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زايد .. شعلة العطاء المستدامة

أ. د. محمد أحمد بن فهد
رئيس جملس اإلدارة

رئيس التحرير  

آل  سلطان  بن  زايد  الشيخ  له  املغفور 
نهيان »رحمه اهلل« الذي اقرتن اسمه على 
حمتاج  لكل  العون  وتقدمي  بالعطاء  الدوام 
يف أي منطقة بالعامل نتقدم بجزيل الشكر 
وبأصدق  الرشيدة،  لقيادتنا  واالمتنان 
هذه  ذكرى  بحلول  وللعامل  لشعبنا  التهاين 
عام  ويف  الفضيل  الشهر  يف  املناسبة 

ومئوية زايد اخلري.
الشيخ  السمّو  صاحب  سيدي  قال  لقد 
رئيس  نائب  مكتوم،  آل  راشد  بن  حممد 
دبي،  حاكم  الوزراء،  جملس  رئيس  الدولة، 
والتقاليد  النبيلة  القيم  إن   " اهلل.  رعاه 
الشيخ  له  املغفور  تركها  التي  الراسخة 
الرثوة  متثل  نهيان،  آل  سلطان  بن  زايد 
احلقيقية ومصدر الفخر واالعتزاز لنا جميعًا 
ال  الذي  العطاء  نبع  ألنها  اإلمارات؛  يف 
ينضب، تتعلم منه األجيال احلالية والقادمة 
كيف تكون التضحية بكل غاٍل ونفيس من 

أجل الوطن ".
اسم  بحمل  تفخر  التي  زايد  مؤسسة  إن 
باإلرث  وتفتخر  تعتز  ثراه،  اهلل  طيب  زايد، 
العظيم الذي تركه الوالد املؤسس، شعلة 
العطاء املستدامة، رحمه اهلل، ومبسريته 
اإلنسانية والبيئية التي منها وبها أصبحت 
يف  املساهمة  الدول  أهم  من  اإلمارات 
العامل،  مستوى  على  اإلنساين  العمل 
وللسنة  حتتل  إرثه  بفضل  اليوم  هي  وها 

عامليا  األول  املركز  التوايل  على  اخلامسة 
كأكرب جهة مانحة للمساعدات اخلارجية.

لقد شهدت الدولة هذا العام إطالق املزيد 
احليوية  واخلريية  اإلنسانية  املبادرات  من 
الفعاليات  من  اآلالف  خالل  من  والنوعية 
تنظمها  التي  واجملتمعية  احلكومية 
واألهلية،  واخلاصة  العامة  املؤسسات 
النوعية  مشاركاتها  زايد  ملؤسسة  وكان 
بذكرى  االحتفاء  يف  العاملية  وبصمتها 
ثراه،  اهلل  طيب  زايد،  الشيخ  ومئوية  وعام 
وأطلقت بالتعاون مع شرطة دبي مبادرة 
نوعية حملت اسم "زايد يف عيون العامل"، 
حضارية  بفعاليات  زايد  عام  إثراء  هدفها 
وعاملي،  إقليمي  بثقل  متتاز  متفردة 
وجامعة  اإلسكندرية  مكتبة  شهدت  وقد 
العربية  مصر  جمهورية  يف  شمس  عني 
جمهورية  يف  العاملية  افريقيا  وجامعة 
السودان أمسيات ثقافية مهيبة، قدمتها 
املثقفني  من  كوكبة  بحضور  املؤسسة 

واملفكرين واإلعالميني وطلبة اجلامعات.
كما ومت إطالق املبادرة يف ماليزيا والهند 
األهداف  لتحقيق  الطاقات  حشد  بهدف 
حماية  جمال  يف  لإلمارات  االسرتاتيجية 
البيئة، وتعزيز الوعي الدويل والعاملي اجتاه 
بيئة مستدامة، كل ذلك إمنا هو استمرار 
جلهود املغفور له الشيخ زايد بن سلطان 

يف حماية البيئة واحلفاظ عليها.

زايد  »يوم  بـ  اليوم  اإلمارات  دولة  حتتفل 
الذي يصادف 19 رمضان  اإلنساين«،  للعمل 
من كل عام املوافق لذكرى رحيل مؤسس 
الدولة املغفور له الشيخ زايد بن سلطان 

آل نهيان »طيب اهلل ثراه«.
اذ  للبيئة  الدولية  زايد  مؤسسة  يف  إننا 
شعبنا  ونشارك  املناسبة  بهذه  نحتفي 
املؤسس  القائد  ذكرى  احياء  وحكومتنا 
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اجمللس الوطني االحتادي برئاسة معايل الدكتورة 

أمل عبد اهلل القبيسي رئيسة اجمللس يوافق 

على مشروع قانون احتادي بشأن اإلدارة 

املتكاملة للنفايات.

صاحب السمو الشيخ حممد بن راشد آل مكتوم نائب 

رئيس الدولة رئيس جملس الوزراء حاكم دبي "رعاه اهلل"، 

يكرم اجلهات املانحة واملؤسسات الوطنية اإلنسانية 

واخلريية يف الدولة، وذلك خالل احلفل الكبري الذي نظمته 

وزارة اخلارجية والتعاون الدويل يف قصر اإلمارات يف 

أبوظبي، بحضور عدد كبري من الشيوخ والوزراء والفعاليات 

االقتصادية وأعضاء السلك الدبلوماسي يف الدولة.

معايل حممد بن أحمد البواردي يعلن عن تخصيص 

مليون دوالر أمريكي من صندوق حممد بن زايد لتكون 

مبثابة نواة ملبادرة عاملية للحفاظ على الطيور.

اختتمت حملة الشيخة فاطمة اإلنسانية العاملية 

مهامها اإلنسانية يف والية نهر النيل بعالج ما 

يزيد عن أربعة آالف امرأة وطفل بإشراف فريق 

طبي إماراتي سوداين تطوعي.

سمو األمرية هيا بنت احلسني تهنئ اإلعالمي بن 

فوجل على اإلجناز الذي حققه ليثبت للعامل أن "كل 

شيء ممكن" إذا ما توافرت الرغبة واإلرادة.

معايل مرمي بنت حممد املهريي تبحث منظومة 

التحديات املرتبطة باألمن الغذائي العاملي خالل 

مشاركتها يف املؤمتر العاملي ملعهد ميلكن 

2018

"التغري املناخي والبيئة" تطرح 21 حمورًا لتحقيق 

التنوع الغذائي املستدام يف اإلمارات .. وتفاصيل 

التقرير يف هذا العدد.

مشروع قانون بشأن  
اإلدارة المتكاملة للنفايات

محمد بن راشد 
يكرم 

الجهات المانحة 
والمؤسسات الوطنية 

الخيرية.

مليون دوالر 
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حملة الشيخة فاطمة
تختتم مهامها في السودان

هيا بنت الحسين 
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تنفيذًا لرؤية الشيخ زايد
معًا لوضع حد للتلوث البالستيكي

يتجزأ  ال  عضوي  جزء  ألنها  اهتمامنا  جل  بيئتنا  نويل  "إننا 
من بالدنا وتاريخنا وتراثنا، لقد عاش آباؤنا وأجدادنا على 
هذه األرض، وتعايشوا مع بيئتها يف الرب والبحر، وأدركوا 
احملافظة  إىل  احلاجة  املرهف  وباحلس  بالفطرة 

عليها..".
 الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان

تستجيب اإلمارات لدعوة صاحب السمو الشيخ حممد 
بن راشد، نائب رئيس الدولة رئيس جملس الوزراء حاكم 

زايد  عام  يف  رسالة  إليصال  اهلل،  رعاه  دبي، 
زايد بن سلطان  الشيخ  له  أن املغفور  وهي 
أهل  قلوب  يف  وسيبقى  موجود  نهيان  آل 
اإلمارات حني حتتفل األمة بيوم البيئة العاملي 
حتت شعار "التغلب على التلوث البالستيكي".

زايد،  الشيخ  له  املغفور  ملسار  واستمرارًا 
يف  البيئة  على  احلفاظ  أبطال  أعظم  أحد 
اإلمارات خطوات جريئة وسريعة  تتخذ  العامل، 
ضد  األكرب  العمل  حتفيز  يف  للمساعدة 
تشريعات  عرب  وذلك  البالستيكي  التلوث 
باستهالك  متعلقة  توجيهية  ومبادئ  جديدة 
وتعمل  منها.  والتخلص  البالستيكية  النفايات 
خالل  من  والبيئة،  املناخي  التغري  وزارة 
يف  جوهري  تغيري  خلق  على  التوعية،  حمالت 
العقلية العامة حول املمارسات والسلوكيات 
وإعادة  استخدام  وإعادة  تقليل  نحو  اخلضراء 

تدوير املنتجات البالستيكية.
تدوير  إعادة  يف  الرائدة  الدولة  أصدرت  كما 
جملس  منطقة  يف  البالستيكية  النفايات 
مصنعي  يلزم  قرارًا  اخلليجي،  التعاون  دول 
بتسجيل  البالستيكية  املنتجات  وموردي 
احليوي  للتحلل  القابلة  البالستيكية  املنتجات 
وااللتزام بقائمة املتطلبات والشروط اخلاصة 

يف  واملواصفات  للمعايري  وفقًا  بتسجيلها 
اإلمارات العربية املتحدة.

ويف ديسمرب 2017، أخذ سمو الشيخ حمدان 
زمام  دبي،  عهد  ويل  مكتوم،  آل  حممد  بن 
املبادرة يف قيادة جمموعة من املتطوعني 
منوذجًا  وضع  وبالتايل  البحر،  قاع  لتنظيف 
ملهمًا وأرسل رسالة مؤثرة يف احلفاظ على 

بيئتنا البحرية.
واستمرارًا وتنفيذًا لرؤية الشيخ زايد الشاملة 
العاملي،  املستوى  على  االستدامة  أجل  من 
بدمج  للبيئة  الدولية  زايد  مؤسسة  قامت 
التلوث  موضوع  حول  خاص  معريف  حمتوى 
"التحدي  اخلاص  تطبيقها  يف  البالستيكي 
حيث  األخضر.  للتعليم   " زايد  جلائزة  األخضر 
حقق هذا التطبيق الذكي مكانة دولية مرموقة 
عن طريق نشر املعرفة والوعي البيئي بنجاح 
يف 99 دولة خالل األشهر اخلمسة املاضية 
القدرة  لديها  املعرفة  هذه  مثل  وإن  فقط. 
على دفع عجلة التغيري وتعزيز العمل اإليجابي 
املبتكرة  االسرتاتيجيات  هذه  رعاية  خالل  من 
حد  وضع  معا  وميكننا  الدولية،  الساحة  على 
ملستقبل  مسار  ورسم  البالستيكي  للتلوث 

أكرث استدامة خال من التلوث البالستيكي.
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زايد مدرسة 
العطاء وأيقونة 
العمل اإلنساني 

في العالم

اإلمارات تحتفي بيوم زايد للعمل اإلنساني 

احتفلت دولة اإلمارات بـ »يوم زايد للعمل اإلنساني«، الذي يصادف 19 رمضان من كل 

عام، الموافق لذكرى رحيل مؤسس الدولة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان 

»طيب اهلل ثراه«.

العام  هذا  االحتفاالت 
من  املزيد  إطالق 
اإلنسانية  املبادرات 
واخلريية احليوية والنوعية من خالل اآلالف 
من الفعاليات احلكومية واجملتمعية التي 
واخلاصة  العامة  املؤسسات  تنظمها 

واألهلية.
زايد  الشيخ  له  املغفور  اسم  واقرتن 
على  اهلل"  "رحمه  نهيان  آل  سلطان  بن 
حمتاج  لكل  العون  وتقدمي  بالعطاء  الدوام 
اإلمارات  وأصبحت  بالعامل  منطقة  أي  يف 

املساهمة  الدول  أهم  من  عهده  يف 
يف العمل اإلنساين واإلغاثي على مستوى 
حتتل  إرثه  بفضل  اليوم  هي  وها  العامل، 
وللسنة اخلامسة على التوايل املركز األول 
للمساعدات  مانحة  جهة  كأكرب  عامليا 

اخلارجية.
مسرية  يف  اإلنساين  العمل  ويكتسب 
عدة  من  وريادته  متيزه  املؤسس  القائد 
تقوم  مؤسسي  عمل  أنه  األوىل  سمات 
العديد من املؤسسات  به  النهوض  على 
والثانية  الدولة  يف  العاملة  والهيئات 

يقتصر  ال  حيث  وعمومتيه  شموليته 
املادية  املساعدات  تقدمي  على  فقط 
مناطق  إىل  التحرك  إىل  أيضًا  ميتد  وإمنا 
مع  املباشر  والتفاعل  اإلنسانية  األزمات 
ميثل  أنه  فهي  الثالثة  أما  مشكالتها 
اخلارجية  السياسة  أبعاد  من  مهمًا  بعدًا 
البشر  كل  إىل  يتوجه  أنه  ورابعًا  للدولة 
أو  دينهم  إىل  النظر  دون  من  وجدوا  أينما 

عرقهم.
واخلريية  اإلنسانية  القضايا  واستحوذت 
واهتمام  فكر  يف  متقدمة  مكانة  على 
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وللسنة  الدولة  حتتل  زايد  إرث  بفضل 
األول  املركز  التوايل  على  اخلامسة 
للمساعدات  مانحة  جهة  كأكرب  عامليا 

اخلارجية.

أم  البالد  داخل  كان  سواء  زايد  الشيخ 
التي  املساعدات  حجم  بلغ  وقد  خارجها، 
منه  بتوجيهات  اإلمارات  دولة  قدمتها 
وقروض  منح  شكل  يف  ثراه"  اهلل  "طيب 
أكرث  العامل  دول  معظم  شملت  ومعونات 

من 98 مليار درهم حتى أواخر عام 2000.
فلسطني

يف  زايد  الشيخ  ضاحية  مشروع  يعترب 
درهم  مليون   15 نحو  تكلف  الذي  القدس 
وجه  التي  املشاريع  أبرز  من  واحدًا 
فلسطني  يف  بتنفيذها  اهلل"  "رحمه 
إعمار  منها  أخرى  مشاريع  جانب  إىل 
 100 نحو  إنشاؤه  تكلف  الذي  جنني  خميم 
زايد  الشيخ  مدينة  وبناء  درهم  مليون 
مليون   220 نحو  بلغت  بتكلفة  غزة  يف 
رفح  يف  خليفة  الشيخ  ومدينة  درهم 

إضافة  يونس  خان  يف  اإلماراتي  واحلي 
واملدارس  املستشفيات  من  العديد  إىل 
التي  املعاقني  ومراكز  الصحية  واملراكز 
واملدن  واخمليمات  القرى  يف  انتشرت 

الفلسطينية يف غزة والضفة الغربية.
اخلليج يف القلب

الشيخ  له  املغفور  ترأس   1981 عام  ويف 
اإلعالن  قمة  نهيان  آل  سلطان  بن  زايد 
من  اخلليجي  التعاون  جملس  ميالد  عن 
دول اخلليج العربية الست، وقدم صندوق 
العربي  االقتصادي  لإلمناء  أبوظبي 
مليون   160 بقيمة  البحرين  لدولة  قرضني 
الكهربائية  املشروعات  لتمويل  درهم 

والصناعية.
ويف عام 1972 قرر سموه مساعدة اليمن 
بإنشاء إذاعة صنعاء ويف عام 1974 قدم 

مبلغًا  نهيان  آل  سلطان  بن  زايد  الشيخ 
إضافيًا قدره مليون و710 آالف دوالر لتكملة 
اليمن.  يف  والتلفزيون  اإلذاعة  مشروع 
قدمت  اهلل"  "رحمه  منه  وبتوجيهات 
وقدرها  عاجلة  مساعدة  اإلمارات  دولة 
الفيضانات  آثار  لتخفيف  دوالر  ماليني   3
اليمن  جمهورية  اجتاحت  التي  والسيول 

يف التسعينيات من القرن املاضي.
مصر

طيبًا  أثرًا  زايد  الشيخ  له  املغفور  ترك 
النيل  ضفاف  على  تعددت  حيث  مصر  يف 
املدن  من  عدد  بناء  منها  كثرية  مشاريع 
عشرات  واستصالح  السياحية  السكنية 
وإقامة  الزراعية  األراضي  من  اآلالف 
العديد من القرى السياحية وتقدمي الدعم 
الطبية. واملستشفيات  للمراكز  املادي 
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أكتوبر  حرب  بعد  ثراه"  اهلل  "طيب  وتكفل 
إعادة  على  مصر  مبساعدة   1973 عام 
"السويس-  السويس  قناة  مدن  إعمار 
ُدمرت  التي  سعيد"،  بور  اإلسماعيلية- 
عام  عليها  اإلسرائيلي  العدوان  يف 
67.وتربع "رحمه اهلل" يف العام 1990 خالل 
العاملي  التاريخي  االحتفال  يف  مشاركته 
مصر  بجمهورية  أسوان  يف  أقيم  الذي 
وذلك  دوالر  مليون  عشرين  مببلغ  العربية 

إلحياء مكتبة اإلسكندرية القدمية.
املغرب

سلطان  بن  زايد  الشيخ  له  املغفور  أراد 
اإلمارات  العالقات بني  تتجاوز  آل نهيان أن 
مبادراته  فكانت  املألوف  حدود  واملغرب 
القوي  الدافع  مثلت  التي  املتتالية 
املشاريع  عشرات  هناك  تنهض  لكي 
اسم  حتمل  وهى  األعني  أمام  الشاخمة 

"زايد".
ومن بني هذه املشاريع مؤسسة الشيخ 
زايد العالجية وتطوير مركز "مرمي" اخلاص 
سكنية  وحدات  وإنشاء  الطفولة  برعاية 
لإلمناء  أبوظبي  صندوق  وقدم  متكاملة، 

قرضًا   1976 العام  يف  العربي  االقتصادي 
الشؤون  لوزارة  درهم  مليون   40 بقيمة 

اإلسالمية واألوقاف باململكة املغربية.
السودان

الشيخ  ومكارم  مساعدات  وشكلت 
السودان  إىل  نهيان  آل  سلطان  بن  زايد 
حيث  اخلريية  العطاءات  مالمح  أبرز 
الطب  كلية  بإنشاء  اهلل"  "رحمه  تربع 
مدين  ود  مبدينة  ناصر  ومستشفى 
حلل  دوالر  ماليني   3 ومببلغ  السودانية 
كما  السودان،  يف  العطش  مشكلة 
االقتصادي  لإلمناء  أبوظبي  صندوق  قدم 
درهم  ماليني   5.16 بقيمة  قرضًا  العربي 
منطقة  يف  الريفية  التنمية  ملشروع 

دارفور بغرب السودان.
ويف عام 1999 وصلت إىل اخلرطوم طائرة 
املتضررين  ملساعدة  الثانية  اإلغاثة 
دنقال  والية  اجتاحت  التي  الفيضانات  من 
من  طنًا   40 متنها  وعلى  السودانية 

الغذائية. املساعدات 
إعمار لبنان ودعم سوريا

مثل  دول  مبساعدة  زايد  الشيخ  اهتم 

التي  األلغام  بنزع  مبادرته  خالل  من  لبنان 
وعلى  للجنوب  اإلسرائيلي  االحتالل  خلفها 
تقوم  بأن  اهتم  وكذلك  اخلاصة  نفقته 
إعادة  عملية  يف  فاعل  بدور  اإلمارات 
الدولة  فقدمت  احلرب  بعد  لبنان  بناء 
والقروض  والهبات  املالية  املساعدات 

للمشاريع احليوية والتنموية.
ونالت سوريا يف عهد الشيخ زايد قسطًا 
اخلريية  املشاريع  الدعم  من  وفريًا 
أبوظبي  صندوق  وقع  حيث  والتنموية 
دمشق  يف  العربي  االقتصادي  لإلمناء 
ثالثة  لتمويل  سوريا  مع  اتفاقيات  ثالث 
مشاريع صناعية بقيمة 911 مليون درهم.

باكستان
كراتشي  مدن  تقف  باكستان  ويف 
باملراكز  مزهوة  شاخمة  وبيشاور  والهور 
الشيخ  أقامها  التي  الثالثة  اإلسالمية 
والعربية  اإلسالمية  الثقافة  لنشر  زايد 
متهيد  إىل  إضافة  باكستان  أبناء  بني 
اجلبلي من مدينة خاران  الطريق  وتوسيع 
وبناء  املياه  آبار  وحفر  دايل  مسجد  وبناء 

املساجد واملدارس واملساكن.

)184( العدد 



نــــــــــبـــــــــــتــــــــــكـــــــــــر مـــــــــــجـــــــــــــتـــــــــــــمــــــــــــعـــــــــــــــــــــــــــات خــــــــــــضــــــــــــراء   لــــــــــــــغـــــــــــــد أفــــــــــــــضـــــــــــــل

اإلمـــارات تــحــتــفــي بــيــوم زايد للعـــــــمل اإلنســاني 

 1982 عام  يف  ثراه"  اهلل  "طيب  وتربع 
مبنى  ملشروع  دوالر  ألف   500 مببلغ 
يف  والصناعة  للتجارة  اإلسالمية  الغرفة 
املساعدات  بتقدمي  وجه  كما  كراتشي، 
واملساعدات  الدراسية  واملنح  الطبية 

العاجلة لضحايا الزالزل والفيضانات.
مساعدات دولية

اإلماراتية  اخلريية  املشاريع  تتوقف  ومل 
العربي  العامل  على  زايد  الشيخ  عهد  يف 
واإلسالمي بل امتدت لتشمل حتى العامل 
دولة  تربعت   1992 عام  ففي  املتقدم 
لصندوق  دوالر  ماليني  بخمسة  اإلمارات 
ملساعدة  األمريكي  الكوارث  إغاثة 

منكوبي وضحايا إعصار اندرو.
للشيخ  مشرفة  مواقف  التاريخ  ويسجل 
البوسنة  شعب  ودعم  نصرة  يف  زايد 
جرائم  ألبشع  تعرضه  خالل  والهرسك 
املاضي  القرن  تسعينيات  يف  احلرب 
بتقدمي   1993 أبريل   26 يف  وجه  حيث 
مبلغ 10 ماليني دوالر إلغاثتهم من األوضاع 

املأساوية.
العديد  بإرسال  اهلل"  "رحمه  وأمر 

املواد  من  اإلغاثة  شحنات  من 
ووجه  البوسنة  إىل  والطبية  الغذائية 
لعالجهم  اجلرحى  من  أفواج  باستقبال 
بإقامة  وتكفل  الدولة  مبستشفيات 
العائالت يف شقق جمهزة  العشرات من 

بالكامل وتوفري فرص العمل لهم.
االتفاق  على  التوقيع  مت   1990 مايو  ويف 
العاصمة  يف  إسالمية  مطبعة  إلقامة 
زايد  الشيخ  من  مبنحة  بكني  الصينية 
لدعم أنشطة املسلمني الصينيني ونشر 
ماليني   3,1 بتكلفة  اإلسالمية  الدعوة 
لدعم  دوالر  مليون  بنصف  تربع  كما  درهم 

جمعية الصداقة بني اإلمارات والصني.
ويف عام 1999 وبتوجيهات من الشيخ زايد 
طائرة  أبوظبي  مطار  غادرت  اهلل"  "رحمه 
ملساعدة  اليونان  إىل  متوجهة  إغاثة 

املتضررين من الزلزال.
العاملية املنظمات 

الدولية  املنظمات  دعم  استحوذ 
جهود  من  مهم  حيز  على  واإلسالمية 
فبعد  نهيان  آل  سلطان  بن  زايد  الشيخ 
دوالر  ألف   50 مببلغ  تربع  االحتاد  قيام 

يف  "اليونيسيف"  منظمة  أنشطة  لدعم 
براجمها الهادفة ملساعدة الطفولة.

