوب إفريقي رغبته 
يف االستثمار مستقبال يف هذه النشاطات 
التي تساهم بشكل كبري يف تغطية الطلب 
الطازجة  األسماك  منتجات  على  املتزايد 
وذلك  اقتصاديا  جمدية  تعترب  أنها  كما 
منهجيات  وتتبع  البيئة  على  منخفض  تأثري 

الزراعة املستدامة.
البحرية  لألبحاث  خليفة  الشيخ  مركز  ويعد 
املنطقة  مستوى  على  نوعه  من  األول 
واالحدث على مستوى الدولة ومركزا اقليميا 
املعرفة  لنشر  وعنوانا  وطنيا  ومرجعا 
التجارب على  واخلربة املكتسبة من أجنح 

املستويات احمللية واإلقليمية.
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تكنولوجيا بيئية

التزامها بأعلى معايير االستدامة وحماية البيئة 

قام معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي عضو مجلس الوزراء وزير التغير المناخي 

منطقة  في  السلمية  النووية  للطاقة  براكة  محطات  مشروع  موقع  بزيارة  والبيئة، 

النووية  للطاقة  اإلمارات  مؤسسة  التزام  على  اطلع  حيث  أبوظبي،  بإمارة  الظفرة 

بتطبيق أعلى المعايير العالمية الخاصة باالستدامة وحماية البيئة. كما شهد معاليه 

التقدم الكبير في األعمال اإلنشائية الجارية في محطات المشروع األربع.

يف استقبال معايل الدكتور 
املهندس  الزيودي،  ثاين 
احلمادي  إبراهيم  حممد 
اإلمارات  ملؤسسة  التنفيذي  الرئيس 
حممد  أحمد  واملهندس  النووية،  للطاقة 
الرميثي نائب الرئيس التنفيذي للمؤسسة، 

إىل جانب عدد من موظفي اإلدارة العليا.
اجلولة  مستهل  يف  معاليه  واستمع 

يف  احملرز  التقدم  عن  لشرح  باملوقع 
حمطات الطاقة النووية األربع، التي ستوفر 
الكهربائية  الطاقة  من  ميغاوات   5600
وحتد  للبيئة،  والصديقة  واملوثوقة  اآلمنة 
من  طن  مليون   21 إىل  يصل  ما  انبعاث  من 
ما  أي  عام،  كل  الضارة  الكربونية  الغازات 
 3.2 عن  الناجتة  االنبعاثات  مقدار  يعادل 
مليون سيارة. واطلع معاليه على جمموعة 

املستخدمة  واملعدات  املنشآت  من 
الهواء  جودة  مراقبة  أجل  من  "براكة"  يف 
كما  باملشروع،  احمليطة  البحرية  واحلياة 
تعرف معاليه على العديد من الربامج التي 
ضمان  بهدف  بتنفيذها  املؤسسة  تقوم 

حماية البيئة واالستخدام األمثل للموارد. 
الدكتور  معايل  قال  الزيارة  على  وتعليقًا 
دولة  تبذلها  التي  اجلهود  "إن  الزيودي: 
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الزيودي: مشروع"براكة" يساهم يف 
حتقيق اسرتاتيجية االمارات للطاقة 

والوفاء بالتزامات الدولة الطوعية يف 
اتفاق باريس للتغري املناخي.

املوارد  استدامة  حتقيق  يف  األمارات 
حلول  واستخدام  ونشر  للبيئة،  الطبيعية 
رسخت  واملتجددة  النظيفة  الطاقة 
الدول  أهم  من  كواحده  العاملية  مكانتها 

يف هذا اجملال".
حمطات  مشروع  أن  إىل  معاليه  وأشار 
والذي  السلمية  النووية  للطاقة  براكة 
من  ميغاوات   5600 توليد  يف  سيسهم 
جهود  أهم  أحد  يعد  الكهربائية  الطاقة 
الدولة املبذولة يف هذا اجملال، خصوصا 
للطاقة  اإلمارات  مؤسسة  التزام  مع 
العاملية  املعايري  أعلى  بتطبيق  النووية 
األعمال  أن  إىل  الفتا  باالستدامة،  اخلاصة 
اإلنشائية يف املشروع جتري بثبات وأمان 
عالمة  سيشكل  املشروع  إجناز  وان 
ملكانتها  وتعزيز  الدولة،  تاريخ  يف  فارقة 

ودورها الرائد عامليا.
براكة  حمطات  مشروع  أن  وأوضح 
وفاء  يف  سيساهم  النووية  للطاقة 
على  احملددة  الطوعية  بالتزاماتها  الدولة 
باريس  اتفاق  مبوجب  الوطني  املستوى 
اإلمارات  اسرتاتيجية  يف  واملتضمنة 
يف  الطاقة  مزيج  لتنويع  الهادفة  للطاقة 
الطاقة  مساهمات  رفع  خالل  من  الدولة 
إىل  املزيج  هذا  يف  واملتجددة  النظيفة 
27% بحلول عام 2021 وإىل 50% بحلول عام 

