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البيئة والمسرعات اإلنسانية

أ. د. محمد أحمد بن فهد
رئيس جملس اإلدارة

رئيس التحرير  

وقال  العربي،  العامل  يف  نوعها  من  األوىل 
وترسيخ  اخلري  لتسريع  نسعى  سموه: 
وتقنية  نوعية  قفزات  وحتقيق  الكفاءة 
املسارعة  أن  مؤكدًا  اإلنساين،  العمل  يف 
البشر  خدمة  يف  والتنافس  واملسابقة 

هي أرقى درجات اإلنسانية.
إن هذه املسرعات التي حتث على تسخري 
ومقوماتها  وأصعدتها  احلياة  جوانب  كل 
وأساليب  ومعارفها  وعلومها  وتقنياتها 
كل  تواكب  االنسانية،  خلدمة  عيشها 
وتتكامل  وتوازيها  األخرى  املسرعات 
سموه  مبادرات  مع  وتتماهى  كما  معها، 
لتحقيق  مبجموعها  وتسعى  البيئية 
التنمية املستدامة بكل أبعادها وبناء حياة 

آمنة وزاهرة ألجيال املستقبل.
 إن مفهوم "التنمية املستدامة" ال يقتصر 
على التنمية االقتصادية فحسب، بل على 
إلدارة  القضايا  من  واسعة  جمموعة 
فاالرتباط  واجملتمع،  والبيئة  االقتصاد 
الوثيق بني البيئة والتنمية قد أدى إىل ظهور 
"املستدامة"،  يسمى  للتنمية  مفهوم 
البيئة  بحماية  االهتمام  يستلزم  الذي  األمر 
املبدأ  أشار  ولقد  دميومتها،  حتقيق  بغية 
جانريو  دي  ريو  مؤمتر  أقره  الذي  الرابع 
التنمية  تتحقق  "لكي  أنه:  إىل   1992 العام 
املستدامة ينبغي أن متّثل احلماية البيئية 
ميكن  وال  التنمية  عملية  من  يتجزأ  ال  جزءًا 

التفكري فيها مبعزل عنها ". 

إن حياة اإلنسان ورفاهيته ترتبطان بصحة 
بيئته، وال ميكن ألي جمتمع أن يستمر دون 
وأراض  نظيفة  ومياه  نظيف  وهواء  غابات 
اإلنسان  تزّود  بيئية  أموال  ورؤوس  خصبة 
ينتجها  التي  اخمللفات  ومتتص  باملوارد 
بتوجيهات  االمارات  دولة  عملت  وعليه   ،
من قيادتنا الرشيدة، على حتقيق كل ذلك 
واملعارف  العلم  وسخرت  وعامليًا،  حمليًا 
وحتسني  االنسان،  خلدمة  والتقنيات 

مستوى معيشته.
إحدى  تشكل  املتجددة  الطاقة  أن  ومبا   
اقامت  فقد  البيئة،  حماية  وسائل  أهم 
الدولة مشاريع ضخمة للطاقة املتجددة 
وخاصة الشمسية منها، فمجمع حممد 
الشمسية  للطاقة  مكتوم  آل  راشد  بن 
أكرث  تخفيض  يف  اكتماله  عند  سيسهم 
الكربون  انبعاثات  من  طن  مالين   6.5 من 

سنويًا.
وتهدف اسرتاتيجية دبي للطاقة النظيفة 
مساهمة  ورفع  الطاقة  مصادر  تنويع  إىل 
الطاقة النظيفة لتصل إىل 7% بحلول 2020، 
و25% بحلول 2030 و75% بحلول عام 2050. 
حتقيق  إىل  املعنية  اجلهات  كل  وتسعى 
أهداف اسرتاتيجية دبي للحد من انبعاثات 

الكربون بنسبة 16% بحلول عام 2021.
وعليه فإن املسرعات يف اإلجتاه الصحيح 
للتنمية والعمل اإلنساين تؤدي اىل نتائج غري 
مسبوقة يف التقدم والتنافسية العاملية.

مسرية  الرشيدة  قيادتنا  واصلت  لقد 
قدمًا  وتتابع  وتابعت  املؤسسني،  اآلباء 
وتطلعاتهم  الشمولية  رؤيتهم  حتقيق 
واالجتماعية  االنسانية  واهتماماتهم 
وسياساتهم  والبيئية،  واالقتصادية 
يف  االمارات  دولة  وضعت  التي  احلكيمة 
وقتنا الراهن يف مصاف الدول الكربى ويف 
على  االجنازات  لتحقيق  سباقها  مقدمة 

كل األصعدة.
الشيخ  السمو  صاحب  سيدي  أطلق  لقد 
رئيس  نائب  مكتوم  آل  راشد  بن  حممد 
دبي،  حاكم  الوزراء  جملس  رئيس  الدولة 
رعاه اهلل، "املسرعات اإلنسانية" التي تعد 
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سمو الشيخ حمدان بن زايد يؤكد التزام الهيئة 

باحلفاظ على الرتاث الطبيعي والثقايف يف إمارة 

أبوظبي لألجيال القادمة .. ويف العدد التفاصيل.

صاحب السمو الشيخ حممد بن راشد آل مكتوم 

يشهد جانبًا من أعمال برنامج اإلمارات للثورة 

الصناعية الرابعة، ويؤكد سموه أن حكومة دولة 

اإلمارات تعمل على استثمار كافة اجلهود النوعية 

وتوظيف التكنولوجيا يف صناعة املستقبل.

وزارة التغري املناخي والبيئة توقع مذكرة تفاهم مع 

وزارة البيئة واألرض والبحر اإليطالية لتعزيز التعاون من 

أجل احلد من تأثريات التغري املناخي والتكيف معها 

وحتقيق التنمية املستدامة.

يف اإلمارات يوجد لدى اجلميع قناعة بأن شجرة 

الغاف اإلماراتية لها ارتباطات جتعلها تستحق أن 

تسمى شجرة وطنية.. كيف وملاذا؟

عقب استحواذ شركة الظاهرة على جزيرة برايال 

أكرب مزرعة متكاملة يف أوروبا، عن استثمارات يف 

جمهورية رومانيا بقيمة 500 مليون دوالر أمريكي.

أعلنت هيئة كهرباء ومياه دبي عن بدء التسجيل يف 

املسابقة العاملية للجامعات لتصميم املنازل " 

ديكاثلون الطاقة الشمسية - الشرق األوسط 2018"

يقول باحثون إن هذا الصدع يشكل جباًل جليديًا 

أكرب من ذلك الذي أغرق تيتانيك ينفك ويتحرر وإنه ال 

يهدد القوارب فحسب ولكن العامل كله.