 424 وقدره  مببلغ  اإلمارات  دولة  وتربعت 
اإلمنائي  املتحدة  األمم  لربنامج  دوالر  ألف 
الطفولة  رعاية  لصندوق  دوالر  ألف  و100 
زيادة  اهلل"  "رحمه  "اليونيسيف". وأعلن 
لإلمناء  أبوظبي  صندوق  مال  رأس 
ليصل  أضعاف  أربعة  مبقدار  االقتصادي 

إىل 500 مليون دوالر.
اإلمارات  دولة  قدمت   1974 العام  ويف 
اإلسالمي  للبنك  جديدة  مالية  دفعة 
إسالمي  دينار  ماليني   10 بلغت  للتنمية 
يف  الدولة  مساهمات  جمموع  لريتفع 

البنك إىل 110 ماليني دينار.
أوسمة

حصل املغفور له الشيخ زايد بن سلطان 
أوسمة  على  ثراه"  اهلل  "طيب  نهيان  آل 
تقدير  العام  دول  خمتلف  من  ونياشني 
لإلنسانية  جليلة  خدمات  من  قدمه  ملا 
الدولية  املنظمة  منحت   1985 عام  ففي 
الذهبية(  )الوثيقة  جنيف  يف  لألجانب 
لعام  شخصية  أهم  باعتباره  زايد  للشيخ 
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مساعدة  يف  البارز  سموه  لدور   1985
يف  وخارجها  بالده  أرض  على  املغرتبني 

اجملاالت اإلنسانية واحلضارية واملالية.
قانون

بن  زايد  الشيخ  له  للمغفور  يحسب 
سلطان آل نهيان "طيب اهلل ثراه" سعيه 
وتنظيمية  قانونية  أطر  استحداث  إىل 
قيمية  منظومة  من  اخلري  حتويل  تضمن 
تتبناها  متكاملة  مؤسسية  منظومة  إىل 

اجلهات احلكومية واخلاصة.
مبادرات إنسانية

السمو  صاحب  إىل  اليوم  العامل  ينظر 
رئيس  نهيان  آل  زايد  بن  خليفة  الشيخ 
السمو  وصاحب  اهلل"،  "حفظه  الدولة 
نائب  مكتوم  آل  راشد  بن  حممد  الشيخ 
حاكم  الوزراء  جملس  رئيس  الدولة  رئيس 
الشيخ  السمو  وصاحب  اهلل"،  "رعاه  دبي 
حممد بن زايد آل نهيان ويل عهد أبوظبي 
املسلحة  للقوات  األعلى  القائد  نائب 
ليس  اإلنساين  العمل  رّواد  من  بوصفهم 
وإنَّما  فقط  اإلقليمي  املستوى  على 
يرتبط  مبا  أيضًا  العاملي  املستوى  على 

مسبوقة  غري  إنسانية  مبادرات  من  بهم 
ومداها  وأهدافها  مضمونها  حيث  من 

اجلغرايف والنتائج الكبرية التي حققتها.
مساعدات

بدأ "الهالل األحمر اإلماراتي" يف عام 2000 
على  أجنوشيا  بجمهورية  األضاحي  توزيع 
مؤسسة  قدمت  كما  الشيشان  النازحني 
زايد بن سلطان آل نهيان لألعمال اخلريية 
املساعدات  من  طنًا   145 واإلنسانية 
التي  اجملاعة  من  للمتضررين  الغذائية 
كذلك  األفريقي،  القرن  منطقة  اجتاحت 
قرر جملس الوزراء تقدمي مساعدة عاجلة 
الذي  الزلزال  ألف دوالر ملنكوبي   100 بقيمة 

ضرب بجواتيماال.
"زايد يف عيون العامل"

قال األستاذ الدكتور حممد احمد بن فهد، 
رئيس اللجنة العليا ملؤسسة زايد الدولية 
استطاعوا  الذين  هم  قليلون  للبيئة: 
يزول.  ال  تاريخيًا  أثرًا  يرتكوا  أن  بإيجابيتهم 
بن  زايد  الشيخ  له  املغفور  أبرزهم  ولعل 
سلطان آل نهيان، مؤسس الدولة، رحمه 
الذي سجل إجنازات استثنائية خالدة  اهلل، 

من  نهلت  وأخرى  الوطن،  امتداد  على 
خريها شعوب وأمم، جعلت منه شخصية 
احمللي  املستوى  على  ومميزة  خمتلفة 
مبادرة  تؤكده  ما  هذا  والعاملي.  والعربي 
تهدف  التي  العامل"،  عيون  يف  "زايد 
ومؤسسة  دبي  لشرطة  العامة  القيادة 
نشر  إىل  خاللها،  من  للبيئة،  الدولية  زايد 
نطاق  على  املؤسس  للوالد  البيئي  الفكر 
دويل واسع، مبا يعزز غرس مبادئ عميقة 

يف حب البيئة.
فهد،  بن  أحمد  حممد  الدكتور  اللواء  واكد 
أن املبادرة ترتجم فكر زايد التنويري والفذ 
اإلنساين  الصعيدين  على  واملعطاء، 
والبيئي، السيما أنه كان شخصية حمورية 
فاعلة، تبدي على الدوام مواقف وحتركات 
أمام  الطريق  متهيد  يف  أسهمت  بيئية 
مستقبل  الستشراف  الوطنية  اجلهود 
االستدامة، ورسم مالمح الفرتة املقبلة، 

بإبداع وابتكار ورؤى خضراء بناءة.
والء وانتماء

القائد  اهتمام  أن  إىل  فهد  ابن  وأشار 
اللواء عبد اهلل خليفة  العام لشرطة دبي، 
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كبريًا  حافزًا  شكل  باملبادرة،  املري، 
بتوجيهاته  منوهًا  العمل،  فريق  ألعضاء 
مبا  الفعاليات،  أجندة  لتطوير  املستمرة 
زايد  الشيخ  الدولة،  مؤسس  مبكانة  يليق 
بن سلطان آل نهيان، رحمه اهلل، ويعكس 
مشاعر الوالء واالنتماء لهذا الوطن الغايل، 
القيادة  جهود  نفسه  الوقت  يف  ويربز 
التنمية  حتقيق  يف  دبي  لشرطة  العامة 

املستدامة.
عيون  يف  "زايد  مبادرة  حظيت  وقد 
العامل"، يف مرحلتها األوىل، باهتمام دويل 
وندواتها  فعالياتها  شهدت  كما  الفت، 
وماليزيا  مصر  يف  النوعية  البيئية 
دبلوماسية  شخصيات  تفاعل  والهند 
شخصية  أن  خصوصًا  وبيئية،  وعلمية 
أخاذ،  بربيق  متتعت  املؤسس  الوالد 
والدويل  العربي  الشارع  وجدان  أسر 
َمّثل  اهلل،  رحمه  أنه،  كما  مكان.  كل  يف 
العربية  الرجولة  صورة  الدوام  على 
وقيم  ُمثل  من  فيها  ما  بكل  الراسخة، 
املستحيالت  على  تغلبت  إنسانية  وإرادة 

املعجزات. وحققت 

دعم دويل
العاملية  والشهرة  الكبري  النجاح  وحول 
فهد:  ابن  قال  املبادرة،  حققتها  التي 
أن  جند  التاريخ،  صفحات  تقليب  "عند 
عمل  تبعها  قد  املؤسس،  الوالد  أقوال 
لدعم  األرض،  على  عملية  وخطوات  جاد 
النهوض  على  الدول  من  كثري  ومساندة 
واإلنساين،  والبيئي  واالقتصادي  االجتماعي 
األخالقية  املبادئ  يعكس  إمنا  وهذا 
نفسه،  يف  املتأصلة  والنبيلة  السامية 
الروابط  جعل  يف  الشديدة  ورغبته 
شعارات  جمرد  من  أكرث  والدولية  العربية 
واملنابر،  املنصات  على  رنانة  وخطابات 
عاملية  سمعة  لبناء  سعيه  إىل  إضافة 
الدول".  بني  لإلمارات  مرموقة  ومكانة 
وتابع: "هذا كله يرتجم الدعم الدويل الكبري 
عيون  يف  )زايد  مبادرة  به  حظيت  الذي 
العامل( منذ إعالن القيادة العامة لشرطة 
مع  بالتعاون  ودعمها  إطالقها  عن  دبي 
شهدت  إذ  للبيئة،  الدولية  زايد  مؤسسة 
وماليزيا،  الهند،  منها:  كثرية،  دول  تفاعل 
واملغرب،  واألردن،  مصر،  والعراق،  وغانا، 

عمان،  وسلطنة  واجلزائر،  وسريالنكا، 
وباكستان،  والسودان،  وجورجيا،  وبريو، 

وغريها من الدول".
أبعاد دينية وأخالقية

عالقة  عن  فهد  ابن  الدكتور  وحتدث 
األرض،  مع  الفريدة  املؤسس  الوالد 
زايد  الشيخ  لدى  البيئية  العناية  أن  مبينًا 
امتازت  اهلل،  رحمه  نهيان،  آل  سلطان  بن 
ذلك  أن  مضيفًا  وأخالقية،  دينية  بأبعاد 
يف  زايد  الشيخ  قال  عندما  بوضوح  جتلى 
الـ32: "لقد عملنا منذ قيام  الوطني  اليوم 
الربية،  واحلياة  البيئة  حماية  على  دولتنا 
وتوفري كل األنظمة والتشريعات والربامج 
اإلمارات  دولة  جعلت  التي  واملشروعات، 
وحمايتها  بالبيئة  االهتمام  إىل  سباقة 
تكون  أن  يجب  اإلجنازات  هذه  وحفظها. 
حافزًا لنا جميعًا، خصوصًا شباب اإلمارات، 
بالبيئة،  العناية  جيل املستقبل، ملواصلة 
ألننا  ونظيفة،  سليمة  عليها  واحملافظة 
التي  املوارد  سندمر  فإننا  نفعل  مل  إذا 
لنا  ليست  املوارد  فهذه  اهلل،  بها  حبانا 

وحدنا، بل هي أيضًا ألبنائنا وأبناء أبنائنا".
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الشيخة فاطمة 
الشخصية 

اإلنسانية لـ2017 
خالل تكريم

محمد بن راشـد: مستمرون عـلى نهج زايد في 
ترسيخ العطاء ومد العون لآلخرين

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

الوزراء حاكم دبي »رعاه اهلل«، الجهات المانحة والمؤسسات الوطنية اإلنسانية والخيرية 

في الدولة وذلك خالل الحفل الكبير الذي نظمته وزارة الخارجية والتعاون الدولي في 

قصر اإلمارات في أبوظبي بحضور عدد كبير من الشيوخ والوزراء والفعاليات االقتصادية 

وأعضاء السلك الدبلوماسي في الدولة.

الشيخ  السمو  صاحب 
آل  راشد  بن  حممد 
وأثنى  املكرمني  مكتوم 
سموه  مؤكدًا  وأريحيتهم،  جهودهم  على 
املؤسسات  هذه  دعم  وبفضل  أنه 

دولتنا  متكنت  الفاعلة  ومساهمتها 
وللمرة  األول  املركز  تبوؤ  من  هلل  واحلمد 
اخلامسة يف قائمة الدول املانحة عامليًا.

وشعبنا  ولقيادتنا  لنا  "هنيئًا  سموه  وقال 
وسوف  العظيم،  اإلنساين  اإلجناز  هذا  على 

الشيخ  له  املغفور  نهج  على  نستمر 
ثقافة  ترسيخ  يف  ثراه  اهلل  طيب  زايد 
لآلخرين  العون  يد  ومد  اخلري  وحب  العطاء 
خاصة احملتاجني من كبار السن والنساء 
يف  السيما  ومساعدتهم  واألطفال 
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اإلمارات  عطاء  راشد:  بن  حممد 
وإنسانيتها جزء من إرث زايد وقيم زايد. 
رحمه اهلل لو كان معنا اليوم لفرح برجال 

ونساء وأبناء مل يحيدوا عن سريته.

بعيدًا  واجلفاف  والصراعات  التوتر  مناطق 
عن التعصب الديني والقومي واجلغرايف".

واحلمد  وشعبنا  "بالدنا  سموه  وأضاف 
اإلمارات أهل خري  بألف خري ونحن أهل  هلل 
تطغى  اإلنسانية  ثقافتنا  ومكارم..  وعطاء 
شعب  ألننا  ثقافات  من  عداها  ما  على 
واالستقرار  للسالم  وحمب  لآلخرين  حمب 

والتسامح".
بن  حممد  الشيخ  السمو  صاحب  وقال 
حسابه  عرب  تغريدة  يف  مكتوم  آل  راشد 
الرسمي يف "تويرت": "احتفلنا اليوم مع 52 
الرتتيب  اإلمارات  دولة  بتصدر  مانحة  جهة 
للمساعدات  مانحة  دولة  كأكرب  العاملي 
بقيمة  القومي  لدخلها  نسبة  اإلنسانية 
اإلمارات  عطاء   .2017 يف  درهم  مليار   19.3
زايد.  وقيم  زايد  إرث  من  جزء  وإنسانيتها 

برجال  لفرح  اليوم  معنا  كان  لو  اهلل  رحمه 
ونساء وأبناء مل يحيدوا عن سريته".

احلضور
سمو  بحضور  الوطني  بالسالم  احلفل  بدأ 
ممثل  نهيان  آل  زايد  بن  حمدان  الشيخ 
هيئة  رئيس  الظفرة  منطقة  يف  احلاكم 
الدكتورة  ومعايل  اإلماراتي  األحمر  الهالل 
اجمللس  رئيسة  القبيسي  عبداهلل  أمل 
نهيان  الشيخ  وسمو  االحتادي،  الوطني 
أمناء  جملس  رئيس  نهيان  آل  زايد  بن 
نهيان  آل  سلطان  بن  زايد  مؤسسة 
والفريق  واإلنسانية،  اخلريية  لألعمال 
سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب 
رئيس جملس الوزراء وزير الداخلية وسمو 
نائب  نهيان  آل  زايد  بن  منصور  الشيخ 
رئيس جملس الوزراء وزير شؤون الرئاسة 

نهيان  آل  زايد  بن  حامد  الشيخ  وسمو 
رئيس ديوان ويل عهد أبوظبي..

ثم مت عرض فيديو مصور لألقوال املأثورة 
آل  سلطان  بن  زايد  الشيخ  له  للمغفور 
نهيان طيب اهلل ثراه، وفيديو آخر للوجهات 
يف  الدولة  مساعدات  إليها  تصل  التي 

اخلارج.
آل  زايد  بن  اهلل  عبد  الشيخ  سمو  وألقى 
نهيان وزير اخلارجية والتعاون الدويل كلمة 
السمو  صاحب  فيها  هنأ  املناسبة  يف 
راعي  مكتوم  آل  راشد  بن  حممد  الشيخ 
الفضيل.  بالشهر  احلفل وقيادتنا وشعبنا 
يف  والشعب  والقيادة  سموه  هنأ  كما 
وللمرة  العزيزة  دولتنا  بتصدر  زايد(  )عام 
الدوليني  املانحني  أكرب  قائمة  اخلامسة 
الرسمية  اإلمنائية  املساعدات  جمال  يف 
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مسـتمـرون عــلى نـهـج زايـد فـي ترســـــــيــخ الـعـطــاء

قياسا لدخلها القومي بنسبة 1.31 % لعام 
.2017

ما  "إن  احلضور:  خماطبا  سموه  وقال 
والتنموي  اإلنساين  العمل  جمال  يف  حتقق 
من إجنازات تفخر بها دولتنا احلبيبة ما هو 
إال دليل على جناحنا كمؤسسات وأفراد يف 

ترجمة رؤى وتطلعات قيادتنا املعطاءة.
منهجية واضحة

زايد  بن  عبداهلل  الشيخ  سمو  وأشار 
تعمل  مؤسسة  كل  أن  إىل  نهيان  آل 
والتنموي  واإلنساين  اخلريي  اجملال  يف 
للعمل  جميلة  لوحة  رسم  يف  أسهمت 
التقدير  كل  فلها  اإلماراتي،  اإلنساين 
خمتلف  مع  وتعاطيها  استجابتها  على 
سياسة  مع  يتوافق  مبا  الدولية  األزمات 
إذ  اإلمارات،  لدولة  اخلارجية  املساعدات 
حرفية  بكل  تعمل  املؤسسات  هذه  باتت 

واقتدار وضمن منهجية واضحة.
أبناء  واستذكر سموه يف كلمته تضحيات 
اإلنساين  الواجب  أداء  سبيل  يف  اإلمارات 
الذين  باألبطال  وصفهم  الذين  للدولة 
بطولية  مواقف  ذهب  من  بحروف  سجلوا 
امتدت  التي  املناطق  أصعب  يف  شجاعة 

هذه  "ستبقى  اإلماراتية  اخلري  يد  لها 
التضحيات يف سبيل اإلنسانية مبعث فخر 
يف  حاضرة  وستظل  جميعًا  لنا  واعتزاز 

ذاكرة الوطن وكل مواطن".
نصرة امللهوف

الدويل  والتعاون  ووجه سمو وزير اخلارجية 
الشكر إىل الشركاء الدوليني ويف مقدمهم 
املنظمات اإلنسانية التابعة لألمم املتحدة 
والهالل  األحمر  للصليب  الدولية  واحلركة 
األحمر  للصليب  الدولية  واللجنة  األحمر 
إنسانية  مؤسسات  مع  أسهمت  التي 
دولية أخرى يف تسهيل عمل مؤسساتنا 
يف  خاصة  اخلارج..  يف  اإلنسانية  الوطنية 
من  وغريها  والكوارث  الصراعات  مناطق 

مناطق التوتر التي حتتاج إيل مساعدات.
)عام  بـ  العام  هذا  احتفالنا  أن  سموه  وأكد 
زايد( له أثر كبري يف نفوسنا جميعا السيما 
املؤسس  القائد  مبئــوية  معا  نحتفل  أننا 
وحب  العطاء  ثقافة  أسس  الذي  والباين 
أوساط  يف  امللهوف  ونصرة  اخلري 
الرسمية  املستويات  خمتلف  على  شعبنا 

والشعبية.
إىل  العهد  كلمته  ختام  يف  سموه  وجدد 

رفعة  على  معًا  بالعمل  الرشيدة  قيادتنا 
الوطن وتعزيز مكانة دولتنا عامليا واحلفاظ 
جميع  بتضافر  اإلنسانية  إجنازاتها  على 
ومؤسساته  الوطن  وبنات  أبناء  جهود 

وشكر كل اخلريين يف بالدنا.
شهادات تقدير

التكرمي حيث قدم صاحب  بدأ  الكلمة  وبعد 
آل  راشد  بن  حممد  الشيخ  السمو 
عبداهلل  الشيخ  سمو  جانبه  وإىل  مكتوم 
إبراهيم  بنت  رمي  ومعايل  نهيان  آل  زايد  بن 
التعاون  لشؤون  دولة  وزيرة  الهاشمي 
جهة   52 إىل  التقدير  شهادات  الدويل 
مانحة ومؤسسة حكومية وشبه حكومية 

وخاصة.
آل  زايد  بن  حمدان  الشيخ  سمو  وكان 
الهالل  هيئة  عن  املكرمني  أول  نهيان 
الشيخ  اإلماراتي ثم مت تكرمي سمو  األحمر 
نهيان بن زايد آل نهيان عن مؤسسة زايد 
اخلــــريية  لألعمال  نهيان  آل  سلطان  بن 
سيف  الشيخ  سمو  الفريق  ثم  واإلنسانية 
بن زايد آل نهيان عن مؤسســـة أحمد بن 
واإلنسانية  اخلريية  لألعمال  نهيان  آل  زايد 
وسمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان عن 

)184( العدد 
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مسـتمـرون عــلى نـهـج زايـد فـي ترســـــــيــخ الـعـطــاء

ديوان ويل عهد أبوظبي.
الشيخة  سمو  اإلمارات(  )أم  تكرمي  ومت 
فاطمة بنت مبارك رئيسة االحتاد النسائي 
لألمومة  األعلى  اجمللس  رئيسة  العام 
ملؤسسة  األعلى  الرئيسة  والطفولة 
اإلنسانية  الشخصية  األسرية،  التنمية 
الرئاسة  للعام 2017 ثم تكرمي وزارة شؤون 
ومشروع اإلمارات يف باكستان ومؤسسة 
اخلريية  لألعمال  نهيان  آل  زايد  بن  خليفة 

واإلنسانية وصندوق أبوظبي للتنمية.
وقد تسلم سمو الشيخ منصور بن زايد آل 
نهيان شهادات التقدير عن هذه اجلهات 
اإلمارات  أم  تكرمي  شهادة  فيها  مبا  األربع 
كما مت تكرمي وزارة الدفاع وصندوق حممد 
بن زايد للمحافظة على الكائنات احلية حيث 
بن  حممد  معايل  التقدير  شهادة  تسلم 
أحمد البواردي الفالسي وزير دولة لشؤون 

الدفاع كما مت تكرمي وزارة الداخلية.
اإلمارات  طريان  مؤسسة  تكرمي  ومت 
لألعمال اخلريية وأكادميية طريان اإلمارات 
الشيخ  سمو  التقدير  شهادة  وتسلم 
أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس هيئة دبي 

جملموعة  األعلى  الرئيس  املدين  للطريان 
طريان اإلمارات.

راشد  بن  حممد  مؤسسة  تكرمي  مت  ثم 
واإلنسانية  اخلريية  لألعمال  مكتوم  آل 
نائب  بوملحه  حممد  إبراهيم  وتسلمها 
وكذلك  املؤسسة  أمناء  جملس  رئيس 
اخلريية  لألعمال  مكتوم  آل  هيئة  تكرمي  مت 
واإلنسانية وتسلم شهادة التقدير الشيخ 
راشد بن حمدان بن راشد آل مكتوم رئيس 

الهيئة.
كما مت تكرمي كل من هيئة البيئة - أبوظبي 
ومؤسسة  والبيئة  املناخي  التغري  ووزارة 
نهيان  آل  خليفة  بن  سلطان  الشيخ 
التنسيقي  املكتب  والعلمية  اإلنسانية 
مصر  جمهورية  يف  التنموية  للمشاريع 
معايل  التقدير  شهادة  وتسلم  العربية 
الدكتور سلطان بن أحمد اجلابر وزير دولة 
الشارقة  جمعية  وكذلك  املكتب  رئيس 
)الياه  لالتصاالت  الياه  وشركة  اخلريية 

سات(.
والقيادة العامة لشرطة أبوظبي والقيادة 
طريان  وجمموعة  دبي  لشرطة  العامة 

املستقبلي  الغذائي  األمن  ومكتب  االحتاد 
املالية  ودائرة  أبوظبي   - الصحة  ودائرة 
 - )تدوير(  النفايات  إدارة  ومركز  أبوظبي   -
أبوظبي ووزارة الرتبية والتعليم ومؤسسة 

اإلمارات لالتصاالت.
للطريان  العامة  والهيئة  اإلمارات  وسقيا 
 - االقتصاد  وزارة  )االحتادية(  املدين 
العاملية  واملدينة  العطاء  دبي  مؤسسة 
العامة  والهيئة  اإلنسانية  للخدمات 
)االحتادية(  واألوقاف  اإلسالمية  للشؤون 
الشؤون اإلسالمية والعمل اخلريي  ودائرة 
النساء  لرعاية  بي  ومؤسسة  دبي   -
الشارقة   - األوقاف  ودائرة  واألطفال 
الرب  دار  وجمعية  العاملية  دبي  وموانئ 
بيت  ومؤسسة  اخلريية  دبي  وجمعية 
الشارقة اخلريي ومؤسسة نور دبي وكلية 
حممد بن راشد آل مكتوم لإلدارة احلكومية 
ومؤسسة القلب الكبري وأكادميية اإلمارات 
لألعمال  الرحمة  وجمعية  الدبلوماسية 
النساء  إيواء  مراكز  تكرمي  مت  كما  اخلريية 
العربية  اإلمارات  وجامعة  واألطفال 

املتحدة ووزارة الرتبية والتعليم.

 2018 15يـــونـــيـــو 
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محمد بن زايد وسعود المعال يشهدان محاضرة 
»حبًا للطبيعة«

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

عضو  المعال،  راشد  بن  سعود  الشيخ  السمو  وصاحب  المسلحة،  للقوات  األعلى 

المجلس األعلى، حاكم أم القيوين، المحاضرة التي ألقتها رزان خليفة المبارك، األمينة 

العامة لهيئة البيئة أبوظبي، العضو المنتدب لصندوق محمد بن زايد للمحافظة على 

الكائنات الحية، بعنوان: »حبًا للطبيعة: أعمال إنسانية مبتكرة للحفاظ على الكائنات 

الحية«، وذلك بمجلس سموه بقصر البطين في أبوظبي. 

الشيخ  السمو  صاحب 
نهيان،  آل  زايد  بن  حممد 
يف نهاية احملاضرة، على 
السالم على عدد من احلضور، الذين جنحوا 
الكائنات  من  نادرة  أنواع  على  احلفاظ  يف 

احلية، بدعم من منح الصندوق. 

بن  عمار  الشيخ  سمو  احملاضرة  وحضر 
وسمو  عجمان،  عهد  ويل  النعيمي،  حميد 
ممثل  نهيان،  آل  زايد  بن  حمدان  الشيخ 
والدكتورة  الظفرة،  منطقة  يف  احلاكم 
الوطني  اجمللس  رئيسة  القبيسي  أمل 
زايد  بن  نهيان  الشيخ  وسمو  االحتادي، 

مؤسسة  أمناء  جملس  رئيس  نهيان،  آل 
زايد بن سلطان آل نهيان لألعمال اخلريية 
واإلنسانية، والفريق سمو الشيخ سيف بن 
زايد آل نهيان، نائب رئيس جملس الوزراء، 
وزير الداخلية، وسمو الشيخ حامد بن زايد 
أبوظبي،  عهد  ويل  ديوان  رئيس  نهيان،  آل 

في مجلسه بأبوظبي بحضور عدد من الشيوخ 
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عن  احملاضرة  يف  املبارك  رزان  حتدثت 
الطبيعة،  صون  يف  ملهمة  جناح  قصص 

حظيت بدعم صندوق حممد بن زايد.

نهيان،  آل  زايد  بن  عمر  الشيخ  وسمو 
زايد  مؤسسة  أمناء  جملس  رئيس  نائب 
اخلريية  لألعمال  نهيان  آل  سلطان  بن 
آل  مبارك  بن  نهيان  والشيخ  واإلنسانية، 
الشيوخ  من  وعدد  التسامح،  وزير  نهيان، 
والوزراء وكبار املسؤولني وأعضاء السلك 

الدبلوماسي يف الدولة. 
سعادتها  عن  املبارك  رزان  وأعربت 
جملس  يف  حماضرة  إللقاء  بدعوتها 
بالفكر  العامر  أبوظبي  عهد  ويل  سمو 
تتحدث  أنها  إىل  مشرية  والعلوم،  والثقافة 
املنتدب  العضو  بصفتها  احملاضرة  يف 
على  للمحافظة  زايد  بن  حممد  لصندوق 
يف  املؤسسات  أهم  أحد  احلية؛  الكائنات 
أكرث  يف  األنواع  حفظ  تدعم  التي  العامل 
ستسلط  أنها  إىل  مشرية  دولة،   200 من 

مبادرة  ميثل  الذي  الصندوق  على  الضوء 
الكائنات  على  احملافظة  تدعم  استثنائية 

املهددة باالنقراض.
1800 منحة

قدم  تأسيسه  منذ  الصندوق  إن  وقالت 
بني  ما  يرتاوح  منها  كل  حجم  منحة،   1800
 1200 حلماية  وذلك  دوالر،  ألف   25 إىل  ألف 
نوع من الكائنات احلية يف 170 دولة، وبذلك 
مشروع   1800 متويل  يف  الصندوق  جنح 
شخص   1800 ل  األمل  إعادة  يف  أسهمت 
لكل  كانت  الذين  الطبيعة،  نشطاء  من 

منهم قصته الفريدة. 
للصندوق  الرئيسي  احملرك  أن  وأوضحت 
وجميع  دوالر،  مليون   27 بقيمة  وقف  هو 
العائدات تذهب بالكامل لتمويل املشاريع 
الكائنات  على  باحملافظة  املتصلة 

الصندوق  وقدم  باالنقراض،  املهددة 
يف  تأسيسه  منذ  دوالر  مليون   17 ب  منحًا 
الوقف  العام 2008، مع احلفاظ على قيمة 
 30 إىل  زاد  والذي  للصندوق،  اخملصص 
مليون دوالر. وقالت: "يف احلقيقة ال نعرف 
الرقم الفعلي للكائنات احلية التي نتشارك 
 10 هو  تقدير  أفضل  ولكن  احلياة،  معها 
كالثديات  معروف  هو  ما  منها  نوع،  ماليني 
العظمى؛  األغلبية  ولكن  والنمور،  والفيلة 
مل  الكائنات  هذه  من   %80 نسبته  ما  أي 
وعلى  األرض  حتت  تعيش  بعد،  نكتشفها 
أعماق  ويف  واألنهار  البحريات  مسطحات 
العشرة  املاليني  هذه  ومن  احمليطات، 
نوع  آالف   10 من  يقارب  ما  البشرية  تفقد 
معدل  ضعف  ألف  ميثل  وهذا  عام،  كل 

االنقراض على املدى املدى البعيد". 