.2050
حممد  املهندس  قال  الصدد،  وبهذا 
التنفيذي  الرئيس  احلمادي،  إبراهيم 
النووية:  للطاقة  اإلمارات  ملؤسسة 
السلمي  النووي  الربنامج  "يضطلع 
دولة  مسرية  يف  فّعال  بدور  اإلماراتي 

اإلمارات العربية املتحدة نحو حتقيق النمو 
توفري  خالل  من  واالجتماعي  االقتصادي 
وموثوقة  وفعالة  آمنة  كهربائية  طاقة 
تقريبًا".  الكربونية  االنبعاثات  من  وخالية 
النووي  الربنامج  "يعد  احلمادي:  وأضاف 
السلمي اإلماراتي أيضا عنصرًا رئيسيًا يف 
اسرتاتيجية اإلمارات للطاقة 2050، الرامية 
اإلمارات  دولة  يف  الطاقة  مزيج  تنويع  إىل 
العربية املتحدة وتقليل البصمة الكربونية 
الناجتة عن إنتاج الكهرباء بنسبة 70% على 

مدى األعوام الثالثني املقبلة".
للطاقة  اإلمارات  مؤسسة  وكانت 
تقرير  "أفضل  بجائزة  مؤخرًا  فازت  النووية 
القيادة  جوائز  ضمن  االستدامة"  عن 
تنظمها  التي  لألعمال  املستدامة 

جمموعة أبوظبي لالستدامة.
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»محمد بن راشد للطاقة الشمسية«

كهرباء  لهيئة  التنفيذي  الرئيس  المنتدب  العضو  الطاير،  محمد  سعيد  سعادة  قام 

للطاقة  مكتوم  آل  راشد  بن  »محمد  مجمع  لمشاريع  ميدانية  بزيارة  دبي  ومياه 

الشمسية«، الذي يأتي ترجمة لرؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم 

الوزراء، حاكم دبي، رعاه اهلل، في تعزيز االستدامة  الدولة، رئيس مجلس  نائب رئيس 

وتحويل دبي إلى مركز عالمي للطاقة النظيفة واالقتصاد األخضر.

جممع "حممد بن راشد آل 
مكتوم للطاقة الشمسية" 
للطاقة  جممع  أكرب 
العامل يف موقع  الشمسية على مستوى 
واحد وفق نظام املنتج املستقل، بطاقة 
عام  بحلول  ميجاوات   5000 إىل  تصل  إنتاجية 
 50 إىل  تصل  إجمالية  وباستثمارات   ،2030
حتقيق  يف  اجملمع  ويسهم  درهم.  مليار 

النظيفة  للطاقة  دبي  اسرتاتيجية  أهداف 
من  دبي  طاقة  من   %75 لتوفري   2050

مصادر الطاقة النظيفة بحلول 2050.
سعيد  سعادة  اطّلع  اجلولة،  بداية  ويف 
سري  على  مّفصل  وبشكل  الطاير  حممد 
الثالثة من  تنفيذ املرحلة  العمل يف  تقدم 
ممثلي  من  ميجاوات   800 بقدرة  اجملمع 
أسستها  التي   "  2– "شعاع  شركة 

 %60 ومتتلك  دبي  ومياه  كهرباء  هيئشة 
الهيئة شركة  أطلقت  من أسهمها. وقد 
الذي  التحالف  مع  بالشراكة   "  2– "شعاع 
املستقبل  لطاقة  أبوظبي  شركة  تقوده 
"مصدر" وجمموعة "إي دي إف" عرب شركة 
"إي دي إف انرجي نوفل" التابعة لها، والذي 
من  املتبقية  األسهم  من   %40 ميتلك 
الشركة، حيث متتلك "مصدر" 24 % فيما 
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للطاقة  راشد  بن  حممد  جممع  يعد 
مستوى  على  جممع  أكرب  الشمسية 
العامل يف موقع واحد وفق نظام املنتج 

املستقل.

متتلك "إي دي إف انرجي نوفل" 16 %، فيما 
شركة  تقوده  الذي  الدويل  االئتالف  يتوىل 
يف  املتخصصة  اإلسبانية  "جرانسوالر" 
مقاوالت الطاقة املتجددة، ويضم شركتي 
اإليطالية،  و"جيلال"  اإلسبانية  أكسيونا 
واإلنشاءات  واملشرتيات  الهندسة  أعمال 

.)EPC(
 800 بقدرة  الثالثة  املرحلة  بناء  ويتم 
مساحة  وعلى  مراحل،   3 على  ميجاوات، 
املتوقع  من  حيث  مربعًا،  كيلومرتًا   16 تبلغ 
أبريل  شهر  يف  ميجاوات   200 أول  تشغيل 
املقبل، فيما سيتم تشغيل 300 ميجاوات 
 300 ثم  ومن   ،  2019 عام  األول  النصف  يف 
ميجاوات األخرية يف النصف األول من 2020.