هيئة البيئة ملتزمة 
بالحفاظ على التراث 

محمد بن راشد: 
نعمل لتكون اإلمارات 

أكبر مختبر في العالم 
لتصميم المستقبل

مذكرة تفاهم مع 
وزارة البيئة اإليطالية

شجرة الغاف.. 
رمز الصمود الصحراوي

شركة الظاهرة 
تستثمر في رومانيا

بدء التسجيل في 
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الطاقة املتجددة .. 
قلب التحول املستدام

" تقدم اإلمارات للعامل اليوم منوذجًا متطورًا يف التحّول 
السريع لتبني احللول املستدامة األكرث فاعلية لتحقيق 
أفضل نوعيات احلياة، لتبقى دولتنا دائما منوذجا يحتذى 
وضمان  اإلنسان  سعادة  على  القائم  التطوير  يف 

سالمة بيئته".  
الدولة  رئيس  نائب  مكتوم  آل  راشد  بن  حممد  الشيخ 

رئيس جملس الوزراء حاكم دبي.
دويل  باعرتاف  املتحدة  العربية  اإلمارات  دولة  حتظى 

احلثيثة  جهودها  إطار  يف  رائدة  وسمعة 
الدؤوب  وسعيها  املستدامة  الطاقة  نحو 
يف جداول األعمال اخلضراء، وذلك من خالل 
وتعزيز  املتجددة  الطاقة  تكنولوجيا  تطوير 
نشرها حمليا، وقد حققت الدولة اليوم مكانة 
اجلديدة  التكنولوجيا  استخدامها  يف  عاملية 
وتشارك  واملتجّددة،  النظيفة  للطاقة 
العاملي"  "اجلنوب  مع  ومهاراتها  خرباتها 
وبلدان الشرق األوسط وآسيا من أجل وضع 
وهذا  استدامة،  أكرث  ملستقبل  األساس 
يتماشى مع تنفيذ أهداف التنمية املستدامة 
التي تتسق مع أولويات التنمية الوطنية لدولة 

اإلمارات العربية املتحدة.
عند إطالق تقرير اإلمارات للطاقة يف أبو ظبي 
والذي  فكر،  وقادة  دبلوماسيون  حضره  الذي 
عملت فيه كعضو يف اللجنة، كان من الواضح 
العربية  اإلمارات  لدولة  الواسعة  اخلربة  أن 
توفر  املستدامة  الطاقة  جمال  يف  املتحدة 
جمال  يف  العاملي  السعي  لدعم  أكرب  فرصًا 
التنمية  أجل  النظيفة واملتجددة من  الطاقة 
التي  االسرتاتيجية  تبني  مت  كما  املستدامة، 
الشيخ  اإلمارات،  لدولة  املؤسس  األب  تبناها 
ثراه،  اهلل  طيب  نهيان،  آل  سلطان  بن  زايد 

لتوجيه الشركات العاملية التي تعتمد بصورة 
كبرية يف مواردها على النفط، وجذب شركات 
نقاط  لدعم  العاملية  النظيفة  التكنولوجيا 
تقدم  كما  املتجددة.  الطاقة  جمال  يف  قوتنا 
اجملال،  هذا  يف  دورات  اإلمارات  جامعات 
أن  شأنها  من  عاملة  قوة  تزرع  فهي  وبالتايل 

تعزز أعمال التكنولوجيا النظيفة احمللية.
ومن خالل تطوير مشاريع الطاقة الشمسية 
اإلمارات  تواصل  العاملية،  املواصفات  ذات 
املتجددة  بالطاقة  التزامها  على  التأكيد 
الكربون.  املنخفض  االقتصادي  للنمو  كركيزة 
الضخمة  املشاريع  هذه  مثل  نشر  جعل  ما 
التي  النامية  للبلدان  معياري  مؤشر  مبثابة 
ابتكار  مشاريع  يف  الشروع  على  حترص 

الطاقة يف بلدانها.
إن دولة اإلمارات تضع تطوير الطاقة املتجددة 
يف قلب التحول املستدام يف جمال الطاقة، 
الوطنية  التنمية  عليها  تقوم  التي  فاملبادئ 
جنبًا  وتسري   ،2021 رؤيتها  يف  ُمدرجة  للدولة 
إىل جنب مع إطار أهداف التنمية املستدامة، 
وهي شهادة على طموح الدولة يف السعي 
على  املستدامة  التنمية  مسار  لتحقيق 

املستويني الوطني والعاملي.

رئيس مجلس اإلدارة
رئيس التحرير  

أ. د. حممد أحمد بن فهد

نائب رئيس التحرير  
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أخبار وتقارير
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سموه يشهد 
جانبًا من أعمال 
برنامـج اإلمارات 
للثورة الصناعية 

الرابعة
محمد بن راشد: نعمل لتكون اإلمارات أكـبر 

مختبر في العالم لتصميم المستقبل
أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس 

كافة  استثمار  على  تعمل  اإلمارات  دولة  حكومة  أن  اهلل،  رعاه  دبي،  حاكم  الوزراء 

الجهود النوعية وتوظيف تكنولوجيا الثورة الصناعية الرابعة في صناعة المستقبل.

مبتكرة  حلول  إيجاد  على 
تواجه  التي  للتحديات 
مبا  التنموية  القطاعات 
دولة  تكون  بأن  املستقبلية  رؤيتنا  يحقق 
تقدمًا  األكرث  الدول  مصاف  يف  اإلمارات 
وأكرب خمترب يف العامل لتصميم املستقبل 

ومركزًا لتكنولوجيا الثورة الصناعية الرابعة.
من  جانبًا  سموه  حضور  لدى  ذلك،  جاء 
الصناعية  للثورة  اإلمارات  برنامج  أعمال 
جملس  شؤون  وزارة  نظمته  الذي  الرابعة 
الشيخ  سمو  يرافقه  واملستقبل،  الوزراء 

مكتوم  آل  راشد  بن  حممد  بن  مكتوم 
بن عبداهلل  نائب حاكم دبي، ومعايل حممد 
الوزراء  جملس  شؤون  وزير  القرقاوي 

واملستقبل.
حممد  الشيخ  السمو  صاحب  وقال 
دولة  إن  اهلل،  رعاه  مكتوم،  آل  راشد  بن 
اإلمارات اختارت مشاركة العامل يف جهود 
متغرياته  واستشراف  املستقبل  صناعة 
تعزز  عملية  بحلول  واستباقها  وحتدياته 
إىل  بواقعه  وترتقي  اإلنسان  حياة  جودة 

مستوى طموحاته.