 2018 17يـــونـــيـــو 



نــــــــــبـــــــــــتــــــــــكـــــــــــر مـــــــــــجـــــــــــــتـــــــــــــمــــــــــــعـــــــــــــــــــــــــــات خــــــــــــضــــــــــــراء   لــــــــــــــغـــــــــــــد أفــــــــــــــضـــــــــــــل18

محمد بن زايد وسعود المعال يشهدان محاضــــــرة »حبًا للطبيعة«

النقراض  أسباب  عدة  "هناك  وأضافت: 
العوامل  أهمها  الكائنات،  هذه  من  نسبة 
جانب  إىل  وغريها،  النيازك  مثل  الطبيعية 
املوائل  تدمري  مثل  البشرية  األنشطة 
واملوارد املهمة لتغذيتها، والصيد اجلائر 

والتغري املناخي". 
وأوضحت أنه انخفض اليوم عدد احليوانات 
الربية بنسبة 50% خالل 40 عامًا  والكائنات 
 100 من  النمور  عدد  انخفض  كما  املاضية، 
املاضية،  السنوات  خالل  آالف   4 إىل  ألف، 
وانخفض عدد احلشرات بنسبة 75% خالل 
25 عامًا املاضية، ومنذ شهرين فقدنا آخر 
ذكر من وحيد القرن األبيض الشمايل، وهذا 
احلية،  الكائنات  أهمية  مدى  يعكس  كله 
والنباتات واحليوانات والكائنات الدقيقة التي 
تزويدنا  خالل  من  بقائنا،  يف  عليها  نعتمد 
الدوائية،  املنتجات  وإنتاج خمتلف  بالطعام 
لعالج خمتلف األمراض، إىل جانب أنها منبع 
النفس،  وراحة  للثقافة  ومصدر  روحاين 
الشيخ  له  املغفور  قاله  ما  إىل  مشرية 
"إين  نهيان رحمه اهلل:  آل  زايد بن سلطان 
أعشق الصحراء، وكلما أحس ببعض التعب 

أذهب إليها السرتداد نشاطي وعافيتي". 
يقوم  النحل  املثال  سبيل  "على  وقالت: 
الزراعية  احملاصيل  من   %70 نحو  بتلقيح 
تغذية  يف   %90 بنسبة  عليها  نعتمد  التي 
أن  إىل  مشرية  احلية"،  والكائنات  البشرية 
التي  الطبيعة  مع  تتكيف  احلية  الكائنات 
بشكل  يدرسون  والعلماء  فيها.  تعيش 
مستمر طبيعة تكيف الكائنات مع الطبيعة 
تكيف  تعزز  أن  شأنها  من  ابتكارات  لتطوير 
أن  موضحة  الطبيعة،  مع  الكائنات  هذه 
على  الدراسات  من  الكثري  أجروا  العلماء 
غري  حقن  لتطوير  ولسعاته؛  البعوض 
استخالص  و  إنتاج  يف  جنحوا  كما  مؤملة، 
والكائنات  النباتات  من  مستحضرات 
من  الشفاء  نسب  رفع  يف  أسهمت 
 %10 كانت  أن  بعد   ،%95 إىل  الدم  سرطان 

فقط.
ابتكارات

من  الكثري  ابتكروا  العلماء  أن  وأكدت 
الطبيعة،  من  واملستحضرات  املنتجات 
نوعًا   30 نحو  انقراض  أو  اختفاء  مع  ولكن 
من  الكثري  نخسر  فإننا  يوميًا،  الكائنات  من 

أبوظبي  يف  حرصنا  هنا  ومن  االبتكارات، 
ملموسًا  فرقًا  نصنع  أن  على  واإلمارات 
واحلفاظ  البيئة  على  احلفاظ  جمال  يف 
على  باالنقراض  املهددة  الكائنات  على 
متكنا  حيث  والعاملي،  احمللي  املستوى 
ودعم  أبوظبي،  يف  البيئة  هيئة  خالل  من 
نهيان،  آل  زايد  بن  حمدان  الشيخ  سمو 
رئيس  الظفرة،  منطقة  يف  احلاكم  ممثل 
بحرية،  حممية  أكرب  نحمي  أن  من  الهيئة، 
وأن نعيد املها العربي واإلفريقي املهدد 
خالل  ومن  الطبيعية،  بيئاته  إىل  باالنقراض 
عدد  زيادة  من  متكنا  األخرى  اجلهات 
يف  جبلية  منطقة  أول  وحماية  احلبارى 
وعمل  لفكر  امتداد  كله  وهذا  اإلمارات، 
ونهج املغفور له الشيخ زايد بن سلطان 

آل نهيان رحمه اهلل. 
وقالت: "جاء إنشاء صندوق حممد بن زايد 
ليدعم  احلية،  الكائنات  على  للمحافظة 
واحملافظة  البيئية  املشاريع  هذه  كل 
حيث  باالنقراض،  املهددة  األنواع  على 
كانت  الصندوق  تأسيس  بداية  يف  إنه 
على  للحفاظ  املبذولة  العاملية  اجلهود 
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محمد بن زايد وسعود المعال يشهدان محاضــــــرة »حبًا للطبيعة«

عديدة،  حتديات  تواجه  اخملتلفة  األنواع 
فكرة  جاءت  التحديات  هذه  وملواجهة 
اليوم  أصبح  الذي  الصندوق  تأسيس 
على  للحفاظ  العاملية  املؤسسات  أكرب 

الكائنات احلية واملهددة باالنقراض". 
يف  نوعه  من  فريد  الصندوق  أن  وأكدت 
يتبعها،  التي  املنهجية  ويف  عمله  جمال 
الفردية  اجلهود  إىل  الوصول  كيفية  ويف 
أن  إىل  مشرية  التمويل،  عملية  وترتيب 
على  للحفاظ  اهتمامًا  يويل  الصندوق 
حجمها،  عن  النظر  بغض  احلية،  الكائنات 
لألفراد،  مباشرة  املنح  تقدمي  خالل  من 
إلكرتونية  شبكة  إنشاء  يف  أسهم  ما 
التمويل  وعزز  البيئة،  نشطاء  مع  للتواصل 
منهجية  وكرس  الصندوق،  يقدمه  الذي 
يف العمل ترتكز على العمل اخلريي الدقيق 
والسريع، وتقدمي منح عديدة لألفراد على 
املدى الطويل ويف جمال عملهم، وبالتايل 
فإن تقدمي منح ل 100 مشروع بواقع 10 آالف 
دوالر لكل منها، أفضل من تقدمي 10 ماليني 

دوالر ملشروع واحد. 
ودعت رزان املبارك اجلميع إىل املشاركة 

من  العاملية،  املبادرة  هذه  يف  الفاعلة 
املغفور  تركه  الذي  اإلرث  ذلك  تعزيز  أجل 
له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان رحمه 

اهلل، لتبقى اإلمارات منارة خري وعطاء.
قصص ملهمة يف صون الطبيعة

جناح  قصص  عن  املبارك  رزان  حتدثت 
بدعم  حظيت  الطبيعة،  صون  يف  ملهمة 
على  للمحافظة  زايد  بن  حممد  صندوق 
للصندوق  جاء  طلب  منها  احلية،  الكائنات 
االجتماعية  بالشؤون  تهتم  مؤسسة  من 
هذه  وتضم  أسرتاليا،  يف  كوينز  والية  يف 
من  عددًا  عضويتها  يف  املؤسسة 
لها  منحة  تقدمي  وطلبت  املسلمني، 
حلماية كائن حي غريب عبارة عن نوع نادر 
الصندوق  قدم  وبالفعل  السالحف،  من 
خاللها  من  متكنت  للمؤسسة  منحة 
السالحف  من  النوع  هذا  بيض  حماية  من 
ورفع  األنهار،  أحد  فيضان  من  النادرة، 
احمللي  اجملتمع  أفراد  بني  الوعي  درجة 
من  النوع  هذا  على  احملافظة  حول 
حمل  أصبحت  والتي  النادرة،  السالحف 

اهتمام عاملي. 

سيدة  من  كانت  ثانية  "قصة  وقالت: 
مع  التحدث  وطلبت  بالصندوق  اتصلت 
آل  زايد  بن  حممد  الشيخ  السمو  صاحب 
الشكر  توجه  أن  تريد  إنها  قائلة:  نهيان، 
قدم  الذي  الصندوق  إنشاء  على  لسموه 
السالحف  من  نوع  على  للحفاظ  منحة 
النادرة يف قريتها، التي تضم 400 فرد، وإن 
قريتها  أبناء  وّحدت  هذه  الصندوق  منحة 
السلحفاة  على  احلفاظ  يف  سويًا  للعمل 
اتصلت  السيدة  أن  إىل  مشرية  النادرة"، 
الستالم  بريطانيا  إىل  دبي  من  طريقها  يف 
جائزة لنجاحها يف احلفاظ على النوع النادر 
من السالحف، وأنها فضلت توجيه الشكر 
آل  زايد  بن  حممد  الشيخ  السمو  لصاحب 
ألن  اجلائزة؛  الستالم  توجهها  قبل  نهيان، 

منحة الصندوق وراء هذا اإلجناز. 
األفراد  هؤالء  من  املبارك  رزان  وطلبت 
تواجدوا  حيث  للحضور،  والتحدث  الوقوف 
شخص  أيضًا،  بينهم  ومن  احملاضرة  يف 
بن  حممد  صندوق  من  منحة  على  حصل 
زايد، حلماية ضفدع ال يعيش إال يف بحرية 

وحيدة يف غانا. 
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الوطني 
االتحادي 

يوافق على

مشروع قانون بشأن اإلدارة المتكاملة للنفايات
وافق المجلس الوطني االتحادي خالل جلسته الثامنة عشرة من دور االنعقاد العادي 

برئاسة  بأبوظبي  مقره  في  عقدها  التي  عشر  السادس  التشريعي  للفصل  الثالث 

معالي الدكتورة أمل عبداهلل القبيسي رئيسة المجلس على مشروع قانون اتحادي 

بشأن اإلدارة المتكاملة للنفايات.

هذا  أهمية  اجمللس 
البيئة  حماية  يف  القانون 
صحة  على  الضرر  وتقليل 
اإلنسان وحميطه احليوي عن طريق املنع 
عن  الناجمة  السلبية  اآلثار  من  التقليل  أو 
سيعزز  أنه  كما  وإدارتها  النفايات  توليد 
جهود الدولة على صعيد البعد االقتصادي 
وذكية  مستدامة  حلول  ووضع  للنفايات 

للتعامل معها.
النفايات  على  القانون  هذا  أحكام  وتسري 
وجمعها  وفصلها  إنتاجها  من  ابتداء 
أو  استخدامها  وإعادة  وتخزينها  ونقلها 

منها  والتخلص  ومعاجلتها  تدويرها  إعادة 
احلرة  املناطق  فيها  مبا  الدولة  داخل 
من  واملشعة  النووية  النفايات  وتستثنى 

تطبيق أحكام هذا القانون.
بالغرامة  تعاقب  القانون  ملشروع  وطبقا 
منشأة  كل  درهم  مليون  جتاوز  ال  التي 
خاصة تقوم برمي أو دفن أو حرق النفايات 
املفتوحة  املناطق  يف  منها  والتخلص 
والطرق واملمرات املائية واحلدائق العامة 
لهذا  خمصصة  غري  أخرى  مناطق  وأي 

الغرض.
اجللسة  خالل  اجمللس  أعضاء  ووجه 

أحمد  بن  ثاين  الدكتور  معايل  إىل  أسئلة   6
الزيودي وزير التغري املناخي والبيئة ومعايل 
بالهول  حميد  اهلل  عبد  بن  أحمد  الدكتور 
العايل  التعليم  لشؤون  دولة  وزير  الفالسي 
استيفاء  حول  املتقدمة  واملهارات 
العليا  التقنية  كليات  من  التخرج  متطلبات 
وتلوث البيئة يف بعض مناطق الدولة ودعم 
صيد  منع  قرار  من  املتضررين  الصيادين 
موسم  يف  والصايف  الشعري  أسماك 
التكاثر ومعايري وضوابط استخدام األسمدة 
الكيماوية والغش يف بيع املنتجات الزراعية 

العضوية ونقل وجتارة أشجار النخيل.
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على  الدولة  جهود  القانون سيعزز 
صعيد البعد االقتصادي للنفايات ووضع 
حلول مستدامة وذكية للتعامل معها.

توصية  االحتادي  الوطني  اجمللس  وتبنى 
أحمد  بن  ثاين  الدكتور  معايل  رد  على  بناء 
على  والبيئة  املناخي  التغري  وزير  الزيودي 
املتضررين  الصيادين  دعم  بشأن  سؤال 
الشعري  أسماك  صيد  منع  قرار  من 
ما  على  تنص  التكاثر  موسم  يف  والصايف 
يلي : النظر يف صرف إعانة مالية للصادين 
أسماك  صيد  حظر  قرار  من  املتضررين 

الصايف والشعري ملدة شهرين.
عبداهلل  أمل  الدكتورة  معايل  وأوضحت 
حضرها  التي   - اجللسة  خالل  القبيسي 
أن   - الزيودي  أحمد  بن  ثاين  الدكتور  معايل 
من  العديد  توجيه  تضمنت  اليوم  جلسة 
مشروعا  وناقشت  املهمة  األسئلة 
غري  وقانونيا  تشريعيا  إطارا  ميثل  مهما 
للتعامل  االحتادي  املستوى  على  مسبوق 

مع حتدي إدارة النفايات التي متثل ملفا ذا 
صلة وثيقة بالبيئة والصحة العامة وتطبيق 
إدارة  يف  العاملية  املمارسات  أفضل 
النفايات ليس فقط من أجل احلد من آثارها 
أمام  الباب  فتح  أجل  من  أيضا  بل  السلبية 
إمكانية حتويل هذا العبء والسيما النفايات 
املفيدة بيئيا إىل موارد وإحداث نقلة نوعية 

يف جمال اإلدارة البيئية املستدامة.
وأكدت معاليها أن اإلطار التشريعي سيعزز 
جهود الدولة على صعيد البعد االقتصادي 
وذكية  مستدامة  حلول  ووضع  للنفايات 
للتعامل معها السيما أن مشروع القانون 
وطنية  بيانات  قاعدة  إنشاء  عملية  ينظم 
التخلص  خطط  فاعلية  لتعزيز  للنفايات 
صحية  أكرث  بيئة  وتوفري  معاجلتها  أو  منها 
بناء  جهود  ودعم  االمراض  ومكافحة 

وحتسني  للبيئة  صديق  أخضر  جمتمع 
موقع الدولة ضمن مؤشر البصمة البيئية 
تواجه  التي  التحديات  أهم  أحد  ميثل  الذي 

البشرية يف القرن احلادي والعشرين.
البيئة  أهمية  إىل  الصدد  هذا  يف  وأشارت 
تأسيس  منذ  اإلمارات  لدولة  بالنسبة 
على  احلفاظ  موضوع  احتل  حيث  االحتاد 
املؤسس  القائد  اهتمامات  صدارة  البيئة 
آل  سلطان  بن  زايد  الشيخ  له  املغفور 
كذلك  ويندرج   " ثراه  اهلل  طيب   " نهيان 
مثمنة   .. الرشيدة  قيادتنا  أولويات  ضمن 
الدكتور  يبذلها معايل  التي  الدؤوبة  اجلهود 
ثاين بن أحمد الزيودي لتعزيز دور اإلمارات يف 
التغري املناخي وترسيخ  تداعيات  احلد من 
اإلمارات  لرؤية  حتقيقا  االستدامة  مبادئ 

.2021
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ثاني الزيودي:

»التغير المناخي والبيئة« تطرح 21 محورًا لتحقيق 
التنوع الغذائي المستدام في اإلمارات

أكد معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التغير المناخي والبيئة، أن دولة اإلمارات 

»االيكونوميست«  التابعة لمجلة  صنفت، وفقًا لمؤشر وحدة المعلومات االقتصادية 

الخاص باألمن الغذائي العالمي »مستوى تمتع الدول باألمن الغذائي 2017«، في المرتبة 

لتأمين  الواردات  على  اإلمارات  فيه  تعتمد  وقت  في  العالم،  حول  دولة   113 بين   33 الـ 

نحو 95% من احتياجاتها الغذائية، وتلبية احتياجات النمو السكاني الذي تجاوز عتبة 9 

ماليين نسمة.
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معاليه قدرة دولة اإلمارات 
جيد  مستوى  حتقيق  على 
إىل  الغذائي  األمن  من 
مستويات  بينها،  من  عوامل،  جمموعة 

بشكل  املتزايدة  االقتصادية  التنمية 
املرتفعة،  الدخل  ومعدالت  مستمر، 
وسياسات  الفقر  معدالت  وانخفاض 
الزراعة  قطاع  ودعم  املفتوحة،  السوق 

قطاعًا  امتالكها  على  عالوة  احمللي، 
الذي  األمر  الغذائية،  املواد  لتجارة  قويًا 
جتارة  يف  مهمًا  دوليًا  مركزًا  لتكون  أّهلها 

ومعاجلة األغذية خالل السنوات األخرية.
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الزيودي: يجب وضع عمليات متكاملة لتقييم 
اإلمدادات  املناخ على  لتغّير  اآلثار احملتملة 

الغذائية العاملية.

مستويات  على  احلفاظ  أن  معاليه،  وأكد 
على  والعمل  احلالية،  الغذائي  التنوع 
على  يعتمد  بشكل  واستدامتها  زيادتها 
مستقبل  لضمان  علمية  ومعايري  أسس 
على  العمل  يلزم  القادمة،  لألجيال  أفضل 
تعزيز  يف  رئيس  كعامل  التنوع  حتقيق 

التنوع الغذائي املستدام.
يجب  هنا  التنوع  "مفهوم  معاليه:  وأضاف 
احمللي  الغذائي  اإلنتاج  تنويع  يشمل  أن 
وتنويع  واحليواين،  والسمكي  الزراعي 
الغذائية  واألنظمة  واالستثمارات  الواردات 
على  العمل  تكيف  إىل  باإلضافة  واألبحاث، 
واملشاكل  األغذية  هدر  إشكالية  معاجلة 
الوزن  كزيادة  بالغذاء،  الصلة  ذات  الصحية 

والبدانة".
وأوضح د. ثاين الزيودي، أن حتقيق هذا التنوع 

استدامة  يضمن  مبا  املطلوب  بالشكل 
الغذاء، يتطلب مزيدًا من اجلهود، والرتكيز 
مراقبة  تستهدف  رئيسًا  حمورًا   21 على 
حتقيق  وضمان  االستهالك،  عمليات 
يف  االبتكار  على  واالعتماد  فيها،  التوازن 
والرثوة  الزراعة  قطاعات  وتطوير  تنمية 
هدر  معدل  وخفض  واحليوانية،  السمكية 

الغذاء، وضمان اإلدارة الفعالة للمخلفات.
وضع  أو  إجراء  أي  اتخاذ  "إن  معاليه:  وقال 
التنويع  تستهدف  واسرتاتيجيات  خطط 
إىل  البداية  يف  تلتفت  أن  يجب  الغذائي، 
الطبيعية  املوارد  استهالك  طبيعة 
لدولة  وبالنسبة  الغذاء،  لقطاع  الداعمة 
اإلمارات تعد املياه أهم مورد داعم لقطاع 
بتوازن  معها  التعامل  يجب  لذا  الغذاء؛ 
وكفاءة عاليني، كون الدولة تعاين شحًا يف 

هذه املوارد"، موضحًا أن حمور العمل هنا 
اجلوفية  املياه  على  احملافظة  على  يركز 
لها،  املستدام  االستخدام  حتقيق  عرب 
احملاصيل  وحتديد  االستهالك،  وترشيد 
استهالك  ملستوى  زراعتها  املناسب 
التقنيات  وتبني  املستهدف  املياه 
املبتكرة، والتي تناسب البيئة احمللية مما 
املياه  خمزون  على  احلفاظ  إىل  سيؤدي 
اجلوفية وتطوير القطاع الزراعي اقتصاديًا.
وقال معاليه: "احملور الثاين لتحقيق التنوع 
الغذائي، يعتمد على خلق توازن بني الدعم 
الذي  العائد  وحجم  الدولة،  من  املقدم 
على  حلثهم  الدعم،  مستحقو  يحققه 
أن  يجب  حيث  أعمالهم،  وتنمية  تطوير 
ومساهمات  أهداف  خمتلف  حتديد  يتم 
التقليديني  الزراعية  احليازات  أصحاب 
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لدعم  برنامج  لوضع  التجاريني  واملزارعني 
هاتني الفئتني يف جمال حتقيق االستخدام 

املستدام للموارد".
وأوضح معاليه: "5% من أصحاب احليازات 
الزراعية يشاركون يف اإلنتاج الزراعي على 
احليازات  أصحاب  من  و%1  التجاري،  النطاق 
الغذائية  اإلمدادات  يف  يساهمون  ممن 
دورها  من  برامج  وضع  يجب  لذا  احمللية؛ 
الذين  التقليديني  املزارعني  حتول  تعزيز 
إىل  الطبيعية،  املوارد  من  يستفيدون 
واضحة  مساهمة  لهم  جتاريني  مزارعني 
على  مبني  بشكل  اإلنتاج  هذا  زيادة  يف 

الكفاءة واجلودة".
استدامة التمور

أن  يجب  الغذاء  تنويع  أن  إىل  معاليه  وأشار 
االستثمار  تعزيز  على  األساس  يف  يعتمد 
يف املنتجات احمللية األصيلة، مبا يضمن 
استدامتها وحتويلها من جمرد رمز تراثي 
التمور  وتعد  حقيقي،  جتاري  نشاط  إىل 
واحدًا من أهم املنتجات الزراعية احمللية، 
إال أنها حتى اآلن ال تزال يف حاجة إىل تطوير 
فهي  معها،  التعامل  منظومة  وتنمية 
املستهلك األهم للمياه املستخدمة يف 

الزراعة.
بالتوازي  ستتم  اجلهود  هذه  أن  إىل  وأشار 
اآلفات  مكافحة  منظومة  تطوير  مع 
سوس  مثل  التمور  تواجه  التي  املهمة 
االستبدال  خطوة  حتقيق  ومع  النخيل، 
مكافحة  وتطوير  املزارعني  وتدريب 
وجودة  كفاءة  ذات  متور  ستتوافر  اآلفات، 
الثانوية  ومنتجاتها  تسويقها  ميكن  عالية 
بها  الدفع  ثم  األول،  املقام  يف  حمليًا 
يشكل  ما  والعاملية،  اإلقليمية  لألسواق 
للحركة  جديدًا  مصدرًا  املستقبل  يف 
يف  مباشر  بشكل  ويصب  االقتصادية، 

حتقيق التنوع الغذائي املستدام.
أن  من  الرغم  على  إنه  معاليه:  وقال 
منتجات اخلضراوات احمللية توفر نحو %20 
الطازجة  املنتجات  على  الطلب  حجم  من 
هذا  أن  إال  لإلحصاءات،  وفقًا  السوق،  يف 
حتديات  يواجه  الزراعي  القطاع  من  اجلزء 
أن  يف  تتمثل  استدامته،  تعرقل  مهمة 
موسم  خالل  يتم  املنتجات  هذه  حصاد 
أواخر  بني  ينحصر  الدولة  يف  قصري  زمني 
جدًا  قليل  عدد  عدا  الربيع،  وأوائل  الشتاء 
أطول  لفرتة  تستمر  التي  احملاصيل  من 

العام، ما يقلل فرتة  وأحدها يستمر طول 
تخزين  أن  كما  منها،  االستفادة  وقدرة 
مدار  على  موجودة  لتبقى  املنتجات  هذه 
العام يحتاج الستهالك طاقة كبرية للتربيد 

ما يرفع تكلفته النهائية.
وكمية  جودة  زيادة  حمور  "يكمن  وأضاف: 
هنا  حمليًا  املنتجة  اخلضراوات  واستدامة 
يف إطالق مبادرات تعزز إنتاجية واستدامة 
احلوافز،  مواءمة  خالل  من  القطاع 
الزراعية  احليازات  ألصحاب  الدعم  وتقدمي 
اجلودة  عالية  منتجات  بتقدمي  املبادرين 
مبنظومة  واالرتقاء  التجاري،  النطاق  على 
اإلنتاج  مستويات  لرفع  املبتكرة  اإلنتاج 
مبا  البيئية،  البصمة  من  واحلد  واجلودة 
يشمل تصاميم البيوت احملمية، والزراعة 
والبيوت  الزراعية  الشباك  وأنظمة  املائية 
إىل  باإلضافة  املعلق،  بالنظام  البالستيكية 
وسالسل  التسويق  أنظمة  تطوير  دعم 

التوريد لصغار املنتجني".
بدائل لألعالف

الغذاء  "استدامة  أن  إىل  معاليه  وأشار 
ضرورة  تفرض  تنويعه  بتحقيق  املرتبطة 
الالزمة  كافة  العناصر  االعتبار  يف  األخذ 
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أهم  أحد  األعالف  وتعد  الغذاء،  هذا  إلنتاج 
ولفرتة  احليواين،  الغذاء  إنتاج  مستلزمات 
لزراعة  دعم  نظام  احلكومة  اعتمدت  ما 
إال  للحيوانات،  علفًا  تستخدم  حماصيل 
كبرية  كميات  استهالكها  أثبتت  أنها 
إمكانات  مع  تتناسب  ال  املياه  من  للغاية 
مت  لذا  املياه،  من  احملدودة  الدولة 
كما  مستوردة،  أخرى  مبنتجات  استبدالها 
من  أخرى  أنواع  تطوير  وبحث  دراسة  يجري 
هذه  استدامة  ضمان  بهدف  األعالف؛ 

األعالف، وبالتايل استدامة الغذاء احليواين".
وأوضح أن العمل على حمور تطوير موارد 
املواشي  لرتبية  الالزمة  لألعالف  بديلة 
عرب  سيتم  املائية،  األحياء  واستزراع 
وضع  تشمل  املبادرات،  من  جمموعة 
الستخدام  الالزمة  التقنيات  لتطوير  برنامج 
توريد  سالسل  عن  الناجتة  اخمللفات 
صناعة  يف  تستخدم  كمكونات  األغذية 
من  األعالف  إنتاج  عملية  وتطوير  العلف، 
األعالف  حماصيل  إنتاج  وزيادة  الطحالب، 
القادرة على حتمل ملوحة املياه واجلفاف.