العمل  سري  الطاير،  سعادة  تفقد  ثم  ومن 
لشروحات  واستمع  االبتكار"،  "مركز  يف 

اإلنشائية وتقدمها من  حول سري األعمال 
ممثلي "شركة حديد اإلمارات للمقاوالت"، 

وشركة إيتالديكو.
منشأة  يعترب  الذي  املشروع  ويضم 
بأحدث  جمهز  تفاعليًا  مركزًا  مستدامة، 
لتعزيز  الطاقة املتجددة والنظيفة  تقنيات 
الطاقة  حول  اجملتمع  يف  الوعي  مستوى 
القدرات  وصقل  واملستدامة  املتجددة 
يف  األعمال  تنافسية  وتعزيز  الوطنية 
كهرباء  لهيئة  وسيتيح  ككل،  املنطقة 
اخلاصة  إجنازاتها  استعراض  دبي  ومياه 
واالستدامة،  املتجددة  الطاقة  جمال  يف 
دبي  اسرتاتيجية  على  الضوء  وتسليط 
للطاقة النظيفة 2050. وميتد املبنى على 
مساحة تبلغ 4000 مرتًا مربعًا، ويبلغ ارتفاعه 
طوابق  أربع  من  مكون  وهو  مرت،   90 حوايل 

وطابق أرضي.
تقنيات  تطوير  على  املركز  وسيعمل 
تغري  الوعي حول  الطاقة املتجددة، ونشر 
باإلضافة  املستدامة،  والطاقة  املناخ 
ورحالت  خاصة  تفاعلية  عروض  خلق  إىل 
حول  األفراد  وتثقيف  للضيوف  تعليمية 
متحفًا  سيكون  حيث  الشمسية،  الطاقة 
والطاقة  الشمسية  للطاقة  ومعرضًا 
واجلامعات  السياح  يجذب  املتجددة 
واملدارس والشركات والشركاء، وسيفتح 
أبوابه الستقبال مصنعي ومطوري الطاقة 
متخصصًا  مكانًا  يتضمن  كونه  الشمسية، 
الفعاليات  لعقد  دائم  مؤمترات  ومركز 
والدورات  العمل  واجتماعات  واملؤمترات 
تتعلق  مواضيع  حول  واللقاءات  التدريبية 

بالطاقة الشمسية.
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هيئة كهرباء ومياه دبي تشارك في تطوير 
محمية المرموم 

تشارك هيئة كهرباء ومياه دبي بستة مشروعات في تطوير »محمية المرموم« التي أعلنها 

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

حاكم دبي، رعاه اهلل، محمية طبيعية للنباتات والحيوانات والطيور المحلية والمهاجرة 

لتكون بذلك أكبر وجهة بيئية سياحية تشترك في تنفيذها 9 جهات حكومية بأكثر من 

20 مشروعًا حيويًا، وتستهدف المحمية استقطاب مليون زائر سنويًا.

يف  الهيئة  مشروعات 
تزويدها  املرموم  حممية 
عن  النظيفة  بالطاقة 
مكتوم  آل  راشد  بن  حممد  جممع  طريق 
للطاقة الشمسية للمساهمة يف احلفاظ 
املستدامة؛  التنمية  وتعزيز  البيئة  على 
وتركيب األنظمة الشمسية الكهروضوئية 

بشبكة  وربطها  احملمية  منشآت  أعلى 
دبي"؛  "شمس  مبادرة  خالل  من  الهيئة 
األخضر"  "الشاحن  حمطات  وتركيب 
للتشجيع  الكهربائية  السيارات  لشحن 
للبيئة؛  الصديقة  السيارات  استخدام  على 
وتوفري أحدث تقنيات العدادات الذكية التي 
تعزيز  يف  تسهم  متطورة  بخواص  تتميز 

وتركيب  للبيئة؛  وصديق  ذكي  حياة  منط 
تتضمن  التي  الذكية  "منارتي"  أعمدة 
شحن  تشمل  مبتكرة  وتطبيقات  مزايا 
تفاعلية،  وشاشات  الكهربائية،  السيارات 
العوامل  تقيس  ذكية  استشعار  وأنظمة 
اإلنرتنت وغريها؛  البيئية احمليطة، وخدمة 
للمياه  حديثة  حتتية  بنية  تطوير  إىل  إضافة 
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تتضمن مشروعات الهيئة توفري أحدث 
تتميز  التي  الذكية  العدادات  تقنيات 
بخواص متطورة تسهم يف تعزيز منط 

حياة ذكي وصديق للبيئة.

يضمن  مبا  العاملية  املعايري  أعلى  وفق 
جاهزية شبكة الهيئة لتوفري املياه جلميع 

مشروعات احملمية.
حممية  يف  الهيئة  مشروعات  وحول 
املرموم، قال سعيد حممد الطاير، العضو 
كهرباء  لهيئة  التنفيذي  الرئيس  املنتدب 
الشاملة  اخلطة  "ستسهم  دبي:  ومياه 
السمو  صاحب  سيدي  أطلقها  التي 
نائب  مكتوم،  آل  راشد  بن  حممد  الشيخ 
حاكم  الوزراء  جملس  رئيس  الدولة  رئيس 
املرموم  حممية  لتطوير  اهلل،  رعاه  دبي 
ثقايف  جذب  كمنطقة  مكانتها  تعزيز  يف 
يف  نشارك  أن  ويسعدنا  رائدة،  وسياحي 
مشروعات  خالل  من  الرائدة  اخلطة  هذه 
بجوانبها  املستدامة  التنمية  تدعم 
ضمن  واالجتماعية،  والبيئية  االقتصادية 