طويلة  رحلة  "هذه  سموه:  وأضاف 
اجلهود  تكاتف  وتتطلب  بالتحديات  ومليئة 
تعتمد  اإلمارات  دولة  الوطنية،  والطاقات 
هذه  مواصلة  يف  وكوادرها  أبنائها  على 
وآليات  الالزمة  األدوات  لهم  وتوفر  الرحلة، 
املستقبل  تقنيات  تتبنى  التي  العمل 
خوض  يتطلبه  ما  وكل  املتقدمة،  والعلوم 
طريق  يف  ومواصلتها  بنجاح  التجربة 

واضح وجلي نحو املستقبل".
إطالق  منذ  بدأنا  "لقد  سموه:  وتابع 
اسرتاتيجية الثورة الصناعية الرابعة مرحلة 
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أكرب  تكون  أن  على  االمارات  حكومة  تعمل 
مركز  وأكرب  املستقبل  لتصميم  خمترب 

لتكنولوجيا الثورة الصناعية الرابعة.

اليوم  نتطلع  احلكومي،  العمل  يف  جديدة 
استمراريتها،  على  واحلفاظ  تطويرها  إىل 
وندرك أن ذلك يتطلب تطوير مهارات فريق 
عملنا احلكومي لالرتقاء مبستويات كفاءة 
األداء، وننتظر من كافة أعضاء فريق العمل 
أن يكثفوا جهودهم لنضمن حتقيق النقلة 

املطلوبة إىل حكومة املستقبل".
الثورة  تقنيات  توظيف  "أن  سموه:  وذكر 
متكني  يف  وأدواتها  الرابعة  الصناعية 
للتحديات  احللول  وابتكار  اجملتمعات 
لدولة  رئيسيًا  توجهًا  ميثل  تواجهها  التي 
تشكيل  يف  جلهودها  وحمركًا  اإلمارات 
معامل املستقبل وتطوير العمل احلكومي 
مبا يسهم يف حتقيق أفضل النتائج ويعزز 
هذا  يف  الرائدة  الدول  بني  الدولة  موقع 

اجملال عامليًا".

الصناعية  للثورة  اإلمارات  برنامج  ويهدف 
الرابعة إىل بناء القدرات والكفاءات الوطنية 
اإلمارات  اسرتاتيجية  تطبيق  على  القادرة 
جهود  يدعم  ما  الرابعة،  الصناعية  للثورة 
املتقدمة  التكنولوجيا  توظيف  يف  الدولة 
فرص  إىل  املستقبلية  التحديات  لتحويل 

وإجنازات.
الصناعية  للثورة  اإلمارات  برنامج  وسلط 
اسرتاتيجية  قطاعات  على  الضوء  الرابعة 
اإلمارات،  لدولة  الرابعة  الصناعية  الثورة 
الرابعة  الصناعية  الثورة  مفاهيم  وعلى 
وزود  املستقبل،  يف  تطورها  وكيفية 
املشاركني فيه بآليات وأدوات استكشاف 
عليها،  تنطوي  التي  والفرص  حتدياتها 
الالزمة  واملعارف  اخلربات  إىل  إضافة 
اخلدمات  تقدمي  يف  منها  لالستفادة 

تنفيذ  دعم  يف  واملشاركة  املتميزة 
االسرتاتيجية.

وهدف الربنامج إىل متكني املشاركني من 
الرابعة،  الصناعية  الثورة  أساسيات  فهم 
من  لالسرتاتيجية  األساسية  واحملاور 
حيث: أسس املستقبل، أمن املستقبل، 
املستقبل،  إنتاجية  املستقبل،  جتربة 

حدود املستقبل، وإنسان املستقبل.
وتضمن الربنامج الذي مت تنظيمه بالتعاون 
افرتاضية  جلسات  أكسفورد  جامعة  مع 
للتعلم عن بعد جمعت نحو 60 من مسؤويل 
اجلهات االحتادية واحمللية واخلاصة على 
تزويد املشاركني  أيام وركزت على  مدار 6 
حماور  بتطبيق  العالقة  ذات  باملهارات 
الصناعية  للثورة  اإلمارات  اسرتاتيجية 

الرابعة.
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وزراء ومسؤولون: 
شباب الوطن 

ساعده الباني 
وركيزته لتحقيق 

التنمية المستدامة
منصـور بــن زايد يشهد افتتاح مبادرة 

»أســاسيـات الشباب 101« 
تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس 

مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه اهلل، شهد سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب 

»أساسيات  مبادرة  من  األولى  الدورة  افتتاح  الرئاسة،  شؤون  وزير  الوزراء  مجلس  رئيس 

تنظمها  والتي  الحكومي«  العمل  »أساسيات  عنوان  تحت  أبوظبي،  في   »101 الشباب 

مختلف  من  وشابة  شاب  آالف   4 من  أكثر  بمشاركة  للشباب  االتحادية  المؤسسة 

مناطق الدولة.

سمو  قال  املناسبة 
زايد  بن  منصور  الشيخ 
"حكومة  نهيان:  آل 

للحكومات،  عاملي  منوذج  اإلمارات  دولة 
وهم  احلكومة  هذه  من  جزء  والشباب 
وتسليح  جناحها،  قصة  يف  شركاء 

إميان  هو  والعلم  باملعرفة  الشباب 
وتوجه  اإلمارات،  دولة  قيادة  لدى  راسخ 
خالل  من  حكومتها،  سياسات  يف  ثابت 
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منصور بن زايد: توفر املبادرة فرص غري 
مسبوقة لالستفادة املثلى من القيمة 
األساسية واالسرتاتيجية والطاقة التي 

نصنع من خاللها غدًا أفضل. 

واخلطط  العاملية  بالتوجهات  معرفتهم 
يف  دورهم  تفعل  التي  واالسرتاتيجيات 

خدمة وطنهم".
االرتقاء بالقدرات

الكبري  التجمع  "هذا  سموه:  وأضاف 
الهتمامهم  انعكاس  هو  إمنا  للشباب 
الفرص  من  االستفادة  على  وحرصهم 
بقدراتهم  االرتقاء  من  متكنهم  التي  كافة 
فاعلني  قادة  ليكونوا  مهاراتهم  وصقل 
التزود  خالل  من  وذلك  املستقبل،  يف 
واكتساب  املرحلة  وباحتياجات  باملعرفة 
التي تسهم يف تعزيز  العديد من اخلربات 
جاهزيتهم ملواكبة متطلبات املستقبل".