تسويق املنتج احمللي
القطاع  نطاق  توسيع  "إن  معاليه:  قال 

كبرية  بصورة  يعتمد  احمللي  الزراعي 
اقتصادية  عوائد  حتقيق  على  قدرته  على 
يتطلب  الذي  األمر  فيه،  للعاملني  مرتفعة 
أصحاب  بني  والرتويج  األبحاث  من  مزيدًا 
أصناف  من  لعدد  الزراعية  احليازات 
بشكل  تسويقها  ميكن  التي  احملاصيل 
إمكانية  استكشاف  على  والعمل  فعال، 

زراعة حماصيل جديدة حمليًا".
الزراعي  القطاع  تطوير  حمور  أن  وأوضح 
أسواق  إيجاد  خالل  من  املستقبلي، 
يعتمد  حمليًا،  املنتجة  الغذائية  للسلع 
منها  عدة،  مبادرات  على  حتقيقه  يف 
حمليًا  املنتجة  الغذائية  للسلع  الرتويج 
وتوفري  معًا،  والدويل  احمللي  السوق  يف 
اعتماد  خالل  من  القطاع،  لتطوير  اإلرشاد 
السياسات الداعمة لبعض املنتجات، مثل 
"تربية النحل كأحد أهم املنتجات احمللية، 
حبوب  ونشر  نقل  يف  مهم  وكعنصر 
أجل  من  البحوث  تشجيع  وضرورة  اللقاح، 
النحل،  لرتبية  احمللية  املمارسات  تطوير 
العوائد  ذات  احملاصيل  ألصناف  والرتويج 
بيئة  تناسب  والتي  املرتفعة،  االقتصادية 
الغذائية  للمنتجات  والرتويج  اإلمارات، 

اإلماراتية العضوية".
الرثوة احليوانية والتنوع الغذائي

قال معاليه: االستخدام املستدام ملوارد 
الغذائي  االستهالك  يف  واملاعز  األغنام 
احمللي واحد من أهم حماور حتقيق التنوع 
مستقباًل،  الغذاء  واستدامة  الغذائي، 
عن  متامًا  تختلف  املورد  هذا  وإشكالية 
رؤوس  فعدد  الغذائية،  املنتجات  بقية 
والتي  حمليًا  املتوافرة  واألغنام  املاعز 
تقارب الـ 5 ماليني رأس، ميكنها تغطية ما 
االحتياج احمللي على  يزيد على 35% من 
أن اختالف أسعار ما هو معروض  إال  األقل 
على  يؤثر  أن  ميكن  فعليًا  السوق  يف 

مبيعاتها.
هو  هنا  املستهدف  بأن  معاليه  وأوضح 
حتسني استخدام األعداد الكبرية لقطعان 
يف  املساهمة  أجل  من  واملاعز  األغنام 
وآلية  املستدام،  الغذائي  التنوع  حتقيق 
توفري  على  تعتمد  الهدف  هذا  حتقيق 
احلية  للحيوانات  منتظمة  جتارية  أسواق 
الوقت  ويف  واملاعز،  األغنام  ومنتجات 
احليوانية  الرثوة  مربي  وعي  رفع  نفسه 
والتعامل  تسويقها  يف  الصحيحة  باآللية 
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معها كنشاط جتاري.
حليب اإلبل ومنتجاته

ومنتجاته  اإلبل  حليب  أن  إىل  معاليه  وأشار 
ذات  الغذائية  املنتجات  من  واحدًا  يشكل 
التفرد، فال توجد منافسة لها يف السوق 
احمللي، وحتى اإلقليمي والعاملي بشكل 

حقيقي وواضح.
احمللي  اإلنتاج  زيادة  أن  معاليه  وأكد 
ضمن  يأتي  والدواجن  األلبان  ملنتجات 
خصوصًا  الغذائي،  التنويع  حتقيق  حماور 
جيد  جتاري  بشكل  يعمل  القطاع  هذا  أن 
إنتاج  فمعدل  احمللي،  املستوى  على 
يشكل  حمليًا  امُلصنعة  األلبان  منتجات 
املتوافرة  األلبان  منتجات  إجمايل  من   %7
احمللي  احلليب  حجم  ويلبي  السوق،  يف 
احمللية،  االحتياجات  من   %50 الطازج 
 %25 احمللي  الدواجن  حلوم  إنتاج  ويقارب 
يلبي  فيما  اإلمارات،  سوق  احتياجات  من 
الطلب  من   %50 للبيض  التجاري  اإلنتاج 

احمللي.
النشاط  هذا  من  الرغم  "على  وأضاف: 
التجاري للقطاع، إال أن هذا الكم من اإلنتاج ال 
يزال غري قادر على املنافسة مع املنتجات 

األعالف  فيها  تتوافر  دول  من  املستوردة 
الربازيل،  مثل  قليلة  وتكلفة  كبرية  بكميات 
عدد  عليه  تسيطر  احمللي  اإلنتاج  أن  كما 
فيما  فحسب،  الكربى  الشركات  من  قليل 
سوى  والطيور  املواشي  مربو  يقدم  ال 
العمل على  لذا يجب  للغاية؛  نسب ضئيلة 
مزارع  من  والدواجن  األلبان  إنتاج  توسيع 
الشكل  مع  يتماشى  مبا  املربني  صغار 
يعتمد  األمر  هذا  وحتقيق  الفعال،  التجاري 
العمل عليها تشمل  على مبادرات سيتم 
على  واجلدد  احلاليني  املنتجني  تشجيع 
تطوير  أو  التجارية  عملياتهم  توسيع 
الصغرية  املزارع  ودعم  جديدة،  عمليات 

يف تعزيز موارد البيض وحلوم الدواجن".
تنمية الرثوة السمكية

ذكر معاليه: "إنه رغم اجلهود احلثيثة التي 
مع  والبيئة  املناخي  التغري  وزارة  تبذلها 
لتنمية  واخلاصة  احلكومية  املؤسسات 
إال  استدامتها،  وضمان  السمكية  الرثوة 
يغطي  ال  حاليًا  السمكي  اإلنتاج  إجمايل  أن 
سوى ربع االستهالك احمللي تقريبًا، ويف 
والضغط  العاملية  املناخية  التغريات  ظل 
املتوافرة  السمكية  الرثوة  على  املتزايد 

يف البيئة البحرية للدولة حاليًا، يجب االجتاه 
يتم تنفيذه لزيادة  خلطط أخرى موازية ملا 
منظومة  يف  السمكية  الرثوة  مساهمة 
هذه  وتشمل  املستدام،  الغذائي  التنوع 
اخلطط جمموعة من احملاور رئيسة يجب 
العمل عليها، وهي تقليص هدر األسماك 
الدنيا،  حدودها  إىل  الصيد  بعد  ما  وخسائر 
وإدارة  الصيد،  وقدرات  جهود  وإدارة 
وحفظ املوارد اخلاصة مبصايد األسماك، 

وتنمية قطاع استزراع األحياء املائية".
الصحة واألنظمة الغذائية

الكافية  التغذية  اعتماد  إن  معاليه:  وقال 
يف سبيل الوصول ملستويات حياة أفضل 
يشكل واحدًا من األهداف املرجوة للوزارة 
عمليات  فإن  وبالتايل،  عام،  بشكل  وللدولة 
االستثمارية  والقرارات  والتجارة  اإلنتاج 
الغذائية  النتائج  مع  تتماشى  أن  ينبغي 
الوزن  وزيادة  السمنة  ومتثل  املرجوة، 
على  وبناًء  الدولة،  يف  مهمًا  قلق  عامل 
البالغني  نسبة  قدرت  السكانية،  البيانات 
الوزن  ذوي  أو  بالبدانة  املصابني  من 
نسبة  شكلت  بينما   ،2000 عام   %60 بـ  الزائد 
اعتماد  يجب  لذا  24%؛  بالبدانة  املصابني 
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تحقيـق التنـوع الـغـذائي المسـتـدام        في اإلمـــارات

مستوى  رفع  تشمل  متكاملة  منهجية 
أنظمة وأمناط احلياة  العام، وتعزيز  الوعي 
يف  الغذائي  التثقيف  وجهود  الصحية 

املدارس ولدى عامة السكان.
وأشار معاليه إىل أن العمل على هذا األمر 
يتطلب فهم الوضع الغذائي احلايل لسكان 
لتحسني  الوقائية  التدابري  وتطوير  الدولة، 
هذا  وسيتم  والصحة،  التغذية  مستويات 
عرب مبادرات وتوصيات متسقة وممارسات 
قائمة على األدلة يف جمال الصحة العامة 
جهود  وتعزيز  املتاحة،  القنوات  جميع  عرب 
املستويات  جميع  على  الغذائي  التثقيف 
املدرسية، من خالل طرح منهاج دراسي 
لرفع  جيدة  بصورة  ومنّظم  مدروس 
مستوى الوعي باألنظمة الغذائية الصحية، 
وإصالح أنظمة الضرائب واإلعانات الغذائية 
التي تستهدف استهالك األغذية الصحية، 

مثل الفواكه واخلضراوات.
تغري املناخ واألغذية

كافة  العامل  دول  "تتأثر  معاليه:  وقال 
تتغري  وبالتايل  حاليًا،  املناخية  بالتغريات 
نوعية  وتختلف  الزراعية  طبيعتها 

فيها،  زراعتها  ميكن  التي  احملاصيل 
من  التغري  بهذا  اإلمارات  دولة  وترتبط 
الزراعية  استثماراتها  األوىل  ناحيتني، 
تأثري  والثانية  الدول،  هذه  من  عدد  يف 
الزراعة  طبيعة  على  التغيريات  هذه 
"وضع  أن  مؤكدًا  الدولة"،  يف  احمللية 
يف  تداعياته  مع  والتكيف  املناخي  التغري 
التنوع  حتقيق  على  العمل  اسرتاتيجيات 
ثالث  على  يقوم  واستدامته،  الغذائي 
ضمان  األوىل  رئيسة  اسرتاتيجية  نقاط 
باآلثار  املتعلقة  التطورات  بأحدث  اإلملام 
التغّير املناخي على  املستقبلية لظاهرة 
يعتمد  وهذا  العاملية،  الغذائية  اإلمدادات 
على ضرورة إجراء األبحاث الكفيلة بتعميق 
فهم آثار التغريات املناخية على اإلمدادات 
مراعاة  مع  املستقبل،  يف  الغذائية 

الدراسات العاملية ذات الصلة".
الثانية،  االسرتاتيجية  "والنقطة  وأضاف: 
التغّير  عامل  إدماج  ضمان  يف  تتمثل 
قرارات  اتخاذ  عمليات  يف  املناخي 
عمليات  وضع  خالل  من  وذلك  االستثمار، 
لتغّير  احملتملة  اآلثار  لتقييم  متكاملة 

العاملية،  الغذائية  اإلمدادات  على  املناخ 
وإتاحتها للقطاع اخلاص بصورة منتظمة، 
املعرفة  نشر  فهي  الثالثة  النقطة  أما 
إدارة  على  وأثره  املناخي  التغري  حيال 
وذلك  السمكية،  والرثوة  الزراعة  وتنمية 
املناخ  تغري  مراعاة  ضمان  خالل  من 
السياسات  كعامل مؤثر يف جماالت صنع 
لقطاعات  والتطوير  واألبحاث  واملمارسات 

الزراعة والرثوة السمكية".
هذه  تنفيذ  أن  معاليه  أوضح  وأخريًا، 
حمور،  بكل  املتعلقة  واملبادرات  احملاور 
وجهات  مؤسسات  حترك  سيتطلب 
وحملية  احتادية  بالكامل  الدولة  وهيئات 
وشبه حكومية، وحتى مؤسسات القطاع 
مع  يتكامل  دور  له  منهم  فكل  اخلاص، 
األرض،  على  فعلي  بتنفيذ  سواء  اآلخر، 
أفراد  أن  كما  وبيانات،  معلومات  بتوفري  أو 
مسؤولية  عليهم  العاديني  اجلمهور 
ترتبط  احملاور  هذه  حتقيق  يف  مشرتكة 
وضرورة  االستهالكية،  بسلوكياتهم 
العام  الهدف  مع  يتماشى  مبا  تعديلها 

واألسمى.
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شرطة دبي 
ومؤسسة زايد 

تحتفيان بـ
»مئوية زايد« في جامعة افريقيا العالمية بالخرطوم 

ثراه« نظمت  آل نهيان، »طيب اهلل  زايد بن سلطان  الشيخ  زايد«، وبمئوية  بـ«عام  احتفاًء 

القيادة العامة لشرطة دبي، ومؤسسة زايد الدولية للبيئة، بالتعاون مع سفارة دولة 

احتفالية  بالخرطوم،  العالمية  افريقيا  وجامعة  بالسودان  المتحدة  العربية  اإلمارات 

»مئوية زايد« وذلك في جامعة افريقيا العالمية بالعاصمة السودانية الخرطوم.

االحتفالية ندوتني ومعرض 
إرث  حول  مصاحب  صور 
والبيئي  اإلنساين  زايد 
القت  حيث  للبيئة،  الدولية  زايد  ومؤسسة 
له  املغفور  وإرث  إجنازات  على  الضوء 
يف  نهيان،  آل  سلطان  بن  زايد  الشيخ 
البيئي،   اجملال  وخاصة  امليادين  شتى 
سعادة  من:  كل  باالحتفالية   وشارك 
عبيد،  حممد  كمال  الدكتور  األستاذ 
وسعادة  العاملية،  افريقيا  جامعة  مدير 
اجلنيبي،  حميد  بن  حممد  حمد  السفري 

املتحدة  العربية  اإلمارات  دولة  سفري 
الدكتور  األستاذ  اللواء  باخلرطوم، وسعادة 
القائد  مساعد  فهد،  بن  أحمد  حممد 
رئيس  والتدريب،  األكادميية  لشؤون  العام 
اللجنة العليا ملؤسسة زايد الدولية للبيئة، 
رئيس  السواح،  منصور  أسامة  والدكتور 
شرطة  بأكادميية  األزمات  ادارة  قسم 
دبي، والدكتور عيسى حممد عبد اللطيف، 
كبري املستشارين مبؤسسة زايد الدولية 
وطالبات  وطلبة  أساتذة  وبحضور  للبيئة، 

جامعة افريقيا العاملية.

عالقة متجذرة 
كمال  الدكتور  األستاذ  سعادة  وقال 
خالل  االفتتاحية  كلمته  يف  عبيد،  حممد 
العاملية  افريقيا  جامعة  "تتشرف  احلفل: 
مؤسسة  حمطات  من  حمطة  تكون  أن 
زايد الدولية للبيئة لالحتفاء بـ "مئوية زايد" 
احلفل  هذا  استضافة  منا  طلب  وعندما 
املوضوعات  من  جملة  تذكرت  املشرف، 
املؤسسة،  بهذه  له  املغفور  تربط  التي 
ولعلنا  وأعمالها،  ونشاطاتها  وبرساالتها 
جهود  نربز  العظيمة  املناسبة  هذه  يف 
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الشيخ  له  ابن فهد: لقد جنح املغفور 
وجمتمع  عظيمة  دولة  بناء  يف  زايد 

ريادي على مستوى العامل.

املغفور له يف تأسيس الدولة االحتادية، 
التي أصبحت ذات التأثري الكبري يف خمتلف 

جمريات األحداث العاملية".
العاملية عن  افريقيا  وحتدث مدير جامعة 
بأفريقيا  زايد  الشيخ  له  املغفور  عالقة 
له  املغفور  يعترب   " وقال:  والسودان، 
على  ترددوا  الذين  العامل  قادة  أكرث  من 
اخلرطوم  بزيارة  يكتفي  ال  وكان  السودان، 
جميع  يف  التجول  على  حريصًا  كان  وإمنا 
مما  أليام،  متتد  التي  اجلمهورية  مناطق 
يعتقدون  السودان  أهايل  من  الكثري  جعل 
أن عالقة اإلمارات بالسودان ليست عالقة 
دول بدول وإمنا عالقة أسرة بأسرة، ولعل 
ُعمر  الرئيس  السيد  تلقاها  التي  احلفاوة 
حكام  قبل  من  اإلمارات  زيارة  عند  البشري 
االمارات، تؤكد أن هذه العالقة جتذرت بني 

يف  حتى  توسعت  العالقة  وهذه  البلدين، 
أنحاء افريقيا اخملتلفة، فأشرف املغفور 
للمراكز  املشرتكة  اللجنة  إنشاء  على  له 
األعمق  والصلة  افريقيا،  يف  الثقافية 
باملركز اإلسالمي  زايد  الشيخ  هي عالقة 
جامعة  إىل  بعد  فيما  حتول  الذي  اإلفريقي 

العاملية". افريقيا 
حممد  حمد  السفري  سعادة  واعترب 
فرصة  هي  املناسبة  هذه  أن  اجلنيبي، 
العظيم  زايد  إرث  على  الضوء  لتسليط 
بيننا  مازالت  التي  ومبادراته  وقيمه 
وخاصة يف جمال البيئة، وقال: " سيبقى 
املؤسس  القائد  زايد  الشيخ  له  املغفور 
فهو  الكبري،  القلب  صاحب  رحل  وإن 
برهنت  ولقد  وعقولنا،  قلوبنا  يف  باٍق 
النبيلة  وسجاياه  الكربى  وأعماله  أفضاله 

ذو  اإلنسان  زايد  إنه  اخلالدة،  ومواقفه 
حكيمًا  قائدًا  كان  فقد  الرحيم،  القلب 
من  جمع  رحيمًا،  ووالدًا  وزعيمًا  وفارسًا 
املكارم  ومن  وأنبلها  أجملها  الصفات 
الصدور  ومالت  الصعاب  له  ذلت  أجودها، 
اإلنسان  لبني  للخري  حمبًا  وكان  والرقاب، 
واملسلمني،  العرب  وخصوصًا  جميعًا، 
والوجدان،  بالفكر  حقوقهم  عن  مدافعًا 
فأصبح  واإلرادة  والقيادة  باحلزم  حتصن 
هذا  على  واستمر  والعنوان،  والراية  الرمز 
السمو  صاحب  احلكم  توىل  وبعده  النهج، 
رئيس  نهيان  آل  زايد  بن  خليفة  الشيخ 
على  وسار  اهلل،  حفظة  اإلمارات،  دولة 
االمارات  واليوم  امليامني،  القادة  نهجه 
اهلل  فرحم  والبصر،   السمع  ملء  باتت 

زايد".

 2018 29يـــونـــيـــو 



نــــــــــبـــــــــــتــــــــــكـــــــــــر مـــــــــــجـــــــــــــتـــــــــــــمــــــــــــعـــــــــــــــــــــــــــات خــــــــــــضــــــــــــراء   لــــــــــــــغـــــــــــــد أفــــــــــــــضـــــــــــــل30

»مئوية زايد« في جامعة افريقيا العالمــــية بالـخـرطـوم

رجل البيئة األول 
حممد  الدكتور  األستاذ  تقدم  جانبه  من 
حلكومة  الشكر  بجزيل  فهد  بن  أحمد 
وشعب السودان وجامعة افريقيا العاملية، 
افريقيا  جامعة  مدير  مشاركة  مثمنًا 
اإلمارات  دولة  وسفري  باخلرطوم،  العاملية 
احلفل  هذا  يف  السودان،  جمهورية  لدى 
على  العزيزة  الذكرى  يف  أقيم  الذي  الكرمي 

قلوب العامل أجمع.
املتحدة  العربية  اإلمارات  دولة  إن  وقال   
درجت على إطالق شعار لكل عام لتسليط 
الضوء على قضية معينة وتكثيف اجلهود 
زايد"،  العام 2018 هو "عام  خلدمتها، وهذا 
بن  زايد  الشيخ  الوالد  له  املغفور  عام 
الدولة، طيب  سلطان آل نهيان، مؤسس 
الذي  األول،  البيئة  رجل  زايد  مثواه،  اهلل 
اإلمارات  ملسرية  الصلبة  القواعد  أرسى 
الوطنية واإلنسانية مع تأكيده طيلة حياته 
وتنميتها  البيئة  على  احلفاظ  ضرورة  على 
االقتصادية  التنمية  مع  جنب  إىل  جنبًا 

واالجتماعية.
يشهد  اجلميع  أن  فهد  ابن  وأضاف 
حماية  يف  له  للمغفور  الرائد  الدور  على 

التنمية  خالل  من  التصحر  ومكافحة  البيئة 
على  باحملافظة  واالهتمام  الزراعية 
القدرات  ورفع  الفطرية  واحلياة  الطبيعة 
التقدير  وكان  الشباب.  للمواطنني  البيئية 
بائنًا  زايد  الشيخ  جلهود  والدويل  اإلقليمي 
يف العدد الكبري من الشهادات وامليداليات 
أغلب  يف  به  واإلشادة  عليها  حصل  التي 
زايد  الدولية واإلقليمية، فالشيخ  احملافل 
كرئيس  اخلارجية  زياراته  بدأ  اهلل"  "رحمه 
رئيس  أول  وكان  بالسودان،  حديثة  دولة 
دولة يزور اإلمارات بعد اعالنها هو الرئيس 
السوداين .. ومل يكن ذلك من فراغ، بل ألن 
كانت  اإلمارات  باحتاد  اعرتفت  دولة  أول 
فوج  وأول  الشقيقة.  السودان  جمهورية 
والقانونيني  واإلداريني  اخملططني  من 
الذين  والرياضة  والثقافة  اإلعالم  ورجال 
جاؤوا لبناء دولة اإلمارات هم من السودان. 
قلب  يف  السودان  مكانة  كانت  ولذلك 
قلب  يف  زايد  ومكانة   .. جدًا  كبرية  زايد 
السودانيون  زال  وما   .. أكرب  السودانيني 
يساهمون يف ادارة وتطوير امارات الدولة 
كمحطة  السودان  جاء  ولذلك  اخملتلفة.  

مهمة يف برنامج االحتفال مبئوية زايد.

له  املغفور  جنح  "لقد  فهد:  بن  وتابع 
الشيخ زايد يف بناء دولة عظيمة وجمتمع 
ريادي على مستوى العامل، فعندما نظر إىل 
وفكر  التأسيس  بداية  يف  اإلمارات  دولة 
خدمات  بها  يكن  مل  حيث  مقوماتها،  يف 
موارد   أو  عمران  حتى  وال  عاملي  انفتاح  وال 
مل  كذلك  جمتمعية،  ورفاهية  للدخل 
ولكن  ومستشفيات،  مدارس  لدينا  يكن 
ووثق  الوحدة  بفكرة  آمن  زايد،  الشيخ 
لبناء  مستقبلية  رؤية  لديه  وكانت  بشعبه 
لها  أوجد  ما  سرعان  التي  االحتادية  الدولة 
بناء  على  فعمل  عامليًا،  الطيبة  السمعة 
الدولة بريشة فنان وخبري، وبروح اإلنسانية 
والكرم أسس أقوى دولة احتادية، لها من 
العامل،  دول  بني  الكبريين  واالحرتام  القيمة 
تأشريات  ألغت  العامل  دول  خمتلف  فاليوم 
الدخول ملواطني دولة اإلمارات وهذه ميزه 

نوعية وحصاد يعود لزرع زايد".
وأضاف: "إن زايد رجل اإلنسانية من منظور 
خمتلف، فهو رجل صاحب أفعال ال أقوال، 
 220 اإلمارات  دولة  أرض  على  فيعيش 
جنسية، واملاليني من البشر التي تدور يف 
هذه البقعة ذات املساحة احملدودة بكل 
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»مئوية زايد« في جامعة افريقيا العالمــــية بالـخـرطـوم

دولة  فأصبحت  وتعايش،  وانسجام  حب 
وجمتمعات  دول  لكل  قبلة  هي  اإلمارات 
تأثر  اإلمارات  لدولة  أتى  من  وكل  العامل، 
اإلنسانية  وبالنظرة  احلديث  باجملتمع 
ونقلها إىل جمتمعاته فأصبح فكر زايد يف 

جميع بقاع األرض".
اإلنساين  زايد  فكر  أن  فهد  بن  وأضح 
اجملتمع  على  يقتصر  مل  واملتسامح 
اإلقليمي،  للمجتمع  انتقل  وإمنا  الداخلي 
بناء  يف  له  املغفور  "ساهم  ويقول: 
دعم  إىل  وانتقل  اخلليج،  دول  منظومة 
واإلفريقي،  واإلسالمي  العربي  اجملتمع 
وقال عبارته الشهرية: " إذا ربك أنعم عليك 
ووهبك اخلريات فيجب أن تنظر ملن حولك"، 
إىل  امتد  الذي  زايد  وعطاء  كرم  برز  ومنها 
جميع بقاع العامل، فأصبح العطاء وأعمال 
اخلري هي صفة متأصلة يف جمتمع زايد، 
األول  املركز  احتلت  اإلمارات  دولة  فاليوم 
للمساعدات  مانحة  جهة  كأكرب  عامليا 

اخلارجية يف العامل للعام 2017".
وأوضح ابن فهد أن مؤسسة زايد الدولية 
السمو  صاحب  أسسها  التي  للبيئة 
نائب  مكتوم،  آل  راشد  بن  حممد  الشيخ 

حاكم  الوزراء  جملس  رئيس  الدولة  رئيس 
أكرب  من  وهي   .1999 عام  اهلل،  رعاه  دبي، 
مسرية  دعم  يف  العاملية  املساهمات 
حتفيز  خالل  من  املستدامة  التنمية 
االستدامة  فكر  ونشر  الرائدة  اإلجنازات 
حمليًا  اخلضراء  احلياة  وثقافة  البيئية 
وفكر  رؤية  من  انطالقًا  ودوليًا،  وإقليميًا 
الشيخ  الوالد  له  املغفور  الدولة  مؤسس 
زايد بن سلطان آل نهيان، الذي ترجم فكره 
إجنازًا  الواقع  أرض  على  اإلمنائي  البيئي 

وعطاًء.
مؤسسة  أن  إىل  فهد  ابن  الدكتور  وأشار 
يف  جائزتني  خصصت  للبيئة  الدولية  زايد 
الدولية  زايد  جائزة  وهما؛  البيئة،  جمال 
للبيئة، التي تكرم اإلجنازات البيئية العاملية، 
التي  للبيئة،  التقديرية  اإلمارات  وجائزة 
فضاًل  واحمللية،  الوطنية  اإلجنازات  تكرم 
واإلقليمية  الدولية  املؤمترات  إقامة  عن 
ورش  وعقد  العاملية  األحداث  واستضافة 
دورية  مطبوعات  وإصدار  ودورات،  عمل 
توّفر املعلومة العلمية للمسؤول واملعلم 
وسلس  بسيط  قالب  يف  واإلعالمي 
وكل  البيئية،  الثقافة  نشر  يف  وتساهم 

اجلهود  دعم  يف  تصب  النشاطات  هذه 
املستدامة  التنمية  لتحقيق  العاملية 

واحلفاظ على كوكب األرض.
نراه  ما  إن  قائاًل:  كلمته،  فهد  ابن  واختتم 
اإلمارات  دولة  يف  ورفاه  تقدم  من  اليوم 
ومن اهتمام باجلانب اإلنساين، جعلها األوىل 
للسنة  املساعدات  منح  يف  العامل  على 
زايد  ارث  من  كله  التوايل،  على  اخلامسة 
كان  اينما  باإلنسان  االهتمام  عّلمنا  الذي 

واالهتمام بالبيئة التي نعيش فيها".
منصور  أسامة  الدكتور  قدم  ذلك  وعقب 
السواح، حماضرة بعنوان: " زايد يف عيون 
حممد  عيسى  الدكتور  قدم  فيما  العامل"، 
عبد اللطيف حماضرة بعنوان: " اإلرث البيئي 

للشيخ زايد".
مدير  سعادة  تكرمي  مت  احلفل  ختام  ويف   
سفري  وسعادة  العاملية،  افريقيا  جامعة 
مؤسسة  بدرع  باخلرطوم،  اإلمارات  دولة 
سعادة  تكرمي  مت  فيما  للبيئة،  الدولية  زايد 
رئيس اللجنة العليا ملؤسسة زايد الدولية 
للبيئة، وقدمت له جامعة افريقيا العاملية 
زايد  الشيخ  اعتماد  ووثيقة  اجلامعة  درع 
للنظام األساسي جلامعة افريقيا العاملية.
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الهند تحتفي

بعاطفة الوالد المؤسس تجاه األرض
احتفاء بـ »عام زايد «، وبمئوية الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، رحمه اهلل، وإرثه العظيم، 

أخذت القيادة العامة لشرطة دبي، على عاتقها إطالق ودعم مبادرة »زايد في عيون 

نجحت  دولي  اهتمام  ووسط  للبيئة،  الدولية  زايد  مؤسسة  مع  بالتعاون   ،» العالم 

المبادرة في إبراز بصمات الوالد المؤسس في شتى الميادين وخاصة المجال البيئي.

على  األضواء  املبادرة 
يف  دبي  شرطة  منجزات 
تعزيز البناء الوطني األخضر 
عرب استعراض ابتكاراتها العصرية احلديثة 
إيجاد  إىل  والهادفة  النوعية  وفعالياتها 
واستكمااًل  ومستدامة،  وصحية  آمنة  بيئة 
بعاطفة  الهند  احتفت  املبادرة،  خلطة 
الوالد املؤسس جتاه األرض، ضمن أمسية 
حافلة بعناصر اإلبهار، وذلك بحضور كوكبة 
والشخصيات  والقناصل  السفراء  من 

الرسمية واجملتمعية. 

فهد،  بن  أحمد  حممد  الدكتور  اللواء  وقال 
األكادميية  لشؤون  العام  القائد  مساعد 
ملؤسسة  العليا  اللجنة  رئيس  والتدريب 
زايد الدولية للبيئة إن اهتمام اللواء عبداهلل 
دبي،  لشرطة  العام  القائد  املري،  خليفة 
من  يأتي  العامل"،  عيون  يف  "زايد  مببادرة 
سلطان  بن  زايد  الشيخ  جهود  تربز  كونها 
البيئة  حماية  يف  اهلل،  رحمه  نهيان،  آل 
تاريخ  يف  يبحث  من  وأن  سيما  ال  العامة، 
الوالد املؤسس يلحظ أمرًا غريبًا يتمثل يف 
إصرار متواصل وجهد دؤوب وإحلاح شديد 

كانت  البيئة واحلفاظ عليها، حيث  أجل  من 
البيئة شغله الشاغل، وكان احلفاظ عليها 
من أولوياته وهمومه الكربى، وهذا يعكس 
تاريخية  تراثية  بقيم  ترتبط  إنسانية  أبعادًا 
املرتبطة  اهلل،  رحمه  عاطفته  عن  تنأى  ال 
باألرض والتي عاش عليها أجداده، ما يقودنا 
زايد  اهتمام  أن  وهي  راسخة  حقيقة  إىل 
ببيئة نظيفة وخالية من التلوث، إمنا حفاظ 
على صورة األرض التي عاش عليها األجداد 

بخريها ونقائها وعافيتها.  
وأضاف الدكتور ابن فهد أن شخصية الوالد 
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نظيفة  ببيئة  زايد  اهتمام  إن  فهد:  ابن 
على  حفاظ  هو  إمنا  التلوث،  من  وخالية 
األجداد  التي عاش عليها  األرض  صورة 

بخريها ونقائها وعافيتها.  