دبي  اسرتاتيجية  أهداف  لتحقيق  سعينا 
للطاقة النظيفة 2050 التي تهدف إىل تكون 
الكربونية  البصمة  يف  األقل  املدينة  دبي 
 ،2050 عام  بحلول  العامل  مستوى  على 
للطاقة  عاملي  مركز  إىل  اإلمارة  وحتويل 
نسبة  وزيادة  األخضر،  واالقتصاد  النظيفة 
الطاقة النظيفة يف اإلمارة لتصل إىل %75 

بحلول عام 2050".
بن  حممد  جممع  أن  إىل  الطاير  وأشار 
الذي  الشمسية،  للطاقة  آل مكتوم  راشد 
أكرب  يعد  املرموم،  حممية  ضمن  يقع 
موقع  يف  الشمسية  للطاقة  مشروع 
اإلنتاجية  العامل، وستصل قدرته  واحد يف 
ومت   .2030 عام  بحلول  ميجاوات   5000 إىل 
بقدرة  والثانية  األوىل  املرحلتني  تشغيل 
تنفيذ  على  العمل  وجاري  ميجاوات،   213

ميجاوات،   800 بقدرة  الثالثة  املرحلة 
هذه  من  األول  املشروع  تشغيل  وسيتم 
الربع  يف  ميجاوات   200 بقدرة  املرحلة 
على  كذلك  العمل  وجاري   ،2018 من  الثاين 
الطاقة  بتقنية  الرابعة  املرحلة  تنفيذ 
ميجاوات،   700 بقدرة  املركزة  الشمسية 
موقع  يف  نوعه  من  األكرب  املشروع  وتعد 

واحد على مستوى العامل.
حممية  أول  املرموم"  "حممية  وتعد 
صحراوية غري مسورة يف الدولة مفتوحة 
ثالث  نحو  مساحتها  وتضاعفت  للجمهور، 
مرات، وحتتضن أكرب مشتل للحياة النباتية 
هكتارًا،   40 مساحة  على  اإلمارات  يف 
وستضم أكرث من مليون شتلة من خمتلف 
على  للحفاظ  وذلك  احمللية  النباتات  أنواع 

التنوع البيولوجي يف دبي.
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صحة وطب

حاكم أم القيوين يشارك في مبادرة »نمشي معًا«
شارك صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعال عضو المجلس األعلى حاكم أم 

النادي  أمام  من  انطلقت  التي  الخاص  لألولمبياد  معًا«  »نمشي  مبادرة  في  القيوين 

البحري إلى الديوان األميري.

بن  سيف  الشيخ  سموه، 
دائرة  رئيس  املعال  راشد 
بأم  االقتصادية  التنمية 
القيوين، والشيخ أحمد بن سعود بن راشد 
التنفيذي  اجمللس  رئيس  نائب  املعال 
إلمارة أم القيوين، والشيخ علي بن سعود 
البلدية،  دائرة  رئيس  املعال  راشد  بن 
املعال  خالد  بن  أحمد  الشيخ  واملهندس 
بأم  واملساحة  التخطيط  دائرة  رئيس 
القيوين، ومعايل حصة بنت عيسى بو حميد 
اإلرث  جلنة  ورئيسة  اجملتمع  تنمية  وزيرة 

الستضافة  العليا  للجنة  التابعة  واجملتمع 
الشخصيات  من  وعدد  اخلاص،  األوملبياد 
القيوين، والعديد  أم  والقيادات من حكومة 
استعدادًا  اجملتمع،  شرائح  خمتلف  من 
التي تشهدها  الرياضية اإلنسانية  للحركة 
األلعاب  دورة  استضافة  يف  الدولة، 
تنطلق  والتي  اخلاص،  لألوملبياد  اإلقليمية 
والدورة  املقبل  مارس   22 إىل   14 من 
العاملية لألوملبياد اخلاص يف مارس 2019.

القيوين،  أم  حاكم  السمو  صاحب  وأكد 
لتسليط  القيوين  أم  إمارة  مشاركة  أن 

واإلجنازات  األدوار  على  الضوء  من  مزيد 
الهمم  أصحاب  حققها  التي  والنجاحات، 
والفنية  والثقافية  الرياضية  اجملاالت  يف 
من  وذلك  اجملاالت،  من  وغريها  والتقنية 
واألنشطة  الفعاليات  من  العديد  خالل 
اللجنة  تنظمها  التي  والثقافية  امليدانية 
أنحاء  خمتلف  يف  اخلاص  لألوملبياد  العليا 
دولة اإلمارات، كما تؤكد مشاركة أم القيوين 
والعطاء  الدعم  تقدمي  يف  اإلمارة  نهج 
أبرز  استضافة  يف  الدولة  مسرية  لتعزز 
األحداث العاملية، ولتشارك يف تنظيم أكرب 
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القيوين  أم  حاكم  السمو  صاحب  أكد 
من  مزيد  لتسليط  اإلمارة  مشاركة  أن 
التي  والنجاحات  اإلجنازات  على  الضوء 

حققها أصحاب الهمم.

األلعاب  دورة  وهو  وإنساين،  رياضي  حدث 
اإلقليمية والعاملية لألوملبياد اخلاص.