هذه  أهمية  "تكمن  سموه:  وقال 
ملبادرات  تؤسس  أنها  يف  املبادرة 
إطالق  يف  املساهمة  شأنها  من  أخرى 

وتفتح  اإلبداعية،  الشباب  إلمكانات  العنان 
مسبوقة  غري  فرص  توفري  أمام  اجملال 
األساسية  القيمة  من  املثلى  لالستفادة 
من  نصنع  التي  والطاقة  واالسرتاتيجية 

خاللها غدًا أفضل جملتمعنا ودولتنا".
جلسة تفاعلية

تفاعلية  جلسة  يف  الشباب  وتعرف 
القطاع  من  املسؤولني  كبار  فيها  حتدث 
إدارة  يف  الكبرية  األهمية  على  احلكومي 
االرتقاء  يف  البالغ  ودوره  احلكومي  العمل 
أفراده،  حياة  جودة  وحتسني  باجملتمع، 
الرائدة عامليا،  وتعزيز مكانة دولة اإلمارات 
باإلضافة إىل التعرف على مسرية النهضة 
اإلمارات  يف  حتققت  التي  واإلجنازات 
املستقبلية  الرؤية  مالحمها  وشكلت 
الرشيدة  للقيادة  املدى  بعيد  والتفكري 

للدولة.
كما مت تسليط الضوء على جهود احلكومة 
واالستعداد  املستقبل  استشراف  يف 
وزارية  مناصب  استحداث  خالل  من  له 
والعلوم  الشباب،  تشمل  مسبوقة  غري 
املتقدمة والذكاء االصطناعي، كما ناقش 
ذات  أخرى  مواضيع  املشاركون  الوزراء 
منها  األفراد  بحياة  ارتباطا  وأكرث  أهمية 
الطاقة والتغيري املناخي، والصحة ووقاية 
اجملتمع، ودور قطاع التجارة اخلارجية يف 
دعم الشباب ودور الشباب يف الدفاع عن 

الوطن وحمايته.
حب الوطن

عبد  أمل  الدكتورة  معايل  دعت  جانبها  من 
الوطني  اجمللس  رئيسة  القبيسي  اهلل 
العمل  مواصلة  إىل  الوطن  شباب  االحتادي 
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واستلهام  املسؤولية  وحتمل  واجلهد 
الشيخ  له  املغفور  املؤسس  القائد  روح 
زايد بن سلطان آل نهيان "طيب اهلل ثراه" 
أجل  من  الوطن  وحب  والبناء  العمل  يف 

حتقيق أحالمهم وطموحاتهم.
وخاطبت معاليها الشباب "أنتم أبناء زايد.. 
الذي  استثمارنا  وأنتم  اإلمارات  حلم  أنتم 

نراهن عليه.. أنتم أمن اإلمارات وأمانها".
جميع  استشعار  أن  كلمتها  يف  وأكدت 
الوطنية امللقاة  الوطن للمسؤوليات  أبناء 
على عاتقهم هي سر جناح دولة اإلمارات. 
على  احلفاظ  مسؤولية  أن  إىل  مشرية 
وتقدمه  واستقراره  وامنه  الوطن  ازدهار 
هي مسؤولية تشاركية ال تقع فقط على 
شباب  يتحملها  بل  احلكومة  أو  القيادة 

الوطن أيضا.
بلقاء شباب اإلمارات  اعتزازها  وأعربت عن 
دور  حول  مبسطا  عرضا  لهم  وقدمت 
واختصاصاته  االحتادي  الوطني  اجمللس 
التنفيذية،  بالسلطة  وعالقته  الدستورية 
منذ  يستلهم  اجمللس  أن  مؤكدة 
القائد  ومبادئ  االحتاد  روح  تأسيسه 
الشورى،  نهج  ترسيخ  يف  املؤسس 

وطنية  شراكة  عالقة  صياغة  واستطاع 
فريقا  أصبحا  بحيث  احلكومة  مع  تكاملية 
تطلعات  حتقيق  يف  يتشارك  واحدا  وطنيا 
من  االحتاد  وشعب  الرشيدة  قيادتنا 
وإقرار  مناقشة  يف  دوره  ممارسة  خالل 
التشريعات ومناقشته ألولويات املواطنني 
أداء  خالل  من  عزز  كما  واهتماماتهم. 
فاعلية  الدستورية  واختصاصاته  مهامه 

تنفيذ اخلطط االسرتاتيجية للدولة.
ودعت معاليها الشباب إىل السعي لتحقيق 
الرشيدة  قيادتنا  رعاية  ظل  يف  زايد  حلم 
الشيخ  السمو  صاحب  رأسها  وعلى 
الدولة  رئيس  نهيان  آل  زايد  بن  خليفة 

"حفظه اهلل".
وجنتهد  ممكنا"  املستحيل  "أصبح  حيث 
جميعا ـ قيادة وحكومة وجملسا ـ للوصول 
عامليا  األوىل  التنافسية  املرتبة  إىل  بدولتنا 
والقدوة  النموذج  بناء  مسؤولية  وحتمل 
أدوات  القادمة عرب  األمل لألجيال  وصناعة 
واالبتكار  واإلبداع  احلديثة  التكنولوجيا 
عمل  منظومة  يف  املريخ  إىل  والوصول 
اإلمارات  شعب  يكون  أن  إىل  هادفة  تنموي 

أسعد شعب يف العامل.

صّناع املستقبل
الوطن  شباب  إن  ووزراء  مسؤولون  وقال 
التنمية  لتحقيق  وركيزته  الباين  ساعده  هم 
مؤكدين  اجملاالت،  شتى  يف  املستدامة 
أن الشباب هم صناع املستقبل وحترص 
الرشيدة  قيادته  وبرعاية  اإلمارات  دولة 
على متكينهم وبـنـاء قـدراتهم ومهـاراتهم 
وتهيئـتـهـم لسوق العمل من أجل املضي 

قدما بالدولة نحو دروب الريادة العاملية.
الزعابي  جمعة  أحمد  معايل  واستعرض 
لالحتاد  األعلى  اجمللس  شؤون  وزير 
االحتاد  بدايات  الرئاسة  شؤون  وزارة  يف 
من  تعاقبت  التي  واآلليات  العمل  ومراحل 
ذات  متينة  احتاد  دولة  ركائز  ترسيخ  أجل 

سيادة.
النهضوي  املشروع  "إن  معاليه  واكد 
والفكر املتطور للمغفور له الشيخ زايد بن 
سلطان آل نهيان "طيب اهلل ثراه" ساهم 
اهلل  رحمه  أنه  حيث  االحتاد  صرح  قيام  يف 
يف  أبوظبي  يف  احلكم  سدة  تسلمه  منذ 
كل  بذل   1966 أغسطس  من  السادس 
جهده ألن يحقق حلمه بقيام دولة اإلمارات 

العربية املتحدة".