املؤسس تأنف كل ما يهدد حياة اإلنسان 
فقد  ولذلك  سلبيًا،  موقفًا  منه  وتقف 
البيئة  تكون  أن  وأهمية  ضرورة  استشرف 
حياة  على  خطورة  أية  من  خالية  سليمة 
اإلنسان، السيما وإنه بطبعه وُمُثله، رحمه 
احللول  ويقدم  ويسعى  يتحرك  كان  اهلل، 
واملساعدة، استجابة ملا ميليه عليه وعيه 
يف  الراسخة  اإلنسانية  وقيمه  العميق، 
املقرون  العاطفي  اجلانب  وهذا  وجدانه، 
شخصية  يف  البيئة  إزاء  كبري  عقلي  بوعي 
واضح  قول  يف  يتكشف  املؤسس،  الوالد 
اهتمامنا،  جل  بيئتنا  نويل  "إننا  له:  ومباشر 
وتاريخنا  بالدنا  من  عضوي  جزء  ألنها 
آباؤنا وأجدادنا على هذه  وتراثنا، لقد عاش 
والبحر،  الرب  يف  بيئتنا  مع  وتعايشوا  األرض، 
بالفطرة وباحلس املرهف احلاجة  وأدركوا 

قدر  منها  يأخذوا  وأن  عليها،  للمحافظة 
احتياجاتهم فقط، ويرتكوا فيها ما جتد فيه 

األجيال القادمة مصدرًا ونبعًا للعطاء". 
ومن جانبها أشارت د. مشكان العور، مدير 
مركز البحوث والدراسات بأكادميية شرطة 
دبي، األمني العام جلائزة زايد الدولية للبيئة، 
إىل أن اجلهد املتواصل واملضني الذي أبداه 
رحمه  نهيان،  آل  سلطان  بن  زايد  الشيخ 
اهلل، من أجل حماية البيئة، أكسب اإلمارات 
عاملية يف سياق االهتمام بقضايا البيئة، ما 
أهلها لنيل شهرة عظيمة ومكانة مرموقة 

للدولة يف هذا السياق. 
وأضافت الدكتورة العور أن  الوالد املؤسس 
كان ينظر إىل اإلمارات على أنها أرض طيبة 
عمل  وقد  والوفري،  واخلري  العيش  ومصدر 
على حتويل الصحراء إىل جنة خضراء وبجهود 

ذاتية متواضعة، كما عمل رحمه اهلل، على 
غاية  يف  عاملية  بيئية  مشروعات  رعاية 
األهمية، تتمثل يف مكافحة التصحر، وتنمية 
احملميات  وإنشاء  والبحرية،  الربية  احلياة 
املهددة  احليوانات  وحماية  واحلدائق، 
باالنقراض، إضافة إىل دعم وتشجيع البحوث 
من  متعددة  أنواع  على  للحفاظ  العاملية 
احليوانات النادرة املهددة بخطر االنقراض، 
األمر الذي جعله جديرًا باحلصول على عدد ال 
وشهادات  واألوسمة  اجلوائز  من  له  حصر 
التقدير العربية واإلقليمية والدولية، إضافة 
املتحدة  األمم  برنامج  بتكرمي  جدارته  إىل 
مبقر  أقامته  احتفال  يف  "يونيب"  للبيئة 
حيث   ،2005 عام  نيويورك  يف  املنظمة 
نهيان،  آل  سلطان  بن  زايد  الشيخ  ُوصف 

رحمه اهلل، بـ"بطل األرض".
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من خالل 
معرض صور 

تخلد ذكراه
مؤسسة زايد وجامعة الشارقة تحتفي بعام زايد

زايد،  بعام  الشارقة  جامعة  احتفاالت  في  للبيئة،  الدولية  زايد  مؤسسة  شاركت 

والمعرض المصاحب، تزامنًا مع مئوية زايد الخير.

حميد  الدكتور  األستاذ 
مدير  النعيمي  جمول 
معرض  الشارقة  جامعة 
صور "عام زايد"  ، والذي نظمه مكتب نائب 
بحضور  اجملتمع،  لشؤون  اجلامعة  مدير 
مدير  نائب  حميد  قتيبة  الدكتور  األستاذ 
والعلوم  الطبية  الكليات  لشؤون  اجلامعة 
والدكتور  الطب،  كلية  وعميد  الصحية 
اجلامعة  مدير  نائب  احلاج  طاهر  صالح 
عبدالعزيز  والدكتور  اجملتمع،  لشؤون 
اإلداري  التطوير  مستشار  الريسي  ناصر 
مشكان  والدكتورة  الوطني،  باألرشيف 
حممد العور عضو اللجنة العليا ملؤسسة 

جلائزة  العام  واألمني  للبيئة،  الدولية  زايد 
الكليات  وعمداء  للبيئة،  الدولية  زايد 
واإلدارية  التدريسية  الهيئتني  وأعضاء 

وطلبة اجلامعة.
مدير  صرح  االفتتاح  خالل  كلمته  ويف 
أنكم  شك  ال   " قائاًل  الشارقة  جامعة 
الشيخ  السمو  صاحب  أن  جيدًا  تعلمون 
الدولة،  رئيس  نهيان،  آل  زايد  بن  خليفة 
أمر  قد  كان  ورعاه(،  تعاىل  اهلل  )حفظه 
اإلمارات  دولة  يف   2018 عام  يحمل  أن 
ليكون  زايد"  "عام  شعار  املتحدة  العربية 
بالقائد  لالحتفاء  تقام  وطنية  مناسبة 
والعزيز  الغايل  الوطن  لهذا  املؤسس 

وذلك  رحمته(  بواسع  تعاىل  اهلل  )تغمده 
وبناء  تأسيس  يف  له  املغفور  دور  بإبراز 
وإجنازاته  املتحدة،  العربية  اإلمارات  دولة 
هو  العام  هذا  لكون  والعاملية.  احمللية 
وجاء  ميالده.   على  سنة  مئة  مرور  ذكرى 
جلوس  يوم  ذكرى  مع  متزامنًا  اإلعالن 
آل  سلطان  بن  زايد  الشيخ  له  املغفور 
أغسطس   6 يف  ثراه،  اهلل  طيَّب  نهيان، 
إمارة  يف  احلكم  مقاليد  توىل  عندما   1966

أبو ظبي. 
مشكان  الدكتورة  حتدثت  جانبها  من 
مؤسسة  بني  الوثيقة  العالقات  عن  العور 
احلكومية  واجلهات  للبيئة  الدولية  زايد 
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من  تعد  زايد  مؤسسة  العور:  الدكتور 
أكرب مساهمات دولة يف دعم مسرية 

التنمية املستدامة.

عامة،  البيئية  بالشؤون  املعنية  واخلاصة 
يف  واملدارس  واجلامعات  واألكادمييات 

دولة االمارات خاصة.
مؤسسة  أن  العور  الدكتورة  وأوضحت 
صاحب  أسسها  التي  للبيئة  الدولية  زايد 
السمو الشيخ حممد بن راشد آل مكتوم، 
نائب رئيس دولة اإلمارات العربية املتحدة 
رعاه  دبي  حاكم  الوزراء،  جملس  ورئيس 
مساهمات  أكرب  من  تعد   ،1999 عام  اهلل، 
دولة يف دعم مسرية التنمية املستدامة 
ونشر  الرائدة  اإلجنازات  حتفيز  خالل  من 
احلياة  وثقافة  البيئية  االستدامة  فكر 
انطالقًا  ودوليًا،  وإقليميًا  حمليًا  اخلضراء 
من رؤية وفكر مؤسس الدولة املغفور له  
نهيان،  آل  سلطان  بن  زايد  الشيخ  الوالد 
البيئي  فكره  ترجم  الذي  ثراه،  اهلل  طيب 

اإلمنائي على أرض الواقع إجنازًا وعطاًء.
للبيئة  الدولية  زايد  مؤسسة  أن  وأشارت 

متنح جائزتني هما:
تكرم  التي  للبيئة،  الدولية  زايد  جائزة 

اإلجنازات العاملية
التي  للبيئة،  التقديرية  اإلمارات  وجائزة   
هذا  واحمللية،  الوطنية  اإلجنازات  تكرم 
الدولية  املؤمترات  إقامة  عن  فضاًل 
العاملية  األحداث  واستضافة  واإلقليمية 
واصدار  والدورات  العمل  ورش  وعقد 
العلمية  املعلومة  توّفر  دورية  مطبوعات 
قالب  يف  واإلعالمي  واملعلم  للمسؤول 
بسيط وسلس وتساهم يف نشر الثقافة 

البيئية. 
تصب  النشاطات  هذه  كل  أن  وأضافت 
واإلقليمية  احمللية  اجلهود  دعم  يف 

املستدامة  التنمية  لتحقيق  والعاملية 
واحلفاظ على كوكب األرض، ومن ضمنها 
مشاركة مؤسسة زايد يف هذه املبادرة 
املتميزة  الشارقة  جلامعة  الطيبة 
زايد  ارث  تعكس  وحماضرات  مبعرض 
تثقيف  مبثابة  ذلك  يكون  أن  آملني  البيئي، 
لهذا  آباؤنا  قدمه  مبا  لهم  وتنوير  للشباب 
البلد املعطاء وعلى رأسهم الوالد الشيخ 

زايد طيب اهلل ثراه.
الشكر  أكرر  مشكان:  الدكتورة  وأضافت 
والعمداء  اجلامعة  مدير  لسعادة  اجلزيل 
وكافة  والطالب  التدريس  هيئة  وأعضاء 
هذه  تنظيم  يف  ساهم  الذي  الطاقم 
جلامعة  وأمتنى  وإجناحها.  الفعالية 
وأداء  واالرتقاء  التقدم  دوام  الشارقة 

رسالتها السامية بالعلم والعلماء.
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أكدت أن رؤية 
زايد الثاقبة 
جعلت من 

الدولة نموذجًا 
عالميا في حماية 

البيئة 
الدكتورة مشكان تلقي محاضرة بمناسبة عام زايد

مركز  رئيس  للبيئة،  الدولية  زايد  لجائزة  العام  األمين  العور،  مشكان  الدكتورة  ألقت 

بمناسبة  األكاديمية  في  محاضرة  دبي،  شرطة  أكاديمية  في  والدراسات  البحوث 

عام زايد.

كلمتها  بداية  يف   
بكم  أرحب  قائلة:  باحلضور 
هذا  يف  ترحيب،  أطيب 
يف  انعقاده  يصادف  والذي  الطيب  اللقاء 
العاملية  املناسبات  من  جمموعة  ظل 
من  اخلري"،  "شهر  يف  فنحن  واحمللية، 
للعمل  زايد  يوم  ويف  اخلري،  زايد"  "عام 
شرف  زايد  إىل  االنتماء  وألن  اإلنساين. 
الشخصي  املستوى  فعلى  به،  نفتخر 
وعلى  زايد،  بالد  من  إماراتية  بكوين  أتشرف 
عضوة  بكوين  أتشرف  املهني  املستوى 
زايد  العام( ملؤسسة حتمل اسم  )األمني 

"مؤسسة زايد الدولة للبيئة"
عينت  الشرف،  هذا  بفضل  وأضافت: 
املشارك  الرئيس  منصب  يف  مؤخرا 
اجمللس  يف  االجتماعية  للمسؤولية 
يف  االستدامة  لتطوير  الدويل  االستشاري 
أكون  بأن  ألشرف  كونغ،  بهونغ  املنظمة 
عربية  سيدة  وأول  إماراتية،  مواطنة  أول 
تتوىل هذا املنصب األممي الرفيع، يف هذه 

املنظمة الدولية.
السادة احلضور الكرمي، ويف إطار احتفاالت 
القيادة  أطلقت  فقد  زايد  بعام  الدولة 
العامة لشرطة دبي وعلى رأسها سعادة 

العام  القائد  املري  خليفة  اهلل  عبد  اللواء 
زايد  بالتعاون مع مؤسسة  لشرطة دبي، 
اللواء  للبيئة وعلى رأسها سعادة  الدولية 
فهد  بن  أحمد  حممد  الدكتور  األستاذ 
مساعد القائد العام لشرطة دبي لشؤون 
زايد  األكادميية والتدريب، رئيس مؤسسة 
تلك  العامل(  عيون  يف  )زايد  مبادرة  للبيئة، 
املبادرة التي تشرفت بأن أكون ممثال لها 
الدول  من  عدد  يف  دوليا  عنها  ومتحدثا 
العامل  وأن  وخاصة  وماليزيا.  الهند،  مثل: 

اليوم يحتفل باليوم العاملي للبيئة.
وذكرت أن الفعاليات شهدت أيضًا ندواتها 
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النهضة  مقومات  مشكان:  الدكتورة 
يف  احلياة  أوجه  نقلت  زايد  وفرها  التي 
إىل  املواكبة  طور  من  بأكملها  الدولة 

طور االستباقية والريادة. 

شخصيات  معها  تفاعل  نوعية  بيئية 
دبلوماسية وعلمية وبيئية، و خاصة أن زايد 
األرض"،  "بطل  زايد  األول"..  البيئة  "رجل 
معنية  دولية  جهات  منحتها  ألقاب  هذه 
زايد  الشيخ  املؤسس  للقائد  البيئة  يف 
بن سلطان آل نهيان -رحمه اهلل-إضافة 
واجلوائز  األوسمة  من  طويلة  قائمة  إىل 
العاملي  التقدير  حجم  عكست  التي 
البيئة.  جمال  يف  وجهوده  الكبري  للراحل 
املغفور  وفكر  اهتمام  البيئة  شغلت  وقد 
بضرورة  تؤمن  قاعدة  من  منطلقًا  له، 
املزاوجة بني التنمية والبناء واحلفاظ على 
احلفاظ  يجب  أمانة  البيئة  واعترب  البيئة. 

عليها لألجيال املقبلة.
ثمار  اليوم  جتني  اإلمارات  دولة  إن  وقالت 
ثراه- زايد -طيب اهلل  الشيخ  الوالد  غرس 

والتي  البيئي،  اجملال  يف  الثاقبة  ورؤيته 
جعلت من الدولة منوذجًا عامليا فريدًا يف 
حماية البيئة واستدامة املوارد الطبيعية"، 
بل وتلعب اليوم دورًا بارزًا يف جماالت حماية 

البيئة على الصعيد العاملي.
بهذه  انه  إىل  مشكان  الدكتورة  وأشارت 
يشرفني  زايد(  عام  )مناسبة  املناسبة 
أن أحتدث أمامكم عن عام زايد، مع يقيني 
أو  كلمة  تكفيه  لن  زايد  عن  احلديث  بأن 
اخلري،  زايد  ألنه  جملدات  أو  جملد  أو  كتاب 
واحلاضر  املاضي  وزايد  احلضارة،  وزايد 
واإلقليمي  احمللي  زايد  واملستقبل، 
توىل  فيمن  وبارك  زايد،  اهلل  )رحم  والدويل 
خليفة  الشيخ  السمو  صاحب  بعده،  أمرنا 
وأخوه  الدولة،  رئيس  نهيان  آل  زايد  بن 
صاحب السمو الشيخ حممد بن راشد آل 

جملس  رئيس  الدولة  رئيس  نائب  مكتوم 
احلكام.  وإخوانهم  دبي،  حاكم  الوزراء 

حفظهم اهلل جميعا(.
نرى  زايد  عام  أن  العور  الدكتورة  وأكدت 
القائم  اإلبداعي  االبتكاري  الفكر  يف  أثره 
العلمي  والبحث  والعلماء،  العلم،  على 
أرسى  التي  املستقبل،  الستشراف 
على  أدل  وال  الدولة.  يف  سموه  مبادئه 
والتي  للبيئة  الدويل  زايد  جائزة  من  ذلك 
يف  لدوره  زايد،  اسم  حتمل  بأن  تتشرف 
راعيها  رسالة  حملت  والتي  اجملال،  هذا 
صاحب السمو الشيخ حممد بن راشد آل 
جملس  رئيس  الدولة  رئيس  نائب  مكتوم 
من  انطالقا  العامل،  إىل  دبي  حاكم  الوزراء 
املتحدة  العربية  اإلمارات  دولة  اهتمام 

بالبيئة حمليا وإقليميا ودوليا.
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نافذة على العالم

للتنوع البيولوجي في أبوظبي

انطلقت في أبوظبي فعاليات المنتدى اإلقليمي للتنوع البيولوجي التي استمرت على 

مدى ثالثة أيام تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في 

منطقة الظفرة رئيس مجلس إدارة هيئة البيئة - أبوظبي.

االفتتاحيـــة  اجللســــــــــــــة 
للمنتدى - الذي تستضيفه 
بأبوظبي  البيئة  هيئة 
حلماية  الدويل  االحتاد  مع  بالتعاون 
آسيا  لغرب  اإلقليمي  املكتب  الطبيعة.. 
الزيودي وزير  ثاين بن أحمد  الدكتور  - معايل 
بسمة  واألمرية  والبيئة  املناخي  التغري 
للتنوع  الوطنية  اللجنة  رئيسة  علي  بنت 
النباتية  احلديقة  ومؤسس  البيولوجي 
الهاشمية  األردنية  باململكة  امللكية 
املدير  الظاهري  سامل  شيخة  والدكتورة 

الربي  البيولوجي  التنوع  لقطاع  التنفيذي 
والدكتورة  أبوظبي   - البيئة  بهيئة  والبحري 
احليوي  التنوع  برامج  مديرة  سمارت  جني 
الطبيعة  حلماية  الدويل  لالحتاد  واحلماية 
وخمتص  خبري   100 من  أكرث  إىل  باإلضافة 
املنطقة  يف  البيولوجي  التنوع  جمال  يف 

والعامل.
ويهدف املنتدى اإلقليمي للتنوع البيولوجي 
التنوع  على  احملافظة  جهود  تعزيز  إىل 
سيتضمن  حيث  اإلقليم  يف  البيولوجي 
يف  البيولوجي  التنوع  اسرتاتيجيات  عرض 

 2017 عام  خالل  إجنازه  مت  وما  املنطقة 
والتنسيق بني الدول املشاركة والتحضري 
ملشاركة فاعلة يف مؤمتر األطراف الثالث 
على  للمحافظة  رامسار  التفاقية  عشر 
دولة  تستضيفه  والذي  الرطبة  األراضي 
من  أكتوبر  شهر  يف  دبي  يف  اإلمارات 
عشر  الرابع  األطراف  ومؤمتر  احلايل  العام 
سيتم  والذي  البيولوجي  التنوع  التفاقية 
يف  العربية  مصر  جمهورية  يف  عقده 

نوفمرب من نفس العام.
الزيودي  أحمد  بن  ثاين  الدكتور  معايل  وقال 
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انطالق أعمال 
المنتدى 

اإلقليمي
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اسرتاتيجيات  عرض  املنتدى  تضمن 
مت  وما  املنطقة  يف  البيولوجي  التنوع 

إجنازه خالل عام 2017.

للمنتدى  االفتتاحية  باجللسة  كلمته  يف 
إقليمية  مكانة  على  تستحوذ  االمارات  إن 
احلياة  على  احلفاظ  جمال  يف  بارزة 
اجلهود  خالل  من  واستدامتها  الفطرية 
توجيهات  بفضل  احلكومة  تبذلها  التي 
استدامة  لضمان  الرشيدة  القيادة 
من  حزمة  عرب  احمللي  البيولوجي  التنوع 
املتكاملة  واالسرتاتيجيات  التشريعات 
العديد  أساسها  على  وضعت  التي 
األهداف  لتحقيق  الرامية  املبادرات  من 
البيولوجي  التنوع  السرتاتيجية  الوطنية 

. " 2021"
التي  املبادرات  أهم  من  انه  وأضاف 
تعكس اسرتاتيجيات الدولة برنامج اإلدارة 
الطبيعية  احملميات  لشبكة  املتكاملة 
أنواع  يف  الدويل  االجتار  تنظيم  وتشريعات 

باالنقراض  املهددة  والنباتات  احليوانات 
الطبيعي  املال  لرأس  املتكاملة  واإلدارة 
مثل  باالنقراض  املهددة  األنواع  وإكثار 
والفهد  واحلبارى  والصقور  العربي  الطهر 
إطالقها  وإعادة  العربي  واملها  العربي 
برنامج  إىل  باإلضافة  الطبيعية  بيئاتها  يف 
استدامة احلياة الفطرية الذي ميثل إحدى 
التي  احلكومي  اإلبداع  خمترب  مبادرات 
السمو  صاحب  لتوجيهات  استجابة  جاءت 
نائب  مكتوم  آل  راشد  بن  حممد  الشيخ 
حاكم  الوزراء  جملس  رئيس  الدولة  رئيس 

دبي "رعاه اهلل" .
وأكد معاليه أن حرص الدولة على توسيع 
احمللية  الطبيعية  احملميات  شبكة 
األول  املركز  على  استحواذها  يف  ساهم 
الطبيعية  احملميات  مساحة  يف  عامليا 

مشريا   .. الدولة  مساحة  بإجمايل  مقارنة 
احلكومة  توليه  الذي  االهتمام  أن  إىل 
وانضمامها  الرطبة  األراضي  مبحميات 
النوع  هذا  حلماية  العاملية  لالتفاقية 
الدولة  اختيار  يف  ساهم  األراضي  من 
عشر  الثالث  العاملي  املؤمتر  الستضافة 
األهمية  ذات  الرطبة  األراضي  التفاقية 
أكتوبر  دبي  إمارة  يف  "رامسار"  العاملية 

املقبل.
اإلقليمية  الفعاليات  تنظيم  أن  إىل  ولفت 
املسؤولني  من  نخبة  تضم  التي  والدولية 
دوري  بشكل  واملتخصصني  واخلرباء 
التي  الهامة  املبادرات  من  واحدا  يعد 
القطاع  هذا  لتعزيز  الدولة  عليها  حترص 
لتحقيق  اجلهود  وتنسيق  اخلربات  وتبادل 

استدامة فعلية للتنوع البيولوجي".
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 لنجاحه في تسّلق قمة »إيفرست« دعمًا للبيئة 

ضمن مبادرة »كل شيء ممكن« التي أطلقتها حرم صاحب السمو الشيخ محمد بن 

راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه اهلل، سمو 

العالمية  المدينة  رئيسة  للسالم  المتحدة  األمم  سفيرة  الحسين  بنت  هيا  األميرة 

نجح   للبيئة،  المتحدة  األمم  لبرنامج  سموها   دعم  إطار  في  اإلنسانية،  للخدمات 

اإلعالمي البريطاني »بن فوجل« الداعم لبرنامج األمم المتحدة للبيئة في تسّلق قمة 

أطلقتها  التي  المبادرة  جوهر  مع  ينسجم  إنجاز  في  العالم،  قمم  أعلى  »إيفرست«، 

سموها برسالة مفاداها أن المستحيل مجرد وهم إذا ما توافرت اإلرادة الصادقة.

بنت  هيا  األمرية  سمو 
احلسني اإلعالمي بن فوجل 
حققه  الذي  اإلجناز  على 
ما  إذا  ممكن"  شيء  "كل  أن  للعامل  ليثبت 

سموها  مشيدًة  واإلرادة،  الرغبة  توافرت 
بتصميمه على حتقيق حلم حياته يف رحلة 
جمموعة  على  التعرف  خاللها  استطاع 
حقائق  واستكشاف  األصدقاء،  من  مميزة 

جديدة يف بلدان العامل اخملتلفة كي يثبت 
لتحقيق  السبيل  هما  والعزمية  اإلصرار  أن 

ما نعتقد أنه مستحيل.
وعقب جناحه يف تسّلق القمة التي مثلت 
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هيا بنت الحسين 
تهّنئ اإلعالمي 

البريطاني »بن 
فوجل«
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انطالقًا من دوره اجلديد الداعم لربنامج 
األمم املتحدة للبيئة، حرص "بن فوجل" 
باملعايري  التسلق  رحلة  تتسم  أن 

األخالقية املتعارف عليها.

دومًا شغفًا وهدفًا سعى إىل حتقيقه الكثري 
بخالص  فوجل"  "بن  توّجه  املغامرين،  من 
احلسني  بنت  هيا  األمرية  لسمو  الشكر 
الذي  الكبري  للدعم  امتنانه  بالغ  عن  معربا 
قمة  لتسلق  رحلته  سموها  به  شملت 
"كل  ملبادرة  النبيلة  وباألهداف  إيفرست، 
خاللها  من  استطاع  التي  ممكن"  شيء 
الهادفة  اجملهودات  على  الضوء  إلقاء 

للحفاظ على البيئة. 
وقال فوجل: "كان تسلق قمة "إيفرست" 
رحلة استثنائية حققت خاللها حلمًا يراودين 
منذ الطفولة. خالص الشكر وبالغ االمتنان 
أود  كما  احلسني،  بنت  هيا  األمرية  لسمو 
اإلشارة أن هذا اإلجناز مل يكن ليتحقق دون 
رحلة  يف  مدربي  ومساندة  أسرتي  دعم 
األوملبية  والالعبة  كول"،  "كنتون  التسلق 

"فيكتوريا بندلتون"."
لربنامج  الداعم  اجلديد  دوره  من  وانطالقًا 
فوجل"  "بن  حرص  للبيئة،  املتحدة  األمم 
التسلق باملعايري األخالقية  أن تتسم رحلة 
كامل  شعور  مع  عليها  املتعارف 
باملسئولية جتاه احلفاظ على البيئة، وقال: 
من  مكنني  املتحدة  األمم  مع  دوري  "إن 
االحتفاء بجمال الطبيعة والربّية وإبراز هذا 
إعالء  على  يرتكز  فهديف  للعامل،  اجلمال 
احلياة  على  باحلفاظ  املطالبة  األصوات 
الربّية وصونها قبل أن نخسرها جميعًا. لقد 
خضتها  التي  املغامرة  تفاصيل  شاركت 
مع الناس حول العامل ألوضح السحر الذي 
تتمتع به جبال الهيماليا واستهدفت جذب 
اجلديدة  البيئية  التحديات  إىل  العامل  أنظار 
املتعلقة ذات الصلة بالبيئة اجلبلية ومنها 

على سبيل املثال مشكلة إلقاء اخمللفات، 
سعيًا لدعم جهود األمم املتحدة الرامية إىل 
إيجاد بيئة جبلية نظيفة يف ضوء خمرجات 
يف  اخمللفات  إلدارة  جديد  "منظور  تقرير 

اجلبال". 
التدريبات  يف  فوجل"  "بن  استعان  وقد 
ببطل  إيفرست  قمة  إىل  برحلته  اخلاصة 
العاملي "كنتون كول" وذلك  تسلق اجلبال 
البدنية  التحديات  من  العديد  مع  للتعامل 
ذلك  يف  مبا  منها  عانى  التي  والنفسية 
يف  "بن"  رافق  كما  املرتفعات،  من  خوفه 
لهذه  واإلعداد  التدريب  مراحل  خمتلف 
نيبال  يف  عدة  حمطات  ضمن  الرحلة، 
وجبال األلب وجبال اإلنديز يف بوليفيا، بطلة 
"فيكتوريا  األوليمبية  الدراجات  سباقات 

بندلتون".
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مريم المهيري تناقش األمن الغذائي 
والتكنولوجيا الزراعية

بحثت معالي مريم بنت محمد المهيري، وزيرة الدولة لشؤون األمن الغذائي المستقبلي 

منظومة التحديات المرتبطة باألمن الغذائي العالمي، وتوجهات التكنولوجيا الزراعية 

إلى جملة من  العالمية، إضافة  بالمتغيرات  المرتبطة  العوائق  الجديدة، وسبل تجاوز 

الموضوعات الحيوية المعاصرة، وذلك خالل مشاركتها في »المؤتمر العالمي لمعهد 

ميلكن Milken Institute »2018 في الواليات المتحدة األمريكية.