مبشاركة  سعادته  عن  سموه  وأعرب 
أصحاب الهمم يف هذه املبادرة املتميزة 
الرياضة  اتخاذ  على  حافزًا  تشكل  التي 
أن  إىل  سموه  مشريًا  حياة،  ومنط  أسلوب 
رسالة  طياتها  يف  حتمل  املبادرة  هذه 
اجلميع  جتمع  الرياضة  بأن  للمجتمع 
سياستنا  وأن  جيدة،  بصحة  للعيش 
"أصحاب  اندماج  ضرورة  تؤكد  الوطنية 
اجملتمعية  األنشطة  خمتلف  يف  الهمم" 

الثقافية والرياضية واالجتماعية.
من جانبها، قالت معايل حصة بنت عيسى 
معًا"  "منشي  مبادرة  وصول  إن  بوحميد، 
أهمية  احلدث  على  يضفي  القيوين  أم  إىل 
تبذلها  التي  احلثيثة  للجهود  نظرًا  أكرب 

أم  حاكم  السمو  صاحب  بقيادة  اإلمارة 
كأولوية  الهمم  أصحاب  لتكريس  القيوين، 
خالص  موجهة  املستقبلية  اخلطط  يف 
أم  حاكم  السمو  لصاحب  والثناء  التقدير 
الفعالية  هذه  ضمن  شارك  الذي  القيوين 
يف  الهمم  أصحاب  تخدم  التي  اإلنسانية 
يف  أساسيًا  حافزًا  لهم  وتقدم  الدولة، 

مسريتهم الرياضية.
إجنازات  من  القيادة  حققته  ما  وقالت: 
ويوضح  املثابرة،  روح  يجسد  عظيمة 
تنتهجها  التي  التخطيط  وسالمة  الرؤية 
اإلنسان  جتاه  للدولة  احلكيمة  السياسة 
نفوس  يف  االحتاد  دولة  معاين  وترسخ 

األجيال احلالية التي تنعم بثماره وخرياته.
وتعد مبادرة "منشي معًا" إحدى مبادرات 
والتي  اخلاص  لألوملبياد  العليا  اللجنة 

من  أبوظبي  يف  اإلقليمية  دورتها  تنطلق 
العاملية  والدورة  القادم  مارس   22 إىل   14
يف مارس 2019، بهدف تعزيز دمج أصحاب 
من  جزءًا  باعتبارهم  الذهنية،  اإلعاقات 
النسيج االجتماعي يف دولة اإلمارات، كما 
تهدف إىل حتفيز األفراد من الفئات واألعمار 
أكرب  يف  التطوعية  املشاركة  على  كافة 

حدث رياضي إنساين يف العامل.
اإلقليمية  األلعاب  دورة  وتستضيف 
رياضي   1000 من  أكرث  اخلاص،  لألوملبياد 
يف  الرياضيون  وسيشارك  دولة.   31 من 
يف  مواقع  ثمانية  تستضيفها  رياضة،   16
أدنيك،  ذلك:  يف  مبا  أبوظبي،  العاصمة 
ومدينة زايد الرياضية، وحلبة مرسى ياس، 
الضباط،  ونادي  أبوظبي،  نيويورك  وجامعة 

ومبادلة أرينا، ونادي اجلزيرة الرياضي.

نـــــــبــــــــتــــــــكـــــــــر مــــــــجـــــــــتــــــــــمــــــــــعـــــــــات خـــــــضـــــــــــــــراء لـــــغـــــد أفـــــضــــــل

 2018 61أبـــريـــــل 



البصمة الوراثية للميكروبات المسببة لألمراض 
المنقولة عبر الغذاء

ضمن جهود البلدية الرامية لتعزيز الصحة العامة في إمارة دبي، قام قسم مختبرات 

األغذية والبيئة التابع إلدارة مختبر دبي المركزي ببلدية دبي بالبدء في فحص التنميط 

الجزيئي لتشخيص السالالت البكتيرية الممرضة والمسببة لحاالت التسمم الغذائي 

على  تعتمد  والتي   Pulsed Field Gel Electrophoresis – PFGE تقنية  باستخدام 

فحص الحمض النووي لمسببات األمراض المنقولة عبر الغذاء.

رئيس  الهاجري  مها   
األغذية  خمتربات  قسم 
اخلطوة  هذه  أن  والبيئة 
لرصد  الدولية  الشبكة  مع  بالتنسيق  تأتي 
الغذاء  عرب  املنقولة  األمراض  مسببات 
مقرًا  املتحدة  الواليات  من  تتخذ  والتي 

يف  األغذية  خمتربات  إىل  أشارت  كما  لها. 
دبي تعترب أول جهة حملية تستخدم هذه 
أن  املتوقع  من  والتي  املتطورة  التقنية 
اكتشاف  على  القدرة  على  كبريًا  تأثريًا  تؤثر 
يعني  مما  الغذائية  التسممات  مسببات 
زيادة الثقة يف األجهزة الرقابية بالدولة يف 

حماية املستهلكني وتعزيز الصحة العامة. 
الشبكة  ضمن  دبي  بلدية  وجود  أن  كما 
الدولية لرصد األمراض املنقولة عرب الغذاء 
من شأنه تطوير التواصل مع اجلهات ذات 
مستوى  على  الغذاء  بسالمة  العالقة 
املعلومات  تبادل  ميكن  حيث  العامل، 
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مع  بالتنسيق  اخلطوة  هذه  تأتي 
مسببات  لرصد  الدولية  الشبكة 
والتي  الغذاء  عرب  املنقولة  األمراض 

تتخذ من الواليات املتحدة مقرًا لها.