)188( العدد 



نــــــــــبـــــــــــتــــــــــكـــــــــــر مـــــــــــجـــــــــــــتـــــــــــــمــــــــــــعـــــــــــــــــــــــــــات خــــــــــــضــــــــــــراء   لــــــــــــــغـــــــــــــد أفــــــــــــــضـــــــــــــل

منصـور بــن زايد يشهد افتتاح »أســاسيـات        الشــــــباب 101« 

السلطات  عن  شرحا  الزعابي  وقدم 
االحتادية ونظم إصدار التشريعات االحتادية 
وتطرق إىل تشكيل اجمللس األعلى لالحتاد 
والتي  اجمللس  اختصاصات  مستعرضا 
املرجوة  واألهداف  االحتاد  قيم  تعكس 
نهج  أهمية  على  تؤكد  والتي  قيامه  من 
للنهوض  التشاركي  والعمل  الشورى 

بالدولة وحتقيق أهدافها.
العمود الفقري

أحمد  بن  حممد  معايل  حتدث  جانبه  من 
خالل  الدفاع  لشؤون  دولة  وزير  البواردي 
يف  ودورها  الوزارة  مهام  عن  اجللسة 
الدفاع  واسرتاتيجيات  سياسات  إعداد 
وبذل اجلهد لتكوين فهم واضح للمواقف 
على  والعمل  املستقبلية  والتوجهات 
اإلطار  هذا  يف  والتنسيق  التعاون  حتقيق 
تعزيز  على  ذاته  الوقت  يف  والعمل 

الصناعات الدفاعية الوطنية.
وأكد أن الشباب هم العمود الفقري للوطن 
الشباب  دور  عن  حديثه  معرض  يف  وذلك 
وحماية  الدولة  سيادة  على  احلفاظ  يف 

مكتسباته.

املرأة  متكني  أهمية  على  معاليه  وشدد 
وتعزيز  املسلحة  القوات  يف  اإلماراتية 
خالل  من  الشباب  لدى  الوطنية  الروح 
يف  يسهم  ما  الوطنية  باخلدمة  االلتحاق 
للدولة  البشرية  الدفاعية  القدرات  تطوير 
واالستعداد  اجلهوزية  أمت  يف  ويضعهم 

للذود والدفاع عن الوطن الغايل.
مبادرة مبتكرة

سهيل  بنت  شما  معايل  أكدت  جانبها  من 
لشؤون  دولة  وزيرة  املزروعي  فارس  بن 
املؤسسة  إدارة  جملس  رئيس  الشباب 
أساسيات  مبادرة  أن  للشباب  االحتادية 
مبادرات  من  مبتكرة  مبادرة  هي  الشباب 
والتي  للشباب  االحتادية  املؤسسة 
التواصل  من  مبتكر  نوع  إيجاد  إىل  تهدف 
دولة  يف  القرار  وصناع  الشباب  بني  البناء 
وبناء  باملعارف  الشباب  لتزويد  اإلمارات 
أساس معريف لهم بهدف متكينهم من 
التطور  مسرية  يف  الفاعلة  املساهمة 

التي تشهدها دولة اإلمارات.
الشباب  بحرص  معاليها  وأشادت 
يف  بفعالية  املشاركة  على  واهتمامهم 

الكبري  الوعي  يؤكد  مبا  املبادرة  هذه  مثل 
وحرصهم  اإلمارات  شباب  به  يتحلى  الذي 
الطاقة  ليكونوا  واجتهاد  بجد  العمل  على 

والقوة التي يرقى بها اجملتمع اإلماراتي.
الشباب  خماطبة  معاليها  وقالت 
العامل  إىل  رسالة  أكرب  هو  اليوم  "حضوركم 
بأنكم صناع املستقبل كما أنكم ومن خالل 
أن  على  تؤكدون  الدورة  لهذه  حضوركم 
صناعة  يف  الفاعلني  املساهمني  تكونوا 
لثقة  أهل  وأنكم  املشرق  املستقبل 
اهتماماتها  أوىل  يف  تضعكم  التي  القيادة 

ألنكم الرثوة األغلى لدولة اإلمارات".
تعزيز بيئة العلوم

بنت  سارة  معايل  استعرضت  جانبها  من 
العلوم  يوسف األمريي وزيرة دولة لشؤون 
الدولة  اسرتاتيجية  مالمح  املتقدمة 
معاليها  ركزت  حيث  املتقدمة  للعلوم 
إطار  يف  حتديدها  مت  التي  األولويات  على 

االسرتاتيجية.
تدعم  ممكنات  توفري  أهمية  إىل  وأشارت 
العلوم  بيئة  تعزيز  إىل  الرامية  املساعي 
حتقيق  يف  يسهم  ومبا  العلمي  والبحث 
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األعمال  ريادة  وهي  االسرتاتيجية  األهداف 
جمتمع  وإيجاد  والتكنولوجيا  العلوم  يف 
للدخول  احلواجز  وإزالة  مرتابط  علمي 
التكنولوجيا  وتبني  الصناعات  لبعض 

الداعمة.
احلالية  املشاريع  أن  معاليها  وأوضحت 
هي  معرفية  جماالت   5 تنمية  على  تركز 
الصحية  والرعاية  احليوي  الطب  دمج 
البيانات  وحتليل  والربجمة  املواد  وعلوم 
املعلومات  وخدمات  املعلومات  وأمن 
والروبوتات  وامليكانيكيات  االقتصادية 

املتقدمة.
أن اجلهود احلكومية املبذولة يف  وأكدت 
إطار تعزيز جماالت العلوم املتقدمة تسري 
مت  واضحة  مالمح  ذو  ممنهج  عمل  وفق 
السمو  صاحب  إطالق  خالل  من  حتديده 
نائب  مكتوم  آل  راشد  بن  حممد  الشيخ 
حاكم  الوزراء  جملس  رئيس  الدولة  رئيس 
للعلوم  اإلمارات  أجندة  اهلل"  "رعاه  دبي 
للعلوم   2021 واسرتاتيجية   2031 املتقدمة 

املتقدمة املنبثقة عنها.
تنويع املصادر

بن  سهيل  معايل  حتدث  جانبه  من 

وزير  املزروعي  فارس  فرج  حممد 
الدولة  خطط  عن  والصناعة  الطاقة 
تنويع  سياسة  العتماد  واسرتاتيجياتها 
العمل  خالل  من  وذلك  الطاقة  مصادر 
على زيادة حصة الطاقة النظيفة والطاقة 

النووية.
املصادر  استدامة  أن  إىل  معاليه  وأشار 
املائية للدولة من األولويات الرئيسية التي 
تعمل عليها الوزارة يف الوقت احلايل حيث 
لدولة  املائي  األمن  اسرتاتيجية  تضمنت 
اإلمارات 2036 رؤى مستقبلية من شأنها 
الوصول  واستمرارية  استدامة  ضمان 
مع  ينسجم  مبا  ونوعا  كما  املياه  اىل 
مع  ويتوافق  الدولة  يف  املطبقة  القوانني 
الصحة  منظمة  يف  املتبعة  املواصفات 
وظروف  الطبيعية  الظروف  خالل  العاملية 