املهريي  معايل  مشاركة 
إطار  يف  املؤمتر  يف 
لدراسة  احلثيثة  جهودها 
الغذاء  بإنتاج  املرتبطة  والفرص  التحديات 
املتسارعة،  باملتغريات  يتسم  عصر  يف 
من  جمموعة  مناقشة  إىل  باإلضافة 
برنامج  خالل  تناولها  مت  التي  القضايا 
جاء  والتي  احلافل،  العاملي  املؤمتر 

ضمنها حتديات األمن الغذائي املستقبلي 
على املستويني العاملي واحمللي.

وقالت معاليها: "يشكل توفري الغذاء الكايف 
حتديًا  املتزايد  العاملي  السكاين  للتعداد 
عامليًا ملحًا، يتطلب تضافر اجلهود الدولية 
واحمللية، ونهجًا علميًا معمقًا، حيث تشكل 
العربية  اإلمارات  لدولة  ومتثيلي  مشاركتي 
ملعهد  العاملي  املؤمتر  يف  املتحدة 

وجهات  ملشاركة  مثالية  فرصة  ميلكن 
وأفضل  املعرفة  ونقل  والتجارب  النظر 

املمارسات يف هذا الصدد".
وأتبعت معايل املهريي: "نعيش يف عصر 
الغذاء  إنتاج  على  املتزايدة  الضغوط  من 
التحديات  من  جمموعة  من  والنابعة 
مباشر  بشكل  ترتبط  والتي  املتداخلة، 
العذبة  املياه  وشح  املناخية  بالتغريات 
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العالمي لمعهد 

ميلكن  
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دولة  استطاعت  املهريي:  معايل 
نحو  واسعة  خطوات  تخطو  أن  اإلمارات 
حتقيق األمن الغذائي املستدام لألجيال 

القادمة على الرغم من التحديات. 

إىل  باإلضافة  إليها،  الوصول  وصعوبة 
الطاقة"،  لتوليد  املتزايدة  املتطلبات 
احلديثة  الدراسات  أن  إىل  معاليها  مشرية 
تبني أن ما يقارب مليار شخص حول العامل 

هم عرضة للتهديد من ظاهرة التصحر. 
من  الرغم  "وعلى  معاليها:  وأضافت 
على  احلفاظ  يف  كبري  أمل  هناك  ذلك، 
الرغم  على  قادمة  ألجيال  الغذائي  األمن 
متتلك  حيث  به،  حتيط  التي  التحديات  من 
التكنولوجيا احلديثة منظومة من املقومات 
أكرب،  وكفاءة  أعلى  بإنتاجية  تبشر   التي 
تعزيز  يف  الدويل  للتعاون  واعد  دور  وهناك 
عرب  الزراعية  للمنتجات  السلس  االنتقال 
احلدود، ما يسمح بدوره لدولة أو منطقة 
النقص   تعويض  يف  أخرى  دولة  مبساعدة 

الغذائي املرتبط بتحد ما". 

كما أكدت معايل املهريي بأنه: "استطاعت 
تخطو  أن  املتحدة  العربية  اإلمارات  دولة 
خطوات واسعة نحو حتقيق األمن الغذائي 
قطاع  يف  االستثمار  خالل  من  املستدام 
استزراع األحياء املائية والطاقة املتجددة 
نقل  يتم  أن  ونأمل  الزراعية،  والتكنولوجيا 
يف  بتطويرها  قمنا  التي  الرائدة  التقنيات 
األمن  حتديات  تواجه  أخرى  دول  إىل  الدولة 
سيما  ال  نواجهها،  التي  نفسها  الغذائي 
املناطق  ذات  البلدان  يف  املوجودة  تلك 

الصحراوية أو القاحلة". 
باالنضمام  "تشرفت   معاليها:   واختتمت 
ضمن  النقاش  ندوات  يف   واملشاركة 
، وذلك  العاملي ملعهد ميلكن"  "املؤمتر 
زيادة  تعوق  قد  التي  التحديات  ملناقشة 
العاملية  التحديات  لتلبية  الغذائي  اإلنتاج 

معاليها  وأشارت  الغذاء"،  بأمن  املرتبطة 
إىل توقعات منظمة األغذية والزراعة التابعة 
زيادة  إمكانية  بعدم  )الفاو(  لألمم املتحدة 
األراضي الزراعية إال بنسبة 2 %. وأضافت: 
املتعلقة  والنتائج  اآلليات  بدراسة  "قمنا 
وأنظمة  املتقدمة  الزراعية  بالتكنولوجيا 
العمودية،  الزراعة  مثل  اجلديدة  اإلنتاج 
يف  حيويًا  دورًا  تلعب  أن  بإمكانها  والتي 
ضمان  وبالتايل  الزراعي،  اإلنتاج  زيادة  يف 
توفري إمدادات غذائية مستدامة ومعقولة 

التكلفة وذات قيمة غذائية مناسبة". 
من  األوىل  الثالثة  األيام  شهدت  قد  وكانت 
األمن  لشؤون  الدولة  وزيرة  معايل  زيارة 
املتحدة  الواليات  إىل  املستقبلي  الغذائي 
العاملي  األمريكية مشاركتها يف املؤمتر 

ملعهد ميلكني  

نـــــــبــــــــتــــــــكـــــــــر مــــــــجـــــــــتــــــــــمــــــــــعـــــــــات خـــــــضـــــــــــــــراء لـــــغـــــد أفـــــضــــــل

 2018 43يـــونـــيـــو 



أنــــــــواع

بالمعرض الزراعي الـ 85 في صربيا

  ترأس معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير التغير المناخي والبيئة وفد الدولة 

ساد«  »نوفي  مدينة  في  المقام  والثمانين  الخامس  الزراعي  المعرض  في  المشارك 

الصربية. 

الدكتور ثاين بن أحمد  معايل 
خالل  كلمته  يف  الزيودي 
على  املعرض  افتتاح 
القطاع  دعم  يف  الدويل  التعاون  أهمية 
الزراعي لتطوير منظومة اآلالت والتكنولوجيا 
التي يعتمد عليها واألساليب االبتكارية يف 
الزراعة التي من دورها زيادة اإلنتاج وخفض 

استهالك املوارد الطبيعية للبيئة.
املناخي  التغري  تداعيات  إن  معاليه  وقال   
التي يواجهها العامل حاليا والتي تسببت يف 
تغري طبيعة الطقس واملناخ يف دول عدة 
شكلت حتديًا هامًا لقدرة اجملتمعات على 

حتقيق أمن وتنوع غذائي ونتيجة لذلك يعاين 
ونقص  التغذية  سوء  من  حاليا  املاليني 
الغذاء لذا يجب تعزيز التعاون الدويل وتوحيد 
املهم،  التحدي  هذا  ملواجهة  اجلهود 

وتطوير منظومة مستدامة للزراعة.
بني  الثنائية  العالقات  أن  معاليه  وأوضح   
للتعاون  منوذجا  تشكل  وصربيا  اإلمارات 
مواجهة  على  والقادر  الناجح  الدويل 
العالقات  هذه  شهدت  حيث  التحديات 
السنوات  خالل  ملحوظًا  وازدهارًا  تطورًا 
الزراعي  القطاع  يف  وباألخص  األخرية 
االستثمارات  حجم  يف  زيادة  شهد  الذي 

الروافد  مزارع  وتعترب  صربيا  يف  اإلماراتية 
على  الناجحة  األمثلة  أهم  من  والظاهرة 

االستثمارات اإلماراتية الزراعية يف صربيا.
 ووقع معايل الدكتور الزيودي عقب االفتتاح 
والتشجري  الزراعة  وزير  مع  تفاهم  مذكرة 
سعادة  بحضور  الصربي  املياه  وإدارة 
مبارك سعيد أحمد برشيد الظاهري سفري 
الدولة لدى جمهورية صربيا، لتعزيز التعاون 
احليوانية  والرثوة  الزراعة  جماالت  يف 
اخلربات  أفضل  وتبادل  الغذائية  والسالمة 
والتكنولوجيات  واملمارسات  واملعلومات 
وتشجيع  اجملاالت  هذه  يف  احلديثة 
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تفقد  لصربيا  الوفد  زيارة  شملت 
لطاقة   "1 "شيبوك  حمطة  مشروع 
شركة  وتطوره  تنفذه  الذي  الرياح 

"مصدر".

الدولتني،  بني  املتبادلة  االستثمارات 
الزراعية  للمنتجات  التجاري  التبادل  وتعزيز 
التقني يف هذه  التعاون  واحليوانية وزيادة 
اجملاالت كافة وباألخص يف تربية احليوانات 

واألسمدة والري.
صربيا  جمهورية  إىل  الوفد  زيارة  وشملت   
لطاقة   "1 حمطة"شيبوك  مشروع  تفقد 
أبو  شركة  وتطوره  تنفذه  والذي  الرياح 
وأطلع  "مصدر"  املستقبل  لطاقة  ظبي 
مسؤول  العوضي  أحمد  املهندس 
العمل  سري  مراحل  على  الوفد  املشروع 
يف املشروع الذي من املقرر االنتهاء من 
ليكون   2019 من  األول  النصف  يف  إنشائه 
أكرب مشروع جتاري لطاقة الرياح يف صربيا 
وغرب البلقان حيث ستصل قدرته اإلنتاجية 

إىل 158 ميجاواط.

 والتقى معايل الدكتور ثاين بن أحمد الزيودي 
خالل الزيارة السيد ايغور مريوفيتش رئيس 
صربيا  يف  فويغودينا  مقاطعة  حكومة 
اجلهود  وتعزيز  التعاون  سبل  وناقشا 
املتجددة  الطاقة  جمال  يف  املشرتكة 

والبيئة.
سفارة  الزيودي  معايل  برئاسة  الوفد  وزار   
كما  بلجراد  الصربية  العاصمة  يف  الدولة 
شركتي  مزارع  تفقد  الزيارة  جدول  شمل 
صربيا  يف  اإلماراتيتني  والروافد  الظاهرة 
إليه  الذي وصلت  الزراعي  االبتكار  ومستوى 

فى هذا اجملال.
الدكتور  معايل  التقى  الزيارة  ختام  ويف   
البيئة  وزير  تريفان  غوران  معايل  الزيودي 
املتعلقة  املواضيع  وناقشا  الصربي 
وتبادل  املشرتك  التعاون  وكيفية  بالبيئة 

البيئة واحلفاظ  اخلربات يف جمال صداقة 
على  والعمل  الطبيعية  مواردها  على 

استدامتها.
جمموعة  هناك  أن  إىل  اإلشارة  وجتدر 
الناجحة  اإلماراتية  املشاريع  من  كبرية 
لشركتي  الزراعية  كاملشاريع  صربيا،  يف 
إنتاجها  يصدر  والتي  والظاهرة،  الروافد 
من التفاح الصربي الشهري إىل دول عديدة 
حول العامل، واألمر نفسه بالنسبة لشركة 
«يوغو إيليت أغرو« اململوكة لرجال أعمال 
إماراتيني، وتتوسع زراعيًا بشكل متسارع، 
باإلضافة إىل مشروع واجهة بلغراد املائية 
على نهر سافا، والذي تطوره شركة إيغل 
هيلز، ويتضمن أبراجًا سكنية وعدة فنادق 
منطقة  يف  األكرب  سيكون  جتاريًا  ومركزًا 

شرق أوروبا عند استكماله.
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للحفاظ على الطيور المهددة باالنقراض

القائد  نائب  أبوظبي  عهد  ولي  نهيان  آل  زايد  بن  محمد  الشيخ  السمو  صاحب  قدم 

التهديد الذي تتعرض له الطيور من  األعلى للقوات المسلحة مليون دوالر لمواجهة 

خطوط الكهرباء.

أحمد  بن  حممد  معايل 
دولة  وزير  البواردي 
العضو  الدفاع  لشؤون 
خالل   - بأبوظبي  البيئة  لهيئة  املنتدب 
الذي   " الطيور  هجرة  مسارات  مؤمتر   "
سيتم  إنه   - أبوظبي  يف  حاليا  يعقد 
من  أمريكي  دوالر  مليون  تخصيص 
الشيخ  السمو  صاحب  أنشأه  صندوق 
الطيور  حلفظ  نهيان  آل  زايد  بن  حممد 
ملبادرة  نواة  مبثابة  لتكون  اجلارحة 
الصعق  على  الضوء  تسلط  عاملية 

الكهرباء  خطوط  تسببه  الذي  بالكهرباء 
املهددة  لألنواع  رئيسي  كتهديد 
حفظ  اتفاقية  مع  بالتعاون  باالنقراض 

الربية املهاجرة. أنواع احليوانات 
التخطيط  يجري  إنه  البواردي  وقال 
وستتم  القادم  العام  مؤمتر  لعقد 
واملشرعني  املعنية  املنظمات  دعوة 
واملؤسسات  والباحثني  والعلماء 
الطاقة  توليد  جمال  يف  العاملة 
ملشاريع  املانحة  واجلهات  الكهربائية 

توفري الطاقة وغريها من األطراف.

خالل  حديثه  يف   - البواردي  وأشار 
للحفاظ  عاملية  عمل  خلطة  مناقشة 
الرغم من  أنه على  إىل  على الصقر احلر - 
الشرقية  أوروبا  يف  بلدا   84 يف  توزيعه 
وأمريكا  والشرقية  الوسطى  وآسيا 
هذه  فإن  األوسط  والشرق  الشمالية 
وقد  لبقائها  حقيقيا  حتديا  تواجه  األنواع 
خالل  املائة  يف   50 بنحو  عددها  انخفض 

املاضية. العشرين  السنوات 
ساهمت  التي  العوامل  أخطر  إن  وقال 
بالكهرباء  الصعق  هي  انخفاضه  يف 
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البواردي: لقد قادت اإلمارات اجلهود الرامية 
دعم  خالل  من  احلر  الصقر  على  للحفاظ 
أنشطة احلماية عرب مناطق التكاثر العاملية 

لألنواع.

التكاثر  مناطق  ويف  الهجرة  طرق  على 
والسموم  احلشرية  املبيدات  واستخدام 
التي  القوارض  تقتل  التي  الزراعة  يف 
األعشاش  وتدمري  الصقر  عليها  يتغذى 

يف آسيا الوسطى.
اإلمارات  قادت  "لقد  البواردي  وأضاف 
للحفاظ  الرامية  اجلهود  تقود  تزال  وال 
أنشطة  دعم  خالل  من  احلر  الصقر  على 
العاملية  التكاثر  مناطق  عرب  احلماية 
الوسطى  وآسيا  أوروبا  يف  لألنواع 
أول  أن  إىل  مشريا  والصني"..  ومنغوليا 
أوروبا  شرق  جنوب  يف  جتريبي  برنامج 
مع  بالتعاون  مت   - البلقان  ومنطقة 
تكاثر  عودة  إىل  أدى   - إقليميني  شركاء 

النوع من الصقور. هذا 
وذكر أنه بدعم من صاحب السمو الشيخ 

الدولة  رئيس  نهيان  آل  زايد  بن  خليفة 
إطالق  برنامج  استمر  اهلل"  "حفظه 
الشيخ  له  املغفور  أنشأه  الذي  الصقور 
اهلل  طيب   " نهيان  آل  سلطان  بن  زايد 
أكرث  إطالق  مت  حيث   1995 عام  يف   " ثراه 

من 700 صقر حر يف موطنهم األصلي.
قدمت  أبوظبي  أن  إىل  البواردي  ولفت 
هذه  على  احلفاظ  جلهود  رئيسيا  دعما 
ففي  منغوليا  يف  الصقور  من  الفصيلة 
األعشاش  من   5000 إنشاء  مت   2010 عام 
اخلمس  السنوات  وخالل  االصطناعية 
بثمارها  األعشاش  هذه  أتت  الالحقة 
هذه  من   7500 من  أكرث  تفقيس  مت  حيث 

تلك األعشاش. الصقور من 
اخلمس  السنوات  مدى  على  إنه  وقال 
تستخدم  التي  الطيور  شملت  املاضية 

احلر  الصقر  من  زوجا   2512 األعشاش 
الصقر  مثل  اجلارحة  الطيور  من  و6351 

اجلراح أو احلوام وصقر العوسق.
بأنها  الكهرباء  خطوط  البواردي  ووصف 
الطيور  على  خطورة  األكرث  التهديد 
إىل  الدراسات  أشارت  حيث  اليوم  اجلارحة 
من  طائر  آالف  عشرة  من  أكرث  تقتل  أنها 
4000 صقر  الفرائس كل عام مبا يف ذلك 

حر.
الختبار  جتارب  اجراء  مت  أنه  وأوضح 
قد  التي  الكهرباء  خطوط  على  تعديالت 
كما  بالكهرباء  الصعق  معدل  من  تقلل 
حول  تفاهم  مذكرة  على  التوقيع  مت 
األمم  برنامج  مع  اجلارحة  الطيور  حفظ 
مع  اآلخرين  والشركاء  للبيئة  املتحدة 

أبوظبي. يف  للتنسيق  مكتب 
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نجاح زراعة خضروات ملحية ضمن ظروف اإلمارات

نباتات  ملحية  خضروات  زراعة  في  »إكبا«  الملحية  للزراعة  الدولي  المركز  علماء  نجح 

المالحة  المياه  باستخدام  المتحدة  العربية  اإلمارات  دولة  ظروف  ضمن  للملح  محبة 

الناتجة عن وحدات تحلية المياه المعالجة بمياه عادمة.

تلك املرة األوىل التي تـزرع 
امللحية  النباتات  فيها 
اإلمارات  ظروف  ضمن 
املفتوحة  احلقول  يف  املتحدة  العربية 
بحسب اكبا، وكذلك داخل البيوت الشبكية 
العذبة  املياه  استخدام  دون  البسيطة 
هذه  وإدخال  العذبة  املياه  توفري  بهدف 
وبالتايل  احمللية  الوجبات  يف  النباتات 
الغذائي  األمن  استدامة  يف  اإلسهام 

مستقباًل.
الوقت  يف  املركز  يقوم  رائدة  وكدراسة 
ضمن  ملحية  خضروات   6 بزراعة  الراهن 
هذه  ومن  بدبي  املركز  بحوث  حمطة 

والبنجر  البحري،  وكريثمم  الروثا،  النباتات 
والساليكورنيا،  البحر،  وجنم  البحري، 
هذه  تخضع  حيث  الشائع،  والقطف 
النباتات لالختبارات باستخدام املياه األجاج 
نظام  عرب  متر  التي  التحلية  عن  الناجتة 
تربية األحياء املائية وبالتايل االستفادة من 

املياه الغنية باملغذيات.
لريا  أجنليكي  ديونيسيا  الدكتورة  وقالت 
خبرية زراعية يف النباتات امللحية لدى إكبا 
لزراعة  مسرورون  نحن  البحث:  ورئيسة 
دولة  ظروف  ضمن  امللحية  النباتات 
النتائج  ونرى  املتحدة  العربية  اإلمارات 

األولية مبشرة جدا.

املياه  يف  التوفري  إىل  فباإلضافة  وتابعت: 
الناجتة  األجاج  املياه  واستخدام  العذبة 
عن التحلية يف عملية إنتاج النباتات داخل 
النباتات  زراعة  يف  تركيزنا  ينصب  البلد، 
أن  تظهر  علمية  دراسات  على  امللحية 
هذه النباتات غنية جدًا مبضادات األكسدة 
وغريها  والفيتامينات  الدهنية  واألحماض 
لصحة  األساسية  احليوية  العناصر  من 
بخصائص  بعضها  يتسم  كما  اإلنسان 
املثال  سبيل  على  فالبقلة  وطبية  دوائية 
ألفا  بحمض  األغنى  النباتي  املصدر  ميثل 
لينولينيك وهو واحد من األحماض الدهنية 
يتم  ال  الذي  للصحة  الضرورية  األساسية 
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فيها  تـزرع  التي  األوىل  املرة  تلك  تعد 
اإلمارات  النباتات امللحية ضمن ظروف 

يف احلقول املفتوحة.

يجب  وبالتايل  اإلنسان  جسم  داخل  إنتاجه 
اكتسابه من خالل الوجبات.

أن  البقلة  على  أجريت  دراسة  وخلصت 
للبول  مدرة  بخصائص  يتسم  النبات  هذا 
ومضادة للبثع ومربدة ونظرا لغنى البقلة 
من  املرتفع  وحمتواه  املعدنية  باألمالح 
يتسم  أنه  جند  املائة  يف   95 هو  املياه 
املثانة  لتهيجات  مهدئة  بخصائص 
أخرى  دراسة  تبني  كما  البولية  واملسالك 
مستويات  على  يحتوي  البقلة  نبات  أن 
أوميجا  الدهنية  األحماض  من  مرتفعة 
فيتامني  من  مهمة  كميات  عن  فضال   3
فيتامينات  وجمموعة  ج  وفيتامني  أ 
وكذلك  والبوتاسيوم  واملغنيزيوم  ب 

الكالسيوم واحلديد.
امللحية  النباتات  على  البحث  وميثل 

املزارع  بعنوان:  مشروع  مكونات  أحد 
والساحلية  الداخلية  النموذجية 
اخملصصة للتكيف مع التغري املناخي يف 
املشروع  هذا  ويلقى  الصحراوية  البيئات 
من  املؤثر  االبتكار  منح  برنامج  من  الدعم 

إكسبو اليف التابع إلكسبو 2020 دبي.
يف  للمشروع  العام  الهدف  ويكمن 
اقتصادية  منافع  ذات  حماصيل  إنتاج 
األراضي  يف  احمللية  للمجتمعات 
يساعد  كما  القاحلة  أو  املتدهورة 
املزارع  وحتسني  تطوير  على  املشروع 
املكونات  ذات  والساحلية  منها  الداخلية 
باستخدام مصادر مائية ماحلة  املتعددة 
تقليدية  غري  حماصيل  لزراعة  وهامشية 
الغذائي  األمن  مستوى  رفع  بغرض 
املزارعني  لدى  الدخل  وضمان  والتغذوي 

احملاصيل  إنتاج  حتديات  يواجهون  الذين 
يف البيئات احلارة واجلافة.

زراعية  نظم  تطوير  يف  فتتمثل  الغاية  أما 
املناخ  مع  التكيف  على  بقدرتها  تتسم 
مقبولة  تكاليف  وذات  احليوي  وتنوعها 
باملغذيات  وغناها  استخدامها  وسهولة 
يف  والتغذوي  الغذائي  األمن  لزيادة 
والبيئات  بامللوحة  املتأثرة  املناطق 
بالتزامن  الهامشية  الصحراوية واألراضي 

مع توفري أضعاف الدخل للمزارعني.
إىل  التوصل  إكبا  باحثي  بوسع  بات  واليوم 
لكل  ومفصلة  متكاملة  زراعية  حلول 
االعتبار  بعني  آخذين  حدة  على  منطقة 
املتعلقة  وتلك  املناخية  خصائصها 
االجتماعية  اجلوانب  وكذلك  بالرتبة 

واالقتصادية. 
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صحة وطب

مهامها التطوعية بوالية نهر النيل السودانية
اختتمت »حملة الشيخة فاطمة اإلنسانية العالمية » مهامها اإلنسانية في والية نهر 

أربعة آالف امرأة وطفل بإشراف فريق طبي إماراتي سوداني  النيل بعالج ما يزيد عن 

تطوعي وباستخدام مستشفى ميداني وعيادات متحركة وذلك تحت إطار تطوعي 

ومظلة إنسانية بغض النظر عن الجنس أو العرق أواللون أوالديانة أو المذهب.

"برنامج  إطار  يف  احلملة 
مبارك  بنت  فاطمة 
 " شعار  حتت  للتطوع" 
سمو  من  مببادرة   " فاطمة  أمنا  كلنا 
رئيسة  مبارك  بنت  فاطمة  الشيخة 
اجمللس  رئيسة  العام  النسائي  االحتاد 
األعلى  الرئيسة  والطفولة  لألمومة  األعلى 
التنمية األسرية " أم اإلمارات "  ملؤسسة 
السوداين  الرئيس  فخامة  حرم  من  ورعاية 
مشرتكة  مبادرة  ويف  بابكر  وداد  الدكتورة 
النسائي  واالحتاد  العطاء  زايد  مبادرة  من 

وبشراكة  اخلريية  سند  ومؤسسة  العام 
اسرتاتيجية مع جمعية دار الرب ومؤسسة 
وجمموعة  اخلريي  الشارقة  بيت 

املستشفيات السعودية األملانية.
مميزا  منوذجا  الشراكة  هذه  وتعد 
اإلنساين  العمل  جماالت  يف  ومبتكرا 
واقعية  حلول  إليجاد  التخصصي  الطبي 
التخفيف  يف  تساهم  صحية  ملشاركات 
من معاناة املرضى من النساء واألطفال 
السمو  صاحب  توجيهات  مع  انسجاما 
رئيس  نهيان  آل  زايد  بن  خليفة  الشيخ 

عام   "  2018 يكون  بأن  اهلل"  "حفظه  الدولة 
زايد".

مديرة  السويدي  نورة  سعادة  وأكدت 
الشيخة  حملة  أن  العام  النسائي  االحتاد 
املرأة  لعالج  العاملية  اإلنسانية  فاطمة 
للعمل  مميزا  منوذجا  قدمت  والطفل 
للتخفيف  اإلنساين  والعطاء  التطوعي 
وذلك  املعوزين  املرضى  معاناة  من 
بالتنسيق مع اجلهات احلكومية واخلاصة 
مسرية  نهج  مع  انسجاما  الربحية  وغري 
العطاء يف العمل اإلنساين التطوعي الذي 
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يف  مميزا  منوذجا  الشراكة  هذه  تعد 
حلول  إليجاد  الطبي  اإلنساين  العمل 
واقعية تساهم يف التخفيف من معاناة 

املرضى.