يتم  التي  األمراض  مبسببات  املتعلقة 
والقيام  الشبكة  هذه  عرب  اكتشافها 
بالرقابة  املتعلقة  املطلوبة  باإلجراءات 
أخرى  جهة  من  املستوردة.  األغذية  على 
تعترب  اخلطوة  هذه  أن  الهاجري  أفادت 
اخملترب  تطبيق  تسبق  أساسية  خطوة 
والتي  اجلينومي  التسلسل  لتقنيات 
تدشني  بعد  أخرى  نوعية  نقلة  ستحدث 
مراقبة  مراكز  قبل  من  استخدامها 

 .)CDC( األمراض األمريكية
املرجعية  اخملترب  وسيكون  هذا 
على  الفحوص  هذه  ملثل  األساسية 
املتحدة  العربية  اإلمارات  دولة  مستوى 
البكتريية  العزالت  استقبال  يف  وسيبدأ 
من خمتربات املؤسسات الصحية العاملة 
عن  فضاًل  الدولة،  إمارات  وكل  دبي  بإمارة 

ترسلها  أن  ميكن  التي  البكتريية  العزالت 
الراغبة  الغذائية  املؤسسات  خمتربات 
يف معرفة مصدر التلوث البكتريي يف تلك 
املؤسسات أو يف منتجاتها الغذائية وربط 
البكتريية  العزلة  اخذ  مبوقع  التلوث  هذا 
التخاذ اإلجراءات الالزمة. وحتذر من خطورة 

إعداد لعبة السالمي اللزجة يف املنزل
يف  تداوله  مت  مرئي  مقطع  على  وردًا 
لعبة  حول  االجتماعي  التواصل  وسائل 
وأضرارها  السحرية"  "العجينة  السالمي 
وتأثريها على األطفال، حذرت إدارة الصحة 
خطورة  من  دبي  ببلدية  العامة  والسالمة 
قيام األطفال وذويهم بإعداد اللعبة اللزجة 

يف منازلهم.
إدارة  مدير  سلمان  رضا  املهندس  وأكد 
دبي  ببلدية  العامة  والسالمة  الصحة 

خلطورة  نظرًا  لذلك  الصحية  األضرار  على 
سامة  وحماليل  كيميائية  مواد  استخدام 
خطرة مثل البوراكس ومساحيق الغسيل 
عملية  خالل  امللونة  واملواد  والصمغ 
اللعبة وتأثرياتها السلبية واخلطرية  إعداد 
األطفال،  وسالمة  العامة  الصحة  على 
من  اللعبة  تلك  شراء  خطورة  وكذلك 
والتي  املصادر اجملهولة وغري املعروفة 
الصحة  واشرتاطات  معايري  مع  تتوافق  ال 
األطفال  للعب  املعتمدة  والسالمة 
ومراقبة  مالحظة  األمور  أولياء  على  ويجب 
األطفال صغار السن "أقل من 3 سنوات" 
لعبهم  أثناء  سنًا  منهم  األكرب  واألطفال 
مضرة  تكون  قد  والتي  األلعاب  هذه  مبثل 
وبلع  تناول  على  العتيادهم  نظرًا  بالصغار 

القطع واملنتجات الصغرية. 
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تبدأ المرحلة الثانية من مهامها في أفريقيا

بدأت حملة الشيخة فاطمة اإلنسانية العالمية لعالج المرأة والطفل، المرحلة الثانية 

خالل  من  واألطفال  النساء  معاناة  من  للتخفيف  األفريقية  القارة  في  مهامها  من 

إيجاد حلول واقعية للمشاكل الصحية للفقراء في القرى عن طريق عيادات متنقلة 

ومستشفى ميداني متحرك يقدم خدماته التشخيصية والعالجية والوقائية بإشراف 

نخبة من كبار األطباء المتطوعين من مختلف دول العالم.

حلملة  اإلنسانية  املهام 
العاملية  فاطمة  الشيخة 
فاطمة  برنامج  إطار  يف 
أمنا  "كلنا  شعار  حتت  للتطوع  مبارك  بنت 
القيم  منظومة  مع  وانسجامًا  فاطمة" 
بن  زايد  الشيخ  أرساها  التي  اإلنسانية 
سلطان آل نهيان، وانطالقًا من توجيهات 
آل  زايد  بن  خليفة  الشيخ  الدولة  رئيس 

نهيان، بان يكون عام 2018 "عام زايد".
الشيخة  حلملة  الثانية  املرحلة  ودشنت 
األفريقية  القرى  يف  اإلنسانية  فاطمة 
يف  أوسع  جغرافية  مناطق  لتغطية 
واملغرب  وأوغندا  زجنبار  لتشمل  القارة 
يف  األوىل  املرحلة  جناح  بعد  والصومال، 
كل  يف  واألطفال  النساء  من  اآلالف  عالج 
رئيسة  من  مببادرة  والسودان،  مصر  من 