الطوارئ القصوى التي تؤثر على الدولة.
وأوضح معاليه "أن الوزارة تعمل على عدة 
األمثل  التحقيق  لضمان  رئيسية  حماور 
الشباب  ويعد  االسرتاتيجية  ألهدافها 
فمن  السياسات  هذه  مثل  جناح  أساس 
من  وباالستفادة  املبتكرة  أفكارهم  خالل 
حتقيق  من  سنتمكن  االبداعية  طاقاتهم 

جانبه  من  أكرب"  بفعالية  األهداف  هذه 
احلمادي  إبراهيم  بن  حسني  معايل  قال 
: " إن التعليم أساس  وزير الرتبية والتعليم 
وهو  اجملاالت  كافة  يف  املنافسة 
مستقبل الدولة لذلك يجب زرع االبتكار يف 
موضوع  على  الرتكيز  مع  التعليم  منظومة 
الوصول  يف  هدفنا  حتقيق  بهدف  الريادة 
إىل أفضل حكومة وأفضل اقتصاد وأفضل 

تعليم بحلول عام 2071 " .
أنتم   " الشباب  خماطبا  معاليه  وأضاف 
آخر  بتصدير  احتفالنا  يف  ستساهمون 
واملستقبل  األمل  وأنتم  نفط  شحنة 
وسنعمل معكم لتحقيق األهداف السامية 
لدولتنا وقيادتنا الرشيدة من خالل التطوير 
ونحن  التعليمية  للمنظومة  املستمر 
هذه  يف  الثانية  االنطالقة  نشهد  اليوم 
املسرية التي أرسى أسسها املغفور له 
الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان من خالل 
من  مستمرة  متكاملة  منظومة  اعتماد 
التعليم  من  االنتهاء  وحتى  األوىل  املراحل 
على  التوجه  هذا  خالل  من  ونحرص  العايل 
اخليار  املنظومة  هذه  خريجو  يكون  أن 
العام  القطاعني  يف  التوظيف  يف  األول 
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مع  الهدف  هذا  لتحقيق  ونعمل  واخلاص 
اخلاص  القطاع  وشركات  الوزارات  جميع 
املنافسة  على  اخلريجني  ملساعدة 
معطيات  على  بناء  العمل  سوق  يف 
أن  مؤكدًا  دقيقة،  وبيانات  وإحصائيات 
املنظومة التعليمية تقوم على أساسيات 
ثالث هي الشخصية واملعرفة واملهارات 
مع  اجلهود  تنسيق  تطويرها  يتوجب  التي 
أسس  لتعزيز  والهيئات  الوزارات  خمتلف 
للمدرسة  املتكاملة  املنظومة  وركائز 

اإلماراتية واجلامعات.
األمن الغذائي

وقالت معايل مرمي بنت حممد سعيد حارب 
ملف  عن  املسؤولة  دولة  وزيرة  املهريي 
األمن  "إن  املستقبلي:  الغذائي  األمن 
الغذائي املستقبلي هو متكني جميع أفراد 
اجملتمع من احلصول على الغذاء الصحي 
املناسبة  الغذائية  القيمة  وذي  واآلمن 
مبا  الظروف  جميع  يف  مقبولة  وبأسعار 
أنه  كما  واألزمات،  الطوارئ  حاالت  ذلك  يف 
تواجه  التي  القضايا  أهم  من  اليوم  يعترب 
والربامج  اخلطط  له  توضع  والتي  العامل 
أحدث  ألجله  توظف  كما  واالسرتاتيجيات 

تأمني  تضمن  التي  احللول  البتكار  التقنيات 
الغذاء جلميع اجملتمعات اإلنسانية".

وبفضل  اإلمارات  دولة  أن  معاليها  وبينت 
هذه  وضعت  الرشيدة  قيادتها  رؤية 
الهتمامها  أولوياتها  ضمن  القضية 
وسالمته،  وصحته  باإلنسان  املطلق 
حققت  اليوم  اإلمارات  دولة  أن  إىل  مشرية 
مكانة جيدة عامليا حيث أنها حتتل املركز 
الغذائي  األمن  الـ 33 عامليا وفقا ملؤشر 
إنتليجنس  إيكونوميست   " لوحدة  العاملي 

" لألبحاث لعام 2017.
ولفتت معاليها إىل أن حكومة اإلمارات تعترب 
املوضوعات  أهم  من  واحدا  امللف  هذا 
املستقبل  لضمان  عليها  تعمل  التي 
يتم  أنه  كما  القادمة،  لألجيال  األفضل 
االسرتاتيجيات  وضع  على  حاليا  العمل 
واخلطط التي تسهم يف تطوير بنية حتتية 
ولوجستية ذات جودة عالية لألمن الغذائي 
"مئوية  ومستهدفات  أولويات  يدعم  ومبا 

اإلمارات 2071.
كما تطرقت معاليها إىل التحديات العاملية 
أن  وهي  جمموعة  هناك  أن  إىل  مشرية 
عامليا،  املتوقع  الزراعي  النمو  فقط   %1.7

سوء  من  يعانون  أشخاص   3 كل  من  و1 
العامل  سكان  من  و%70  عامليا،  التغذية 
يعيشون يف املدن بحلول عام 2050 وثلث 
يف  يقابله  كله  هذا  إهداره،  يتم  الطعام 
الوقت ذاته زيادة يف الطلب العاملي على 

الغذاء بحلول العام 2030.
اإلمارات  دولة  يف  التحديات  وحول 
التحديات  من  عدد  يف  ترتكز  أنها  بينت 
أن  حيث  واملناخية  والبيئية  الطبيعة 
تصل  للزراعة  الصاحلة  األراضي  نسبة 
اإلنتاج  مساهمة  وتشكل  فقط،   %5 إىل 
أقل  اإلجمايل  احمللي  الناجت  يف  الزراعي 
أن  إىل  اإلحصائيات  آخر  وتشري   ،  %1 من 
 ، مستورد  الدولة  يف  الغذاء  من   %90
 11 ومن املتوقع وصول نسبة السكان اىل 

 .2025 بحلول  مليون 
الربنامج  إطالق  مت  أنه  معاليها  وبينت 
هناك  أن  كما  الغذائي  لألمن  الوطني 
العمل  يتم  التي  املبادرات  من  جمموعة 
األحياء  استزراع  قطاع  تطوير  وهي  عليها 
نظم  وتطوير  الدولة  يف  التجاري  املائية 
واالبتكار  للبحث  ومنصات  املغلقة  الزراعة 

ومشروع املزرعة املدرسة.
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زار معرض 
أبوظبي 

الدولي للصيد 
والفروسية 

حمدان بن زايد: هيئة البيئة ملتزمة بالحفاظ 
على التراث الطبيعي والثقافي 

ثمن سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة رئيس 

نادي صقاري اإلمارات االهتمام الكبير الذي يوليه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد 

آل نهيان رئيس الدولة » حفظه اهلل » للتراث والرياضات التراثية.