الشيخ  الدولة  مؤسس  قواعده  أرسى 
اهلل  طيب   " نهيان  آل  سلطان  بن  زايد 
القيادة  توليه  الذي  الكبري  واالهتمام   " ثراه 
الشيخ  السمو  صاحب  بقيادة  الرشيدة 
الدولة  رئيس  نهيان  آل  زايد  بن  خليفة 
الشيخ  السمو  اهلل"وصاحب  "حفظه 
رئيس  نائب  مكتوم  آل  راشد  بن  حممد 
دبي  حاكم  الوزراء  جملس  رئيس  الدولة 
"رعاه اهلل" للعمل التطوعي وترجمة لرؤية 
آل  زايد  بن  حممد  الشيخ  السمو  صاحب 
نهيان ويل عهد أبوظبي نائب القائد األعلى 
العمل  ثقافة  لرتسيخ  املسلحة  للقوات 

التطوعي والعطاء اإلنساين.
الوصول  استطاعت  احلملة  إن  وقالت 
برسالتها اإلنسانية آلالف النساء واألطفال 
النيل  نهر  والية  يف  احلالية  حمطتها  يف 

باستخدام  اإلنسانية  خدماتها  خالل  من 
متنقلة  طبية  وحدات  ميداين  مستشفى 
التجهيزات  بأحدث  جمهزة  ومتحركة 
الطبية التخصصية من وحدات لالستقبال 
إىل  إضافة  واخملترب  والعناية  والطوارى 

صيدلية متكاملة.
من  والطبيبات  األطباء  جهود  وثمنت 
منوذجا  ضربوا  الذين  والسودان  اإلمارات 
اإلنساين  والعطاء  التطوعي  للعمل  مميزا 
العلمية  بخرباتهم  تطوعهم  خالل  من 
النساء  معاناه  من  للتخفيف  والعملية 
يف  الشركاء  بدور  مشيدة  واألطفال.. 
اإلنسانية  املهام  إجناح  يف  اإلنسانية 
من  ومتكينها  التطوعية  الطبية  للفرق 
تقدمي  خالل  من  املعوزة  الفئات  خدمة 
والعالجية  التشخيصية  اخلدمات  أفضل 

والوقائية .
وزيرة  الدولب  مشاعر  ثمنت  جانبها  من 
الضمان والتنمية االجتماعية يف السودان 
العربية  اإلمارات  لدولة  اإلنساين  الدور 

املتحدة حكومة وشعبا ..
مشيدة بجهود " أم اإلمارات " يف جماالت 
العمل اإلنساين ومتكني املرأة العربية من 
إىل  تهدف  مبتكرة  مبادرات  تبنيها  خالل 
والعطاء  التطوعي  العمل  ثقافة  ترسيخ 
اإلنساين ومتكني الشباب خلدمة اإلنسانية.
وأكدت جناح املهام اإلنسانية ملستشفى 
والطفل  للمرأة  امليداين  فاطمة  الشيخة 
نهرالنيل  والية  يف  احلالية  حمطته  يف 
والذي القي إقباال كبريا من خمتلف شرائح 
خدماته  من  استفادوا  الذين  اجملتمع 

التشخيصية والعالجية والوقائية.
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رواد التكنولوجيا واالبتكار بقطاع الرعاية الصحية

استضافت » جامعة نيويورك أبوظبي« فعاليات مؤتمر وحفل جوائز رواد التكنولوجيا 

واالبتكار في قطاع الرعاية الصحية األول من نوعه على مستوى المنطقة.

سارة  معايل  الفعاليات 
وزيرة  األمريي  يوسف  بنت 
ملف  عن  مسؤولة  دولة 
عبداهلل  الشيخ  معايل  و  املتقدمة  العلوم 
الصحة  دائرة  رئيس  حامد  آل  حممد  بن 
الهاجري  حممد  سيف  معايل  و  أبوظبي   -
رئيس دائرة التنمية اإلقتصادية - أبوظبي 
وعدد من ممثلي احلكومات و املستثمرين 
الصحية  الرعاية  قطاع  وخرباء  املمولني 

واالبتكار يف الدولة واملنطقة والعامل.
املنصوري  سعيد  بن  سلطان  معايل  وأكد 
مبناسبة  له  تصريح  يف  االقتصاد  وزير 
حتظى  املبادرة  هذه  أن  املؤمتر  انعقاد 
واملهم  الكبري  ألثرها  نظرا  خاصة  بأهمية 

الصحية  الرعاية  قطاع  أدوات  تطوير  يف 
الوطني وكونها إضافة قيمة إىل املبادرات 
منظومة  لتطوير  الدولة  تنفذها  التي 
أعمال  ريادة  وتشجيع  لالبتكار  متكاملة 

قائمة على التكنولوجيا احلديثة.
وأوضح أن املبادرة من شأنها أيضا حتفيز 
معدالت  وزيادة  والتطوير  البحث  أنشطة 
القطاع  هذا  يف  االخرتاع  براءات  تسجيل 
لالستثمارات  جاذبيته  وتعزيز  الصحي 
أكرب  مساهمة  يتطلب  وهذا  النوعية 
ومتويل  دعم  يف  اخلاص  القطاع  من 
واقع  اىل  ابتكاراتهم  لتحويل  اخملرتعني 

ايجابي يحقق التنمية جلميع األطراف.
وكانت املؤمتر قد بدأ بكلمة ملعايل سارة 

بنت يوسف األمريي يف االفتتاح قالت فيها: 
التكنولوجيا  رواد  مؤمتر  جناح  "يسعدنا 
والعاصمة  الدولة  مكانة  معززا  واالبتكار 
والبحث  لالبتكار  عامليا  مركزا  أبوظبي 
تصنيف  رفع  يف  يساهم  مما  العلمي 
الدولة املتصاعد على خمتلف املؤشرات 
الصحية  الرعاية  قطاع  فيها  مبا  العاملية 
مبا يتوافق أيضا مع األجندة الوطنية ونحن 
اليوم  حدث  أن  اهلل  مبشيئة  ثقة  على 
هذا  لرفع  اسرتاتيجية  ملسرية  يؤسس 

القطاع احليوي".
الشيخ  معايل  قال  متصل  صعيد  على 
عبداهلل بن حممد آل حامد يف كلمته خالل 
الرشيدة  القيادة  إن  اجلوائز  توزيع  حفل 
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البحث  أنشطة  حتفيز  إىل  املبادرة  تسعى 
براءات  تسجيل  معدالت  وزيادة  والتطوير 

االخرتاع يف هذا القطاع الصحي.

بسواعد  إال  تبنى  ال  األوطان  أن  علمتنا 
ترهن  ال  املتعلمة  الشعوب  وأن  أبنائها، 
عكفت  حيث  أبنائها  لعقول  إال  مستقبلها 
ومنذ  املتحدة  العربية  االمارات  دولة 
تأسيسها على يد املغفور له الشيخ زايد 
احتفلنا  الذي  ثراه  اهلل  طيب  سلطان  بن 
ومتكني  تطوير  على  أيام  منذ  مبئويته 
وبناء  الشباب  خصوصا  البشري  العنصر 
كونه  االبتكار،  جمال  يف  وقدراته  معارفه 
الرثوة احلقيقية للمجتمعات وتطورها عرب 
األجيال واليوم خطت دولة اإلمارات مراحل 
متقدمة حتى باتت يف مقدمة املؤشرات 
الوطنية ومئوية  العاملية جتسيدا لألجندة 

اإلمارات 2071.
خطى  على  بالسري  فخره  عن  وأعرب 
بجعل  تطلعاتها  و  الرشيدة  القيادة 

بجودة  لالرتقاء  أساسية  ركيزة  االبتكار 
الدولة  مكانة  ترسيخ  و  الصحية  الرعاية 
 .. واملبتكرين  االبتكار  لدعم  رائدة  وجهة 
وقال : " نسعى يف دائرة الصحة أبوظبي 
لالرتقاء  وفعال  قوال  احلقيقية  الريادة  إىل 
خالل  من  املقدمة  الصحية  باخلدمات 

اجلودة واالبتكار" .
آل  حممد  بن  عبداهلل  الشيخ  معايل  وأكد 
يف  جتسدت  املساعي  تلك  أن  حامد 
واالبتكار  التكنولوجيا  رواد  جوائز  منصة  بناء 
وزارة  مع  باالشرتاك  الصحية  الرعاية  يف 
يف  االقتصادية  التنمية  ودائرة  االقتصاد 
ومتكني  إلثراء  التفاعلية  املنصة  أبوظبي، 
القطاع  يف  واالبتكار  التكنولوجيا  وتطبيق 
يف  واالستثمار  االقتصاد  ودعم  الصحي 
مرحلة  متثل  والتي  الصحي،  اجملال 

احلكومي  املستوى  على  كليا  جديدة 
والشركات  واحلاضنات  املبتكرين  لدعم 
النظرية  ابتكاراتهم  أخذ  خالل  من  الناشئة 
التنفيذ  مرحلة  نحو  الصحيح  الطريق  إىل 
أرض  على  تطبيقها  على  ومساعدتهم 

الواقع بإشراكها مع املستثمرين.
رواد  جوائز  فئات  جاءت  هنا  من  إنه  وقال 
الرعاية  قطاع  يف  واالبتكار  التكنولوجيا 
االخرتاع  براءات  وهي  اخملتارة  الصحية 
الناشئة  والشركات  التطبيقي  والنموذج 
يف التكنولوجيا ضمن االختصاصات الطبية 
.. الفتا إىل أن ما يزيدهم فخرا أنهم اجلهة 
التي  الصحي  القطاع  يف  األوىل  اإلقليمية 
الصحية  الرعاية  جمال  يف  االبتكار  تعزز 
األبحاث  لربط  املنطقة  يف  األول  والكيان 

واالبتكارات باحتياجات القطاع الصحي.
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ثالثة  استقطاب  يف  املنصة  جناح  وأكد 
أكرث  بتسجيل  املستهدف  العدد  أضعاف 
رواد  جوائز  على  للحصول  مرشح   1000 من 
الصحية  الرعاية  يف  واالبتكار  التكنولوجيا 
علي املستوى احمللي والعاملي.. مشددا 
على إمكانية اكتشاف حلول حيال التحديات 
التي يواجهها قطاع الرعاية الصحية حاليا 

وتطبيقها بنجاح.
حممد  بن  عبداهلل  الشيخ  معايل  وأضاف 
اليوم لدعم  نتواجد يف هذا  إننا   ": آل حامد 
لرواد  جائزة   25 بـ   23 الـ  الفائزين  ومتكني 
الصحية  الرعاية  يف  واالبتكار  التكنولوجيا 
خط  بناء  أجل  من  الدؤوب  عملهم  نظري 
مراحله  يف  االبتكار  من  ميتد  متكامل 
بالدعم  مرورا  بجوائزنا  التكرمي  إىل  العلمية 
مع  بوصلهم  املساعدة  عرب  املايل 

املستثمرين يف القطاع الصحي". 
بأبوظبي  الصحة  دائرة  مساهمة  وأكد 
يف تطوير األطر القانونية لدعم الريادة يف 
اخلدمات  قطاع  يف  واالبتكار  التكنولوجيا 
أهمية  تنبع  اإلطار  هذا  يف  وأن  الصحية 
يف  والبناءة  االسرتاتيجية  الشراكات 
القطاعني العام واخلاص ملا فيه مصلحة 

اجملتمع .. وقال : " نهدف من خالل جلبنا 
املباشر  التواصل  اىل  العاملة  للشركات 
التكنولوجيا  رواد  دعم  سبيل  يف  معهم 
املراحل  يف  ومساعدتهم  واالبتكار 
من  اليوم  نشهده  ما  وهذا  التطبيقية.. 
يناقش  املستوى  عاملي  حضور  خالل 
قطاع  يف  العاملية  املمارسات  أفضل 
التكنولوجيا  فيها  مبا  الصحية  اخلدمات 

كالذكاء االصطناعي.
املبتكر  الشباب  أن  إىل  معاليه  وأشار 
رهان  و  التنمية  رواد  و  القدوة  هم 
لعطائكم  و  لكم  فشكرا  احلقيقي  الدولة 
اإليجابي  الفارق  صنع  يف  وملساهمتكم 
يف حياة الكثريين ويف تفوق دولة اإلمارات 

على الصعيدين احمللي والدويل.
حممد  سيف  معايل  ألقى  جهته  من 
الدائرة  التزام  فيها  جدد  كلمة  الهاجري 
اليوم  هنا  إننا   "  : وقال  االبتكار  باحتضان 
والتكنولوجيا  االبتكار  بدعم  التزامنا  لنجدد 
االقتصادية  أبوظبي  رؤية  مع  بالتوازي 
عامليا  مركزا  أبوظبي  جعل  إىل  الهادفة 
التكنولوجيا  رواد  منصة  أطلقنا  لالبتكار.. 
يف  نوعها  من  األوىل  تعد  التي  واالبتكار 

لالبتكار  منظومة  خلق  أجل  من  املنطقة 
حلول  وايجاد  البحوث  وترية  لتسريع 
بالشراكة  الرئيسية  للتحديات  مبتكرة 
يحفز  ومبا  واخلاص  العام  القطاعني  بني 
النتائج  لتحقيق  بينهما  والتنسيق  التعاون 

املرجوة".
هذه  مثل  شأن  من  إن  معاليه  وأضاف 
ريادة  أمام  اجملال  فسح  املبادرات 
يف  جديدة  عمل  فرص  وايجاد  األعمال 
القطاع اخلاص مبا يسهم ويدعم اجلهود 
نحو  على  أبوظبي  اقتصاد  تنويع  يف 

مستدام.
رواد  جوائز  توزيع  حفل  املؤمتر  وتخلل 
الرعاية  قطاع  يف  واالبتكار  التكنولوجيا 
درهم  ماليني   3 قيمتها  والبالغ  الصحية 
نقدية وعينية وزعت على 23 فائزا وفائزة 
العلمية  التحكيمية  اللجنة  اختارتهم 
واالدارية من بني 1182 متسابقا حول العامل 
من خالل أرفع معايري الشفافية واحليادية.

تسهيالت  املستثمرين  من  عدد  وقدم 
الستثمار  درهم  مليون   30 بقيمة  متويلية 
وجتاريا..  عمليا  وتطبيقها  االبتكارات 
مبراجعة  عاملية  تقنية  جلنة  قامت  وقد 
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دراستها  من  للتأكد  املشاركات  جميع 
وترشيحها بكل شفافية.

آل  حممد  بن  اهلل  عبد  الشيخ  معايل  وقام 
أبوظبي ومعايل  الصحة  حامد رئيس دائرة 
سيف حممد الهاجري رئيس دائرة التنمية 

االقتصادية بتسليم اجلوائز للفائزين.
كبار  من  عدد  املؤمتر  يف  شارك 
املسؤولني ورجال األعمال واملستثمرين 
الصحي  القطاع  يف  واخلرباء  والعلماء 
بينهم  والعامل  واملنطقة  الدولة  يف 
من  كاشنويسكي  ستان  الربوفيسور 

جامعة كولومبيا يف نيويورك.
املعرض  أقسام  يف  بجولة  الزوار  وقام 
املصاحب و الذي اشتمل على 50 مشروعا 
يف  ناشئة  وشركات  مبتكرين  من  خمتارا 
الصحية  الرعاية  لقطاع  التكنولوجيا  جمال 
ومت تعريفهم خاللها بالفرص االستثمارية 

واألسواق املوجهة.
بجلسات  برناجمه  املؤمتر  واستكمل 
العديد  مبشاركة  االبتكار  عن  متعددة 
العام  القطاعني  يف  الدولية  اجلهات  من 
وعناوين  مواضيع  غطت  والتي  واخلاص 

احلدث .
املؤمتر  ناقشها  التي  احملاور  وشملت 
وكيفية  اخلاص  القطاع  مساهمة 
تغيري  يف  االصطناعي  الذكاء  مساهمة 
احلكومة  ودور  الصحي  القطاع  مستقبل 
والثورة  االنتاج  نحو  االبتكار  حتفيز  يف 
املستقبلية  والوظائف  الرابعة  الصناعية 
والتكنولوجيا الناشئة باإلضافة اىل مستقبل 
النجاح  قصص  وبعض  الصحية  اخلدمات 

يف هذا اجملال.
املشاركني  من  عروضا  املؤمتر  وتضمن 
الدكتور  أدارها  نقاشية  أعقب ذلك جلسة 
شوقي خرباش، مدير تنفيذي واحة العلوم 
لبعض  عرض  تخللها  االمارات  جامعة  يف 
الرعاية  قطاع  يف  لرواد  النجاح  قصص 
عن  مستفيضا  بحثا  وشملت  الصحية 
باالشرتاك  اخلاص  القطاع  أهمية  مدى 
التنظيمية  واجلهات  العام  القطاع  مع 
الصحي  القطاع  تطوير  يف  والتشريعية 
احتضان  ناحية  من  خصوصا  ومستقبله 

رواد التكنولوجيا واالبتكار.
مستقبل  ناقشت  جلسة  عقدت  ثم 

الوظائف يف قطاع الرعاية الصحية ضمن 
يختتم  أن  قبل  الرابعة  الصناعية  الثورة 
املمارسات  أفضل  عن  بجلسة  املؤمتر 
يف  الريادة  لتطوير  والتوصيات  العاملية 
الصحي  القطاع  يف  واالبتكار  التكنولوجيا 
ومدى تطبيقه على أرض الواقع للجمهور 

حمليا وعامليا.
من  للجوائز  والطلبات  املشاريع  وقدمت 
وجنوب  شمال  فيها  مبا  العامل  حول  دول 
األوسط  والشرق  وروسيا  وأوروبا  أمريكا 
معاهد  من  منها  والعديد  واسرتاليا 
وجامعة  االمارات  كجامعة  أكادميية 
خليفة وجامعة نيويورك أبوظبي واجلامعة 
الشارقة  جامعة  و  الشارقة  يف  األمريكية 
اماراتية  ناشئة  مشاريع  اىل  باإلضافة 

وعاملية.
بدء  عن  باإلعالن  أعماله  املؤمتر  واختتم 
مؤمتر   " لعقد  والرتتيبات  االستعدادات 
 "  2019 واالبتكار  التكنولوجيا  رواد  وجوائز 
الوطنيني  الشركاء  مع  والتنسيق  بالتعاون 
وعاملية  وطنية  ومبشاركة  والعامليني 

واسعة.

نــــــــــبـــــــــــتــــــــــكـــــــــــر مـــــــــــجـــــــــــــتـــــــــــــمــــــــــــعـــــــــــــــــــــــــــات خــــــــــــضــــــــــــراء   لــــــــــــــغـــــــــــــد أفــــــــــــــضـــــــــــــل

 2018 55يـــونـــيـــو 



دبي العطاء تعلن عن مجموعة واسعة من 
فرص التطّوع خالل رمضان

خالل  اإلماراتي  المجتمع  وإشراك  التبرعات  لجمع  خططها  عن  العطاء«  »دبي  أعلنت 

وزائري  للمتسوقين  سهولة  أكثر  التبرع  جعل  في  المؤسسة  وتأمل  الكريم،  الشهر 

مراكز التسوق من خالل الشراكات مع قطاع التجزئة.

سيحظى  نفسه،  الوقت 
واملتطوعون  الداعمون 
بوقتهم  التربع  بفرصة 
دورة  إىل  باالنضمام  وذلك  وجهدهم، 
»العودة إىل املدرسة« من مبادرة »التطوع 
يف اإلمارات«، والتي سيتم تنظيمها خالل 
ومن  اجلاري،  مايو  و29   26 بني  ما  الفرتة 
متطوع   2000 مشاركة  تشهد  أن  املتوقع 
مدرسية  حقيبة  ألف   50 حزم  عملية  يف 
املتضررين  األطفال  على  توزيعها  سيتم 

من األزمة السورية يف األردن.

الشراكات  عن  حديثه  معرض  ويف 
واملبادرات التي أطلقتها دبي العطاء يف 
شهر رمضان هذا العام، قال طارق القرق، 
»نأمل  العطاء:  لدبي  التنفيذي  الرئيس 
من  اإلماراتي  اجملتمع  أفراد  يستفيد  أن 
لهم.  نتيحها  التي  اخملتلفة  التربع  فرص 
مع  الشراكات  بتلك  الفخر  غاية  يف  ونحن 
والشراب،  والطعام  التجزئة  جتارة  قطاع 
حيث متثل انعكاسًا حقيقيًا ألصالة وثقافة 
العطاء  قيم  عن  فضاًل  اإلماراتي،  اجملتمع 
واخلري املتأصلة بجذورها يف جميع أنحاء 

الدولة«.
التطوع حول العامل

مبادرات  من  جزءًا  العطاء،  دبي  أعلنت 
حممد بن راشد آل مكتوم العاملية، تنظيم 
العامل«،  »التطوع حول  دورتني من مبادرة 
تقوم  التي  األساسية  الركائز  إحدى  وهي 
إشراك  يف  العطاء  دبي  نشاطات  عليها 
اجملتمع، وذلك احتفااًل بـ»عام زايد 2018«.

طلبات  تلّقي  يف  املؤسسة  وبدأت 
عرب  الدورتني  لكلتا  التطوع  يف  الراغبني 
املنّصة الوطنية للتطوع، وستجري الدورة 
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بني  السنغال  يف  األوىل  الدورة  ستجري 
نيبال بني 30  2 و8 سبتمرب والثانية يف 

أكتوبر و6 نوفمرب املقبلني.

و8   2 بني  الفرتة  يف  السنغال  يف  األوىل 
 30 بني  نيبال  يف  والثانية  املقبل  سبتمرب 

أكتوبر و6 نوفمرب املقبلني.
يف  مقيمًا  متطوعًا   15 دورة  كل  ستُضم 
اإلمارات، حيث سيسافرون إىل إحدى القرى 
ملدرسة  األساس  حجر  لوضع  النائية 
من  أفراد  مع  بالتعاون  وذلك  جديدة، 
اجملتمع احمللي، إىل جانب املشاركة يف 

ورش عمل تثقيفية وتعليمية.
املتطوعني  من  يتطلب  وللتسجيل 
عامًا   21 الـ  عمر  يف  هم  الذين  املهتمني 
www. اإللكرتوين  املوقع  زيارة  فوق،  وما 

 27 األحد  يوم  قبل  وذلك   volunteers.ae
مرتشحًا   50 اختيار  وسيتم  اجلاري.  مايو 
الواردة  األجوبة  على  بناًء  دورة  لكل 
ألولئك  األولوية  منح  مع  االستمارة  يف 

مقابالت  إجراء  وسيتم  أواًل،  سجلوا  الذين 
 15 واختيار  املرتشحني  مع  شخصية 

متطوعًا فقط للمشاركة يف كل دورة.
يف  للمشاركة  مرتشحًا   50 دعوة  وسيتم 
 13 و   10 بني  مقابالت  إلجراء  السنغال  دورة 
مقابالت  إجراء  سيتم  حني  يف   ،2018 يونيو 
1 و 5  نيبال بني  مع 50 مرتشحًا آخر لدورة 
يوليو، وعقب إجراء املقابالت، ستختار دبي 
العطاء ما جمموعه 30 متطوعًا للمشاركة 
يف مبادرة التطوع حول العامل 2018 يف كل 

من السنغال ونيبال.
رئيس  الشحي،  أحمد  عبداهلل  وصّرح 
للطلب  »نظرًا  العطاء:  دبي  يف  العمليات 
ُيسعدنا  املبادرة،  هذه  على  الكبري 
حول  »للتطوع  دورتني  تنظيم  عن  اإلعالن 
العام، وتعكس هذه املبادرة  العامل« هذا 

والعمل  التعاطف  قيم  حقًا  اجملتمعية 
له  املغفور  فينا  غرسها  التي  اخلريي 
سلطان  بن  زايد  الشيخ  املؤسس  الوالد 
لدينا  كانت  لقد  ثراه،  اهلل  طيب  نهيان،  آل 
ومرضية  جمزية  جتربة  املاضي  العام  يف 

بشكل كبري يف نيبال.
العطاء  دبي  مبادرة  من  دورة  كل  وتضم 
تستغرق  مهمة  العامل«  حول  »التطوع 

أسبوعًا كاماًل لبناء مدرسة يف بلد ناٍم.
مع  جنب  إىل  جنبًا  املتطوعون  وسيعمل 
اجملتمع احمللي يف أعمال احلفر واجلمع 

ومزج اخلرسانة وصناعة الطوب.
الثقافة  يف  أيضًا  املتطوعون  وسيندمج 
العائالت  مع  التفاعل  خالل  من  احمللية، 
عالقات  وتكوين  احمللية  القيم  وتعلم 

إيجابية مع السكان احملليني.
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أصدقاء البيئة

جاكوار.. رفاهية القيادة برؤية مستدامة
- حصلت سيارة جاكوار E-PACE على تصنيف 5 نجوم من »البرنامج األوروبي لتقييم 

.Euro NCAP »السيارات الجديدة

.)BEV( كسيارة كهربائية بحت تعمل على البطارية I-PACE Concept تم تطوير -

 PACE العالم  في  الكهربائية  للسيارات  سباقات  سلسلة  أول  جاكوار  أطلقت   -

صديقة  رائدة  عالمية  سيارات  تصنيع  شركة  أصبحت أول  أن  بعد  وذلك   ، eTROPHY

للبيئة تشارك في بطولة »فورموال إي« خالل عام 2016.

الربيطانية  احلكومة  قرار 
السيارات  بيع  مبنع 
الديزل  بوقود  العاملة 
عملت   ،2040 عام  من  اعتبارا  البنزين  أو 
انتاج  تعزيز  على  الربيطانية  جاكوار  شركة 

واملزودة  الهجينة  الكهربائية  السيارات 
جميع  لتكون  للشحن،  قابلة  ببطاريات 

سياراتها مستدامة بحلول عام 2020.
كهربائية  سيارات  بابتكار  جاكوار  وتلتزم 
األجواء  وتشعل  البطارية  على  تعمل 

مببدأ  االلتزام  خالل  من  القيادة،  أثناء 
تقدم  إحراز  على  والعمل  االستدامة 
االستدامة  لتحسني  االبتكار  جمال  يف 
لسياراتها،  الكاملة  احلياة  دورة  طوال 
وحتى  ألداء  إىل  والتصنيع  التصميم  من 
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أول شركة 
تصنيع سيارات 

عالمية صديقة 
للبيئة
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مرحلًة   I-PACE سيارة  إطالق  يشكل 
خالل  من  الشركة  تاريخ  يف  جديدة 
مبظهر  متامًا  كهربائية  سيارة  تصميم 
أنيق دون املساومة على املزايا العملية.

التخلص من السيارة بصورة نهائية.
متعددة االستخدامات  E-PACE

على   E-PACE جاكوار  سيارة  حصلت 
األوروبي  "الربنامج  من  جنوم   5 تصنيف 
 Euro اجلديدة"  السيارات  لتقييم 
 ،E-PACE جاكوار  وحتافظ   ،NCAP
متعددة  رياضية  سيارة  أول  وهي 
من   )SUV( املدجمة  االستخدامات 
بتسجيلها  اجلميع  سالمة  على  جاكوار، 
فئة  ضمن   %86 قدرها  تقييم  نسبة 
البالغني، و87% ضمن فئة  الركاب  حماية 
الركاب األطفال، و77% ضمن فئة  حماية 

حماية املشاة.
األقصى  احلد   E-PACE جاكوار  وسجلت 
اجلانبي،  االصطدام  اختبار  يف  النقاط  من 
اجلانبي  االصطدام  اختباري  إىل  باإلضافة 

الركاب  لفئة  اجلانبي  األمامي  واالصطدام 
نقاطًا  السيارة  سجلت  كما  األطفال. 
مرتفعة ضمن اختبارات املشاة، وحتديدًا 
لناحية حماية الرأس يف حالة االصطدام.

من  شاملة  جمموعة  السيارة  وتضم 
أنظمة السالمة القياسية مبا فيها نظام 
التلقائي مع ميزة رصد  الكبح االضطراري 
التقنية املتطورة  املشاة. وتساعد هذه 
خماطر  عن  مسبقًا  الكشف  يف 
املشاة  أو  األخرى  بالسيارات  االصطدام 

تلقائيًا. على الطريق وتشغيل املكابح 
وتتمتع السيارة بتصميم عصري حيث من 
وخلفية،  أمامية   LED مصابيح  اخلارج 
كما تتميز ومن الداخل تتمتع بكل وسائل 
التكنولوجيا والرفاهية التي جتعل الوصول 

إىل جميع عناصر التحكم أكرث سهولة.