اجمللس  رئيسة  العام  النسائي  االحتاد 
األعلى  الرئيسة  والطفولة  لألمومة  األعلى 
الشيخة  األسرية  التنمية  ملؤسسة 
األوىل  هي  مبادرة  يف  مبارك،  بنت  فاطمة 
من نوعها يف العامل بهدف تقدمي أفضل 
اخلدمات التشخيصية والعالجية والوقائية 

واجلراحية للمرأة والطفل.
اإلنسانية  املبادرة  هذه  تنفيذ  ويتم 
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مناطق  للحملة  الثانية  املرحلة  تغطي 
االفريقية  القارة  يف  أوسع  جغرافية 
واملغرب  وأوغندا  زجنبار  لتشمل 

والصومال.

واالحتاد  العطاء  زايد  مبادرة  مع  بالشراكة 
مع  اسرتاتيجية  وبشراكة  العام  النسائي 
الشارقة  بيت  ومؤسسة  الرب  دار  جمعية 
املستشفيات  وجمموعة  اخلريي 

السعودية األملانية.
نورة  العام  النسائي  االحتاد  مديرة  وأكدت 
بنت  فاطمة  "الشيخة  أن  السويدي، 
مبارك أولت جل اهتمامها للعناية باملرأة 
يف  ودعمتهم  وعامليًا  حمليًا  والطفل 
ووفرت  الصحية  وباألخص  اجملاالت  جميع 

لهم الرعاية الصحية الشاملة".
بن  زايد  "الشيخ  أن  السويدي  وأوضحت 
املبادئ  هذه  أرسى  نهيان  آل  سلطان 
ووضعها موضع التنفيذ وسار على نهجه 
ونائب  نهيان،  آل  زايد  بن  خليفة  الشيخ 
حاكم  الوزراء  جملس  رئيس  الدولة  رئيس 

مكتوم،  آل  راشد  بن  حممد  الشيخ  دبي 
األعلى  القائد  نائب  أبوظبي  عهد  وويل 
للقوات املسلحة الشيخ حممد بن زايد آل 
األعلى  اجمللس  أعضاء  والشيوخ  نهيان، 
"حملة  أن  إىل  وأشارت  اإلمارات.  حكام 
العاملية  اإلنسانية  فاطمة  الشيخة 
استطاعت أن تصل برسالتها اإلنسانية إىل 
األوىل  مرحلتها  يف  واألطفال  النساء  آالف 
خالل  من  واملصرية  السودانية  القرى  يف 
خدماتها اإلنسانية وجنحت يف استقطاب 
التطوعية ومتكينها  الكوادر الطبية  أفضل 
التشخيصية  اخلدمات  أفضل  تقدمي  من 
ساهمت  والتي  والوقائية  والعالجية 
معاناة  من  التخفيف  يف  كبري  بشكل 
املعوزين  املرضى  واألطفال  النساء 
األمراض  بأهم  اجملتمعي  الوعي  وزيادة 

التي تصيب املرأة والطفل وأفضل سبل 
العالج والوقاية".

وجتدر اإلشارة إىل أن حملة الشيخة فاطمة 
اإلنسانية العاملية لعالج املرأة والطفل " 
القرى  بدأت نشاطها يف  كانت قد   " عالج 
فاطمة  أمنا  كلنا   " شعار  حتت  السودانية 
االماراتيني  األطباء  من  نخبة  بإشراف   "
والسودانيني الشباب بهدف تقدمي أفضل 
اخلدمات التشخيصية والعالجية والوقائية 
معاناتهم  من  للتخفيف  والطفل  للمرأة 
بغض  إنسانية  ومظلة  تطوعي  إطار  حتت 

النظر عن اللون أو العرق أو الدين.
السابقة  للمهام  استكماال  احلملة  وتأتي 
التي استطاعت، خالل الـ 17 سنة املاضية، 
من  للماليني  اإلنسانية  برسالتها  تصل  أن 

البشر.
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سيجربهم التغّير املناخي على النزوح من 
ثالث مناطق نامية كثيفة السكان قبل عام 
يف  منهم  نسمة  مليون   86 وحوايل   ،2050
وحوايل  الصحراء،  جنوب  أفريقيا  منطقة 
مليون   17 ونحو  آسيا  جنوب  يف  مليون   40
اجلفاف  بسبب  وذلك  الالتينية.  أمريكا  يف 
مستوى  وارتفاع  احملاصيل  وفشل 
وشدة  عدد  يف  والزيادة  البحر  سطح 