بن  حمدان  الشيخ  سمو 
نستذكر   " نهيان  آل  زايد 
دورات  من  دورة  كل  مع 
الوالد  أواله  الذي  االهتمام  مدى  املعرض 
آل  سلطان  بن  زايد  الشيخ  له  املغفور 
نهيان لرياضة الصيد بالصقور والفروسية 
يعترب  ثراه،  اهلل  طيب  كان،  حيث  عام  بوجه 
رحالت الصيد فرصة للقاء الناس والتعرف 
وجتسيدا  وطبائعهم  احتياجاتهم  على 
احمللية  البيئة  مقومات  على  للحرص 
وتنميتها والتفاعل معها على نحو إيجابي".

وال  كانت  اإلمارات  دولة  أن  سموه  وأكد 
التي تعمل بشتى  الدول  تزال يف مقدمة 
الوسائل للحفاظ على تراثها الغني والقيم، 
العامل  وتقدير  باحرتام  يحظى  الذي  األمر 
املباشرة  مساهمتها  إىل  إضافة  أجمع، 
بني  املشرتك  اإلنساين  الرتاث  حماية  يف 

األمم والشعوب.
هيئة البيئة 

أكد سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان 
رئيس  الظفرة  منطقة  يف  احلاكم  ممثل 
التزام  أبوظبي   - البيئة  إدارة هيئة  جملس 

الطبيعي  الرتاث  على  باحلفاظ  الهيئة 
لألجيال  أبوظبي  إمارة  يف  والثقايف 
الذي  الكبري  اإلرث  من  استلهاما  القادمة 
تركه لنا املغفور له الشيخ زايد بن سلطان 

آل نهيان " طيب اهلل ثراه ".
وقال سموه " لقد أدرك املغفور له الشيخ 
زايد بفطرته أهمية احملافظة على البيئة 
الثقايف  وإرثها  البيولوجي  تنوعها  وحماية 
من  العديد  بإطالق  التوجيه  خالل  من 
األنواع  توطني  إلعادة  واملبادرات  الربامج 
حتققت  التي  الهامة  اإلجنازات  واثبتت 
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بفضل جهود هيئة البيئة تزايدت أعداد 
التي  الدول  خمتلف  يف  العربي  املها 
يف  الطبيعي  انتشارها  نطاق  يف  تقع 

شبه اجلزيرة العربية.

جمال  يف  الطويلة  السنوات  مدار  على 
احملافظة على هذه األنواع التي انقرضت 
نظره  بعد  االنقراض  حافة  على  كانت  أو 
حظيت  التي  املتفردة  ورؤيته  اهلل  رحمه 

باإلشادة والتقدير على مستوى العامل".
مبناسبة  لسموه  تصريح  يف  ذلك  جاء 
مشاركة هيئة البيئة - أبوظبي يف معرض 
أبوظبي الدويل للصيد والفروسية 2018 الذي 
إىل 29  من 25  الفرتة  يف  فعالياته  ستقام 
الوطني  أبوظبي  مركز  يف  اجلاري  سبتمرب 
للمعارض والتي تركز من خالله الهيئة على 
مسرتشدة  حققتها  التي  اإلجنازات  أبرز 
باملبادرات الطموحة التي أطلقها القيادة 
جهود  تعزيز  يف  وساهمت  الرشيدة 
حكومة أبوظبي ودولة االمارات يف احلفاظ 

على األنواع املهددة باالنقراض.

اإلرث اخلالد 
وعرب سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان 
الشيخ  السمو  صاحب  برعاية  اعتزازه  عن 
الدولة  رئيس  نهيان  آل  زايد  بن  خليفة 
"حفظه اهلل" ودعم صاحب السمو الشيخ 
أبوظبي  حممد بن زايد آل نهيان ويل عهد 
املسلحة  للقوات  األعلى  القائد  نائب 
وبتوجيهات  للهيئة  الفخري  الرئيس 
سموهما  وسعي  الرشيدة  سموهما 
احلثيث لالستفادة من اإلرث اخلالد للمغفور 
له الشيخ زايد ومواصلة مسريته الظافرة 
من أجل حتقيق التنمية املستدامة والتي 
ساهمت يف تعزيز دور الهيئة وريادتها يف 
ومكنها  الطبيعية  ومواردها  البيئة  حماية 
أهدافها  حتقيق  نحو  قدما  املضي  من 
وبراجمها  خططتها  وتنفيذ  الطموحة 

واسرتاتيجياتها بنجاح.
وقال سموه " نفخر بإجنازاتنا العديدة يف 
جمال احملافظة على األنواع حمليا ودوليا 
وإعادة  إكثار  يف  براجمنا  ساعدت  حيث 
توطني املها العربي يف زيادة أعداده بعد 
تلك  االنقراض وجتاوزت  كان على حافة  أن 
إىل  لتصل  اإلمارات  دولة  حدود  النجاحات 
بالنجاح  تكللت جهودنا  إفريقيا حيث  وسط 
إىل  حراب"  "أبو  اإلفريقي  املها  إعادة  يف 
من  تام  بشكل  انقرضت  أن  بعد  موطنه 
الطموح  الربنامج  يعد  مشروع  يف  الربية 
الثدييات  توطني  إلعادة  نوعه  من  األكرب 
النوع  هذا  توطني  إلعادة  نوعه  من  واألول 
من املها يف بيئته الطبيعية يف جمهورية 
القرن  ثمانينيات  يف  انقراضه  منذ  تشاد 

املاضي.
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له  املغفور  تركه  الذي  لإلرث  وتكرميا 
أبوظبي   - البيئة  اهتمت هيئة  زايد  الشيخ 
والتي  األنواع  توطني  إلعادة  برامج  بتنفيذ 
بل  فحسب  تاريخية  إجنازات  حتقق  مل 
أعادت تعريف املعيار الذي ميكن من خالله 
يف  األنواع  توطني  إعادة  مبادرات  قياس 

املستقبل.
األنواع النادرة

ففي عام 2009 تولت الهيئة مسؤولية رعاية 
الشيخ  له  باملغفور  اخلاصة  اجملموعة 
زايد والتي ضمت ما يقرب من 23.000 رأس 
من  العديد  وتتضمن  احلوافر  ذوات  من 
مثل  باالنقراض  واملهددة  النادرة  األنواع 
املها العربي واملها اإلفريقي التي حرص 
الشيخ زايد على حمايتها من االنقراض عرب 
برنامج اإلكثار يف األسر يف جزيرة صري بني 
ياس.. وفيما بعد أصبحت بعض احليوانات 
"القطيع  من  جزءا  باألسر  إكثارها  مت  التي 
يف  شارك  والذي  وراثيا  املتنوع  العاملي" 
برنامج الشيخ حممد بن زايد إلعادة توطني 
املها العربي وبرنامج إعادة توطني املها 

األفريقي "أبو حراب".