كهربائيني  مبحركني  السيارة  دعم  ومت 
من  العادية  النسخة  بهما  زودت  واللذين 
سعة  أما  حصان،   394 السيارة  هذه 
كيلووات،   90 فيها  املوجودة  البطارية 
0 إىل 100 كلم/ساعة  وميكنها التسارع من 
مسافات  وقطع  ثانية،   4.5 غضون  يف 
الواحدة،  بالشحنة  كلم   380 إىل  تصل 

بحسب موقع "أوتو كار".
هذه  بطارية  من   %80 شحن  وميكن 
فقط،  دقيقة   40 غضون  يف  السيارة 
 100 بقدرة  السريع  الشاحن  باستخدام 

كيلوات/ساعة.
I-PACE Concept جاكوار

مرحلًة   I-PACE سيارة  إطالق  يشكل 
خالل  من  الشركة  تاريخ  يف  جديدة 
ورياضية  متامًا  كهربائية  سيارة  تصميم 
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ومصممة  االستخدامات  متعددة 
أنيق دون املساومة على املزايا  مبظهر 
العملية. أما العنصر األكرث إثارة يف سيارة 
تطويرها  مت  أنه  هو   I-PACE Concept
بحت  كهربائية  كسيارة  األساس  من 

.)BEV( تعمل على البطارية
 I-PACE Concept سيارة  تصميم  مت 
أيون  ليثيوم  بطارية  حزمة  لتستوعب 
بشأن  تطرأ  مشاكل  أي  ملعاجلة  كبرية 
مدى سري السيارة. وهي تستخدم أحدث 
تكنولوجيا اخلاليا اجلرابية حيث تبلغ القدرة 
كيلوواط/  90 البطارية  حلزمة  الكهربائية 
منافساتها  بعض  أن  حني  يف  الساعة، 
ال  املشهورة  املتميزة  البطاريات  من 
وهذا  كيلوواط/الساعة.   70 سوى  توفر 
 I-PACE سيارة  أن  ببساطة  يعني 
Concept ستتمكن من السري ملسافة 
أطول قبل احلاجة إىل إعادة شحنها. وقد 
بلغ مدى املسافة التي تقطعها السيارة 
بالشحنة الواحدة 500 كم يف حلبة االختبار 
مناسب  مسافة  مدى  وهو  األوروبية. 
يتنقلون  الذين  السائقني  ألغلبية  متاًما 
إعادة  إىل  آخرون  سيحتاج  بينما  يومًيا، 

شحنها مرة كل أسبوع فقط.
الكبرية  البطارية  لهذه  مساحة  ولتوفري 
العجالت  حموَري  حتريك  مت  العجالت،  بني 
األمامي واخللفي لألمام وللخلف. وكنتيجة 
مساحة  أيًضا  التصميم  هذا  يوفر  لذلك، 

للسائق والركاب األربعة يف الداخل.
االستفادة  مبساحتها  السيارة  وتتميز 
لسيارة  اخلارجي  التصميم  فطول  منها، 
أقل  اخلارج  من   I-PACE Concept
سيارة  من  قلياًل  أكرث  أو  ملليمرت  مبقدار 
الداخلي  التصميم  طول  ولكن   XE جاكوار 
الباب  داخل  إىل  التسارع  دواسة  من  لها، 
الداخلي  التصميم  يقع بني طول  اخللفي، 
روڤر  رينج  وسيارة  روڤر  رينج  لسيارة 
الطويلة. ويبلغ طول  العجالت  ذات قاعدة 
أطول  وهو  ملم،   2990 العجالت  قاعدة 
 Tesla سيارة  عجالت  قاعدة  طول  من 
الداخلي  التصميم  عن  وبعيًدا   .Model S
هذه  الطويلة  العجالت  قاعدة  توفر  األكرب، 

قيادة ثابتة أيًضا.
مكان  يف  البطارية  حزمة  وضع  وبفضل 
سيارة  تتمتع  السيارة،  بأسفل  منخفض 
جاذبية  مبركز   I-PACE Concept

وضعنا  ولو  إيجابي.  بشكل  منخفض 
ألذرع  النموذجية  اجلودة  جانب  إىل  ذلك 
من  املزدوجة  األمامية  الرتقوية  التعليق 
نحصل  اخللفي،  التعليق  وشداد  جاكوار، 
معها  سينسجم  رائعة  قيادة  جتربة  على 

سائقو جاكوار احلاليون.
باحرتاق  يعمل  حمرك  وجود  عدم  إن 
الوقود يف سيارة جاكوار الكهربائية هذه 
لناقل  أنه ال حاجة إىل وجود مساحة  يعني 
السيارة  مقصورة  داخل  تربز  احلركة 
كبرية  بصورة  الركاب  وسيستفيد  أيًضا. 
يوفرها  التي  اإلضافية  املساحة  من 
املسطحة  لألرضية  اجلديد  التصميم 
هذه  من  جاكوار  مصممو  استفاد  حيث 
يف  تخزين  مساحات  وأضافوا  الفرصة 
األمامية واخللفية من املقصورة.  األجزاء 
يف  املهارة  وبفضل  ذلك،  على  عالوة 
للسيارة،  الكهربائية  املكونات  تغليف 
صندوق  يف  جًدا  جيدة  مساحة  تتوفر 

السيارة.
FUTURE-TYPE جاكوار 

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

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

واالتصال لطلب احتياجاتك فقط.
FUTURE-TYPE بعجلة القيادة  وتتميز 
هذا  عليها  ُأطلق  التي  "ساير"  الذكية 
مصمم  ساير،  مبالكومل  تيمنًا  االسم 
نقلًة  ستشكل  حيث   .E-type سيارات 
إذ  احلياة  أساليب  تطوير  حيث  من  نوعيًة 
بل  فقط  السيارة  على  دورها  يقتصر  ال 

يشمل املنزل أيضًا.
على  يشتمل  مقود  أول  "ساير"  وتعترب 
والتي  االصطناعي،  الذكاء  صوت  تقنيات 
ومن  املهام.  مئات  تنفيذ  إمكانية  تتيح 
األوامر  إلدراك  املتطور  الربنامج  خالل 
عن  اإلجابة  "ساير"  تستطيع  الصوتية، 
على  واطالعك  االستفسارات  جميع 

الوسائل  واختيار  رحلتك  وتنظيم  األخبار 
املالئمة. الرتفيهية 

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

اآلخرين يف جمتمعك.
مستدامة فورموال 

سباقات  سلسلة  أول  جاكوار  أطلقت 
 PACE العامل  يف  الكهربائية  للسيارات 
أصبحت  أن  بعد  وذلك   ،eTROPHY
عاملية  سيارات  تصنيع  شركة  أول 
بطولة  يف  تشارك  للبيئة  صديقة  رائدة 

"فورموال إي" خالل عام 2016.
 I-PACE" جاكوار  سلسلة  ستدعم 
التي  إي"،  "فورموال  بطولة   "eTROPHY
والتي  للسيارات،  الدويل  االحتاد  ينظمها 
ذاته  األسبوع  نهاية  عطالت  يف  ستجري 

بحلول  نفسها  املدينة  حلبات  وعلى 
أواخر عام 2018. 

كهربائية  لسيارات  حصرية  ومبشاركة 
 I-PACE" جاكوار  بسلسلة  خاصة 
اجلديدة  البطولة  تتيح   ،"eTROPHY
فرصة  املستقبل  يف  للمتسابقني 
والتنافس  مواهبهم  الستعراض  مواتية 
للسيارات  سباق  يف  عاملية  منصة  عرب 

االنبعاثات. عدمية 
من  كهربائية  سيارة   20 نحو  وتشارك 
سباقات   10 يف   "I-PACE" جاكوار  طراز 
كوجن  هوجن  مثل  عاملية،  مدن  حتتضنها 
يتيح  ما  ونيويورك،  باولو  وساو  وباريس 
إي"  "فورموال  بطولة  جنوم  أمام  الفرصة 
سلسلة  يف  للمشاركة  املستقبليني 
سباقات عاملية هي األوىل من نوعها يف 

العامل.
السباق  سيارات  كل  تصميم  ومت 
الكهربائية   I-PACE eTROPHY
قبل  من  وبناؤها  وهندستها  بالكامل 
اخلاصة  السيارات  عمليات  قسم  فريق 
بقوتها  لتتمّيز  روڤر،  الند  جاكوار  يف 

العالية. وقدرتها 
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الطبيعة المستدامة

المعاد  المياه  استخدام  على  ويعتمد  للطاقة  الموفرة  اإلضاءة  الفندق  يستخدم   -

تدويرها لري المناطق الخضراء.

- تقدم إدارة الفندق الدورات التدريبية لموظفيها حول األمور المتعلقة باالستدامة 

والتي تهدف إلى نشر الوعي والطرق التي يمكن للموظفين من خاللها المساهمة 

في حل القضايا البيئية والمجتمعية المهمه.

عجمان  فريمونت  فندق 
بني  جنوم  اخلمس  ذو 
الصديقة  الراحة  وسائل 
الغناء  الطبيعة  وسط  واالستجمام  للبيئة 
واملطلة  اخلضراء  باملساحات  احملاطة 
الفندق  إذ يوفر  العربي،  على رأس اخلليج 

على  واحلائز  للبيئة  الصديقة  املعايري  ذو 
 ،2018 لعام  األخضر"  "املفتاح  جائزة 
مبادرات  ويقدم  االستجمام  سبل  كافة 
تتواءم  ومستدامة  جمتمعية  ومشاريع 
بناء  على  القائمة   ،2021 عجمان  رؤية  مع 
اقتصاد  بناء  يف  يساهم  سعيد  جمتمع 

منسجمة  متميزة  حكومة  حتفزه  أخضر، 
مع رؤية اإلمارات 2021.  

يعتمدها  التي  البيئية  املواصفات  حول 
ديسجاردان،  فرانسيس  يتحدث  الفندق، 
عجمان،  فريمونت  لفندق  العام  املدير 
حمدده  مواصفات  توجد  "ال  ويقول: 
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اإلضاءة  استخدام  على  الفندق  يحرص 
اسلوب  ويتبع  للطاقة،  املوفرة 
اخلارجية  اخلضراء  املساحات  ري 

باستخدام املياه املعاد تدويرها.

الفنادق  سلسلة  نتبع  نحن  لكن  بعينها، 
لديها  جمموعة  وهي   Accor Hotels
وأطلقت  واالستدامة،  البيئة  جتاه  إلتزام 
Accor برنامج PLANET 21، الذي يحدد 
 ،2020 لعام  للمجموعة  الطموحة  األهداف 
اسرتاتيجية:  حماور   4 على  ترتكز  وهي 
دعم  لديها،  العاملني  مع  الوثيق  العمل 
املشرتك  االبتكار  عمالئها،  مشاركة 
اجملموعات  مع  العمل  شركائها،  مع 
أساسيني  رهانني  إىل  إضافة  احمللية، 

وهما اإلطعام واملباين".
جائزة  على  عجمان  فريمونت  حصلت 
وهو   ،2018 لعام  األخضر"  "املفتاح 
املقياس  ويعترب  بيئي  برنامج  عن  عبارة 
االستدامة  جمال  يف  للتميز  الرئيسي 
الفندقية،  بالعمليات  املتعلقة  البيئية 

طواعية  النظام  هذا  يف  اإلشرتاك  ويتم 
العام  لهذا  الربنامج  هذا  يف  شارك  حيث 
يف  ومؤسسة  فندقا   800,2 مايقارب 
يف  والشركاء  الفنادق  تهدف  دولة.   57
بأفضل  التقيد  خالل  من  السياحة  قطاع 
بالنهج  الوعي  زيادة  إىل  املمارسات 
احمللية  اجملتمعات  يف  املستدام 
العمليات  اجتاهات  يف  تغيريات  واحداث 

التشغيلية.
"املفتاح  "إن  يعلق فرانسيس: 
قبل  من  مستدامًا  وعًدا  تعني  األخضر" 
املؤسسات التي قامت بتصميم خمططًا 
التي  باملعايري  الصارم  لاللتزام  دقيقًا 
أقرتها مؤسسة التعليم البيئي. وإنه جهد 
باملسؤولية  اخلاص  فريقنا  به  قام  كبري 
بشكل  يؤثر  والذي  للشركات  االجتماعية 

احمللي،  جمتمعنا  على  وإيجابي  مستمر 
هذا اقرار كبري بجهودهم".

معايري االستدامة
االستدامة  معايري  عن  يتحدث فرانسيس 
التي يتبعها الفندق، ويقول: " نحرص على 
استخدام اإلضاءة املوفرة للطاقة، ونتبع 
اخلارجية  اخلضراء  املساحات  ري  اسلوب 
املعاد  املياه  باستخدام  الفندق  من 
عن  عدا  بالفندق،  املستخدمة  تدويرها 
التربيد  أنظمة  استخدام  على  نعمل  ذلك 
يقوم  ذكي  نظام  باستخدام  املركزي 
بتوفري التكييف يف حال عدم وجود شخص 

بالغرفة".
األجهزة  صيانة  على  "نحرص  ويضيف: 
ضمان  أجل  من  دوري  بشكل  الكهربائية 
على  نعتمد  حيث  واستدامتها،  فعاليتها 
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وصيانة  املرشحات  تنظيف  اسلوب 
وفورات  حتقيق  لضمان  الضغط  أجهزة 
يف استهالك الكهرباء، ونعمل حاليًا على 
استخدام تكنولوجيا جديدة تقوم بتسخني 
املياه باستخدام الهواء الساخن املوجود 
يف اجلو، واستخدامها يف التربيد، وسيتم 

اإلعالن عن هذا املشروع قريبًا". 
مشروع  عجمان  فريمونت  إدارة  وأطلقت 
زراعة اخلضروات والفواكه بحديقة الفندق 
الكثري   " يعلق فرانسيس:   ، 2017 عام  منذ 
من اخلضروات املستخدمة يف املطعم 
االيطايل هي من انتاج هذه احلديقة، وأيضًا 
وحتويلها  الطعام  بقايا  تدوير  بإعادة  نقوم 
مزرعة  يف  استخدامها  ويتم  أسمدة  إىل 
اخلضروات يف باحة الفندق، عدا عن ذلك 
اخلريية  اإلحسان  جلمعية  بالتربع  نقوم 
بالطعام الفائض من بوفية املطعم، وبعد 
بالفندق  اخلاصة  واملستلزمات  املعدات 

كالبطانيات واألثاث وغريها.".
املساهمات املستدامة

حترص إدارة فريمونت عجمان على تقدمي 
األمور  حول  ملوظفيها  التدريبية  الدورات 

املتعلقة باالستدامة والتي تهدف إىل نشر 
الوعي والطرق التي ميكن للموظفني من 
خاللها املساهمة يف حل القضايا البيئية 
فريق  قام  حيث  املهمه،  واجملتمعية 
بتنظيم  عجمان  فريمونت  يف  االستدامة 
واخلارجية  الداخلية  املبادرات  من  العديد 
وحققت  املاضية،  السنوات  مدار  على 
الشاطئ  بتنظيف  املتعلقة  العمليات 
 80 جمع  مت  فقد  كبرًيا.  جناًحا  والصحراء 
بشكل  منها  والتخلص  احلطام  من  كيسًا 
بني  التعاون  خالل  من  وذلك  للبيئة،  أمن 
للسياحة  عجمان  مثل؛  اجلهات  خمتلف 
اجملتمعية  للمسؤولية  عجمان  ومركز 

وبلدية عجمان. 
املبادرة  هذه  أن  فرانسيس  وأوضحت 
على  املوظفني  من  العديد  شجعت 
والتي  بالدم  التربع  حملة  يف  املشاركة 
 .2018 فرباير  من  سابق  وقت  يف  نظمت 
وبلغ مقدار التربع اليومي بصناديق الغذاء 
يقارب  مبا  عجمان  أهايل  من  للمحتاجني 

270 صندوقًا.
بحملة  شاركنا   " ويضيف فرانسيس: 

خمس  مدار  على  االمارات"  "نظفوا 
سنوات، كما نعمل على تنظيف الشواطئ 
احمليطة كل شهرين، ونعمل على إعادة 
تدوير استخدام اخمللفات املوجودة على 
نستخدم  املثال؛  سبيل  على  الشواطئ، 
الشاطئ  على  املوجودة  األخشاب  بعض 
يف  املواقد  إلشعال  حطب  إىل  وحتويلها 

مطاعمنا".
أما بالنسبة للخطط واألحداث املستقبلية 
فإن  املستدامة،  بالتنمية  املتعلقة 
الفندق يخضع حاليًا للدراسات والتخطيط 
احلضري، بهدف توسيع احلديقة العضوية 
من  كل  يشارك  وحاليًا  بالفندق،  اخلاصة 
والفريق  املطبخ  يف  العامل  الفريق 
إذ  كبري  بشكل  املشروع  يف  الهندسي 
الطعام  خملفات  وفصل  بجمع  يقومان 
وحبوب  البيض  قشور  مثل  شديدة  بدقة 
يف  الستخدامها  اخلضار  وقشور  القهوة 
يستخدم  والذي  العضوي  السماد  صناعة 
يتم  التي  الفندق  حديقة  يف  ذلك  بعد 
الناجت  واحلصاد  فيها،  اخلضروات  زراعة 
املستخدمة  األساسية  املكونات  يشكل 

نــــــــــبـــــــــــتــــــــــكـــــــــــر مـــــــــــجـــــــــــــتـــــــــــــمــــــــــــعـــــــــــــــــــــــــــات خــــــــــــضــــــــــــراء   لــــــــــــــغـــــــــــــد أفــــــــــــــضـــــــــــــل

)184( العدد 



 فيرمونت عجمان متعة في رحاب الطبيعــــــــة المســـتدامــة

يف مطبخ Gioia اإليطايل.
من  بسلسلة  عجمان  فريمونت  وساهم 
من  كل  على  بالنفع  تعود  التي  األنشطة 
إطار  يف  وذلك  والبيئة،  احمللي  اجملتمع 
االحتفال بذكرى برنامج التنمية املستدامة 
. ولقد متيزت بعض   21 لفنادق أكور بالنيت 
اخلمسة  األنشطة  ضمن  من  األنشطة 
للبيئة  صديقة  مبادرات  بكونها  عشر 
 UNISOAP مع  شراكة  كونها  عن  فضال 
يف  مقرها  ربحية  غري  منظمة  وهي 
الصابون،  تدوير  جمال  يف  تعمل  فرنسا 
واستخدامه  الفنادق  من  جمعه  يتم  الذي 
وذلك  احملرومة،   اجملتمعات  إفادة  يف 
املبذولة  اإلنسانية  اجلهود  خالل  من 
وزراعة أشجار الفاكهة عرب مباين املنتجع 
مع  بالتعاون  العام،  الشاطئ  وتنظيف 
واأللعاب  باملالبس  والتربع  غلوب،  غرين 
اإلحسان  جلمعية  الضرورية  واألغراض 
اخلريية، فضاًل عن تقدمي 200 وجبة غذائية 
عجمان،  احملدود  الدخل  ذوي  للعمال 
عجمان  نادي  لصالح  مايل  بصك  والتربع 
للمعاقني وتوفري فرص العمل لألشخاص 

وتقدمي  العمل،  يف  والرغبة  العزمية  ذوي 
فرص التدريب العملي لأليتام بالتعاون مع 

مؤسسة الشارقة للتمكني االجتماعي.
املسؤولية اجملتمعية 

من  العديد  عجمان  فريمونت  ينفذ 
منها  اجملتمعية،  والربامج  املبادرات 
العاملي  األرض  بيوم  اخلاصة  املبادرة 
عام،  كل  من  أبريل   22 يصادف  والذي 
فيه  يؤكد  الذي  جهات  عدة  مع  بالتعاون 
اخلضراء  البيئية  بصمته  على  الفندق 
اإلمارة،  توجهات  مع  تتماشي  التي 
مؤسسة  أول  عجمان  فريمونت  ويعترب 
أصحاب  كفاءات  أحد  تستقطب  سياحية 
يقول  الفندق.  فريق  ضمن  للعمل  الهمم 
وتأهيل  توظيف  عملية  "إن  فرانسيس: 
املقيمني  أو  املواطنني  من  عدد  وتدريب 
واجبًا  يعترب  هذا  الهمم،  أصحاب  من 
ونحن  اإلنسانية  القضايا  اجتاه  إنسانيًا 
استطعنا  وقد  العمل  بهذا  فخورون 
عدد  تدريب  من  املاضية  الفرتة  خالل 
الشاب  استطاع  حيث  الشباب،  من 
الدورة  اجتياز  من  حممد  عبداهلل  حسني 

التدريبية يف جناح، واآلن يعمل يف قسم 
فرتة  خالل  استطاع  حيث  احلسابات، 
زمنية بسيطة يف صنع بصمة خاصة يف 

هذا القسم.
رقمًا  أصبح  حسني  الشاب  أن  إىل  وأشار 
القسم والكل يرتقب حضوره  مهمًا بهذا 
كافة  يف  ويسعى  طموح  شاب  ألنه 

السبل من أجل التعليم والتدريب.
التي  املبادرة  دعم  يسعدنا  وأضاف: 
سوق  يف  الهمم  أصحاب  دمج  إىل  تهدف 
بأن دعم اجملتمع احمللي  العمل، ونؤمن 
للمسؤولية  متينة  اسرتاتيجية  ووضع 
االجتماعية يتماشى مع برنامج االستدامة 
فنادق  سلسلة  تتبناه  الذي   Planet21
العمل لدينا حماسًا  أبدى فريق  أكور، حيث 
كبريًا للمشاركة يف املبادرة، ومتكن أحد 
دائًما  عضًوا  يصبح  أن  من  املشاركني 
اجتيازه  بعد  عجمان  فريمونت  عائلة  يف 
مدتها  بلغت  التي  التدريب  لفرتة  الناجح 
شهرًا واحًدا، وهذا مثال رائع على النجاح 
الهمم  أصحاب  ومتكني  الفرص  إيجاد  يف 

من التميز يف سوق العمل". 
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بعضها  اجملهر.  حتت  لرؤيتها  احلمراء 
اآلخر  والبعض  الدقيقة  اإلمعاء  جدار  يدخل 
ومير  لإلمعاء  الداخلية  األنسجة  يدخل 
جزيئات  هناك  اللمفاوي.  اجلهاز  خالل 
جمرى  تدخل  ميكرون(   20( جدًا  صغرية 
والكليتني.  الكبد  اىل  لتصل  مباشرة  الدم 
)110 ميكرون( فيمكنها  الكبرية  أما اجلزيئات 
الدخول عرب األوردة الكبرية مثل الوريد البابي 
مثل  فإن  وعليه  الكبد.  اىل  الدم  ينقل  الذي 
أجسامًا  اجلسم  يعتربها  اجلزيئات  هذه 
غريبة ويستميت يف التخلص منها. بل ان 
جزيئات امليكروبالستيك تعمل كاإلسفنجة 

فتمتص الكيماويات وتنشرها.
هل ُوجد امليكروبالستيك يف مياه الشرب؟

أن  الكندية  األنباء  وكالة  أعلنت  فقد  نعم، 
 %60 يف  وجدت  امليكروبالستيك  جزيئات 
متت  التي  املعبأة  املياه  زجاجات  من 
بجامعة  دراسة  ويف  حديثًا.  دراستها 
املعبأة  املياه  أنواع  ألغلب  نيويورك  والية 
املتوسط  يف  وجدت  أمريكا  يف  الشائعة 
امليكروبالستيك  جزيئات  من  قطعة   325
ميكرون.   100 بعضها  يصل  لرت،  كل  يف 
زجاجات  من   %93 أن  الدراسة  وخالصة 
على  حتتوي  دراستها  متت  التي  املياه 
بعضها  واحتوى  امليكروبالستيك،  جزيئات 
يف  ميكروبالستيك  قطعة   10,390 على 

اللرت الواحد.
يعترب  الشرب  مياه  تلوث  من  النوع  هذا 
زالت  ما  العاملية  الصحة  هيئة  وان  حديثًا، 
تدرس خماطره على صحة اإلنسان لتحديد 
الشرب.  مياه  يف  لوجودها  اآلمن  املعدل 
حاليًا  توجد  ال  وأروبا  وكندا  أمريكا  يف  حتى 
مياه  يف  للميكروبالستيك  قصوى  حدود 

الشرب.
من أين ياتي امليكروبالستيك ؟

ومكبات  واحمليطات  البحار  يف  متوفر  انه 
النفايات وقد يصل ملياه الشرب عن طريق 
من  أو  الهواء  طريق  عن  أو  املياه  مصدر 
عن  أجسامنا  يدخل  وقد  التعبئة.  مراحل 

طريق الغذاء، خاصة األغذية البحرية.
أكرث  اآلن حتتوي على  البحار واحمليطات  إن 
البالستيك،  نفايات  طن  مليون   150 من 
البالستيك  حجم  يفوق  أن  املتوقع  ومن 
بحلول  البحار  يف  السمكية  الرثوة  حجم 
نفايات  أن  حقًا  املقلق  ومن   .2050 عام 
قد  البحرية  املناطق  بعض  يف  البالستيك 
فاقت الكتلة احليوية للعوالق بستة أضعاف. 
تبدأ  التي  األساسية  القاعدة  والعوالق هي 
منها أي سلسلة غذائية يف البيئة البحرية. 

آمنة  تكون  ال  وعليه فإن املياه املعبأة قد 
عن  البحث  األفضل  يكون  ورمبا  للشرب 
بدائل. أضف اىل ذلك أن زجاجات البالستيك 
يف  طويلة  فرتات  تظل  قد  التي  نفسها 
ملوثات  أكرب  من  اآلن  صارت  املستودعات 
البيئة يف كل دول العامل، إذ تستغرق 1000 
سنة للتحلل الكامل وتفرز كيماويات ضارة 
املشاكل  من  الكثري  تسبب  حتللها  اثناء 
باإلخصاب  املتعلقة  تلك  خاصة  الصحية، 

وأمراض السرطان. فهل من بدائل؟
إن تركيب فلرت آمن باملنزل وحمل املاء يف 
البدائل  من  االستخدام،  إلعادة  قابلة  أواين 
أن  جميعا  واجبنا  من  ولكن  حاليًا  املتوفرة 
والتخلص  البالستيك  استخدام  من  نقلل 
بيئتنا،  وصحة  صحتنا  أجل  من  تدريجيًا  منه 
وخاصة أن اجملتمع الدويل احتفل هذا العام 
لقضية  شعارًا  رافعا  العاملي  البيئة  بيوم 
والصناعية  املدنية  احلياة  أفرزتها  بيئية 
استخدام  قضية  وهي  أال  املعاصرة، 
إحدى  تشكل  أصبحت  والتي  البالستيك 

التحديات البيئية الكربى يف وقتنا الراهن.

نــــبــــتـــــكـــر مـــــجـــتــــمـــعـــات خـــضـــراء لــــغــد أفـــضـــل

 هل مياه الشرب المعبأة
ملوثة بجزيئات الميكروبالستيك؟
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مبا أن 70% من جسم اإلنسان عبارة عن 
ماء وأن كل انسان بالغ يحتاج اىل لرتين من 
الشرب  مياه  فإن  يوميًا،  األقل  على  املاء 
الصحية تشكل أهم عوامل الصحة العامة. 
ومن يشرب مياه ملوثة ترتاكم السموم يف 
يف جسمه يوميًا، وهو ما نسميه بالتسمم 

الرتاكمي الذي يؤدي اىل أمراض َعصّية. 
إن تلوث مياه الشرب بامليكروبات، وبدرجة 
اجملتمعات  يف  شائعًا  بالكيماويات،  أقل 
الفقرية حيث ال توجد تنقية فاعلة للمياه. أما 
ملوثات  هناك  تكون  فقد  الغنية  الدول  يف 
غري مدرجة يف قائمة القياسات اخملربية 
اإلنسان.  صحة  على  ضررًا  أكرث  تكون  وقد 
إن املياه املعبأة شائعة جدًا باعتبارها مياه 
صحية، بل يسمونها أحيانًا "مياه الصحة"، 

فهل هي صحية فعاًل؟
الميكن  امليكروبالستيك   جزيئات  إن 
الباحثون  ان  بل  اجملردة،  بالعني  رؤيتها 
حتت  األشعة  مع  تلوين  مادة  يستخدمون 



جائزة اإلمارات التقديرية للبيئة

معًا من أجل وطن أخضر

جائزة زايد الدولية للبيئة

معًا من أجل قرن أخضر