األعاصري واحلرائق.
هناك  أن  أيضًا  قّدرت  الدراسة  ولكن 
الكبري  العدد  هذا  لتقليص  جيدة  فرصة 
من النازحني بنسبة تفوق الـ 70% )من 140 
اىل 40 مليون فقط( إذا اجتهدت احلكومات 
املسببة  الغازات  انبعاثات  خفض  يف 
فرصة  هناك  أن  كما  احلراري.  لإلحتباس 
استفحال  قبل  املاثل  للواقع  لإلستعداد 
املدن  جتهيز  يتم  بأن  املناخي  التغري  آثار 
فرص  عن  الباحثني  النازحني  إلستيعاب 
املدى  على  النتائج  وتكون  والتعليم  العمل 
ومن  كثريًا.  أخف  وتأثريها  جيدة  الطويل 
اجملتمعات  هذه  مساعدة  األفضل 
إذا  الصائبة  القرارات  اتخاذ  على  الفقرية 
اىل  النزوح  قرروا  أو  هم  حيث  البقاء  قرروا 
اسرتاتيجية  خلطة  وفقًا  وذلك  املدن، 
تضعها السلطات املعنية للسيطرة على 

اآلثار السلبية.
مناذج  على  اشتمل  التقرير  أن  اجلميل 
التخطيط  كيفية  حول  واقعية  لتجارب 
اجملتمعات  ومساعدة  للنزوح  الفعال 
التنمية  أساليب  اتباع  يف  الريفية 
املستدامة للوقاية من آثار الكوارث البيئية. 
معرضة  الزراعة  أن  جند  بنغالديش  ففي 
أرض  ألنها  وامللوحة  الفيضانات  خملاطر 
فيها  النازحني  عدد  يجعل  ما  منخفضة، 
ميثل ثلث النازحني البيئيني يف جنوب آسيا. 

على  الضوء  الدويل  البنك  تقرير  سلط  وقد 
حالة أسرة هجرت قريتها بسبب الفيضان 
وجدت  حيث  دكا  العاصمة  إىل  ونزحت 
برنامج  لدى  والعمل  والتدريب  املأوى 
الفقر  حدة  لتخفيف  الدويل  البنك  مبادرة 
بنغالديش  من  الشمالية  املناطق  يف 
النساء  بتدريب  الربنامج  ويقوم   .)NARI(
على العمل إلعاشة أسرهن باعتبار املرأة 

عماد األسرة يف اجملتمعات الريفية. 
تطبيقه  ميكن  الربامج  من  النوع  هذا  إن   
استعدادًا  مدينة  أي  سلطات  بواسطة 
كما  البيئيني،  والالجئني  النازحني  إلستقبال 
القرويني  ملساعدة  برامج  تطبيق  ميكن 
مثل  للنزوح،  يضطروا  ال  حتى  قراهم  يف 
برنامج الغابات املستدامة يف املكسيك 
لزراعة وحصاد األشجار بصورة مستدامة، 
النجارة  مثل  يدوية  حرف  على  والتدريب 
يوفر فرص  األشجار. وهذا  لإلستفادة من 
زراعة  منها  مستويات  عدة  على  عمل 
وحصاد الغابات وجتارة األخشاب والنجارة. 

تسبب  ال  البيئية  الكوارث  أن  القول  خالصة 
يهاجرون  الذين  البيئيني  الالجئني  ظاهرة 
من بلد إىل آخر فحسب، وامنا ايضا تسبب 
داخل  املدن  إىل  الريف  من  النزوح  ظاهرة 
املدن  ترييف  إىل  يؤدي  ما  الواحد،  البلد 
بحزام  واحاطتها  بالسكان  وتكّدسها 
املوارد  استنزاف  إىل  يؤدي  الفقراء  من 
وتفشي  البيئة  صحة  وتدهور  الطبيعية 
السلبية،  اإلجتماعية  والظواهر  األمراض 
ويعطل  بانواعها،  واجلرائم  التسول  مثل 

دوالب التنمية املستدامة.
اإلنتاج  الوقاية منها بدعم   وعليه ال بد من 
واإلستعداد  الريف  يف  املستدام  النظيف 
لتدريبهم  برامج  بايجاد  النازحني  إلستقبال 
واإلستفادة منهم يف عجلة اإلنتاج باملدن. 
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على  والدولية  اإلقليمية  املنظمات  درجت 
البلدان  من  الهجرة  واجتاه  حجم  دراسة 
كالجئني  البيئية  الكوارث  تضربها  التي 
النزوح  ترصد  التي  الدراسات  بينما  بيئيني، 
وظاهرة  شحيحة.  الواحد  البلد  داخل 
النزوح من مناطق الكوارث البيئية إىل مدن 
السكاين  التوزيع  اختالل  إىل  تؤدي  الدولة 
يف  بالسكان  مكّدسة  املدن  جتد  بحيث 
والبوادي  القرى  تخلو  بينما  أطراف املدينة، 
كبريًا  ضغطًا  يشكل  وهذا  السكان.  من 
على البيئة احلضرية حلوجة هؤالء السكان 
إىل املاء والطاقة والغذاء واملأوى والتعليم 
بينما  وغريه،  والرتفيه  الصحية  واخلدمات 
الريفية  املناطق  يف  اإلنتاج  عجلة  تتوقف 

وتزداد تدهورًا. 
ويف أول تقرير للبنك الدويل حول تأثري التغري 
للسكان  الداخلية  الهجرة  على  املناخي 
انسان  مليون   140 حوايل  أن  الباحثون  قّدر 



جائزة اإلمارات التقديرية للبيئة

معًا من أجل وطن أخضر

جائزة زايد الدولية للبيئة

معًا من أجل قرن أخضر
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