وبفضل اجلهود التعاونية املشرتكة بينها 
يف  العامل  يف  الرائدة  واملؤسسات  وبني 
على  واحملافظة  العلمي  البحث  جمال 
الالزمة  اخلطوات  الهيئة  اتخذت  األنواع 
يف  للمها  العاملي"  "القطيع  لتأسيس 
يف  الربية  احلياة  إلدارة  الدليجة  مركز 
جمع  اخلطوات  هذه  شملت  أبوظبي 
اجملموعة  من  متنوعة  أفراد  واختيار 
ومن  زايد  الشيخ  له  للمغفور  األصلية 
حيث  الدولة  وخارج  داخل  مؤسسات 
تقوم الهيئة بإدارة القطيع بعناية والعمل 
التنوع  لتعزيز  إكثاره يف إطار سعيها  على 

اجليني لألنواع.
زايد  الشيخ  له  املغفور  كان  االحتاد  وقبل 
احملافظة  حول  املتقدمة  رؤاه  شحذ  قد 
أول   1968 عام  يف  فأطلق  الطبيعة  على 
املها  إلكثار  األنواع  على  للحفاظ  برنامج 
العربي املهددة باالنقراض يف األسر حيث 
لتكون  العربي  املها  من  زوجني  أسر  مت 
حممي  قطيع  إلنشاء  نواة  احليوانات  تلك 
ومتكاثر يف األسر من هذا النوع املنقرض 

من الربية.

املها العربي
حممد  الشيخ  برنامج  بدأ   2007 عام  ويف 
يف  العربي  املها  توطني  إلعادة  زايد  بن 
هذا  إطار  ويف  العربي  املها  حممية 
الربنامج قامت الهيئة على مدى السنوات 
املاضية بتنفيذ برنامج إكثار وإعادة إطالق 
العربية  اإلمارات  دولة  يف  العربي  املها 

املتحدة وسلطنة عمان واألردن.
التاريخ  ذلك  من  عاما   50 حوايل  وبعد  واآلن 
زايد  بن  حممد  الشيخ  برنامج  وبفضل 
تنفذه  الذي  العربي  املها  توطني  إلعادة 
إىل  الفريد  احليوان  هذا  عدد  وصل  الهيئة 
يف  العربية  املها  من  10آالف  عن  يزيد  ما 
العربية  اإلمارات  دولة  من  حممية  مناطق 
املتحدة لتصبح بذلك موطنا ألكرب عدد من 
أبوظبي  العامل وحتتضن  العربي يف  املها 
اجلهود  وبفضل  منها..  رأس  آالف   5
هيئة  من  املدعومة  واإلقليمية  احمللية 
البيئة من خالل األمانة العامة لصون املها 
يف  العربي  املها  أعداد  تزايدت  العربي 
خمتلف الدول التي تقع يف نطاق انتشارها 
األمر  العربية  اجلزيرة  شبه  يف  الطبيعي 

)188( العدد 
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 2011 عام  يف  حالتها  تغيري  إىل  أدى  الذي 
"معرضة  إىل  باالنقراض"  "مهددة  من 
لالحتاد  احلمراء"  للقائمة  وفقا  لالنقراض" 

."IUCN" الدويل حلفظ الطبيعة
تأسيس  السبعينات  بداية  وشهدت 
برنامج للحفاظ على احلبارى اآلسيوية التي 
يف  املفضلة  التقليدية  الطرائد  من  تعد 
إكثارها  خالل  من  بالصقور  الصيد  رياضة 
بدولة  العني  حيوان  حديقة  يف  األسر  يف 
 ..1977 عام  يف  املتحدة  العربية  اإلمارات 
وقد شكل تأسيس املركز الوطني لبحوث 
الطيور يف عام 1989 عالمة بارزة يف تطور 
جهود احملافظة على األنواع يف أبوظبي.. 
غري  الثقايف  الرتاث  على  للحفاظ  وسعيا 
املادي املرتبطة بالصقارة ركز املركز على 
للحفاظ  األبعاد  متعددة  اسرتاتيجية  وضع 
دراسات  وإجراء  اآلسيوية  احلبارى  على 
برنامج  وتنفيذ  البيئية  العلوم  جمال  يف 
تأسس  وبعدها  األسر  يف  احلبارى  إلكثار 
مركز اإلمارات لتنمية احلياة الفطرية إلكثار 
املغرب  يف  الربية  يف  وإطالقها  احلبارى 

يف عام 1995.

استعادة التوازن
ويف عام 2006 وجه صاحب السمو الشيخ 
أبوظبي  حممد بن زايد آل نهيان ويل عهد 
نائب القائد األعلى للقوات املسلحة بإنشاء 
احلبارى  على  للحفاظ  الدويل  الصندوق 
التوازن ألعداد طيور احلبارى يف  الستعادة 
وشك  على  احلبارى  طائر  وكان   - الربية 
العشرين  القرن  منتصف  بحلول  االنقراض 
نتيجة  الطبيعية  مواطنها  فقدان  بسبب 
الزراعية  والتنمية  احلضري  للتوسع 
املنظم  غري  للصيد  تعرضها  إىل  باإلضافة 
على  للحفاظ  الدويل  الصندوق  واعتمد   -
املغفور  غرسها  التي  النواة  على  احلبارى 
اخلطوة  بتنفيذ  قام  الذي  زايد  الشيخ  له 

األوىل.
خليفة  الشيخ  مركز  إنشاء  مت  ذلك  بعد 
سيح  يف  احلبارى  إلكثار  نهيان  آل  زايد  بن 
خليفة  الشيخ  ومركز  بأبوظبي  السلم 
كازاخستان  جمهورية  يف  احلبارى  إلكثار 
لتضاف إىل شبكة مراكز اإلكثار التي يديرها 
اإلجمايل  اإلنتاج  يصل  واليوم  الصندوق. 
إىل  احلبارى  على  للحفاظ  الدويل  للصندوق 

ويعمل  سنويا  حبارى  طائر   50.000 من  أكرث 
االنتشار  نطاق  ضمن  تقع  التي  الدول  مع 
وتشجيع  الطيور  إلطالق  للحبارى  الطبيعي 

املمارسات املستدامة.
الطموح  الربنامج  حقق   2017 عام  ويف 
سلسلة  إىل  يضاف  جديدا  إجنازا  للصندوق 
إىل  وصل  إجمايل  إنتاج  خالل  من  إجنازاته 
أكرث من 367000 طائر.. كما يدير الصندوق 
احلبارى  إلطالق  النطاق  واسع  برناجما 
إلعادة  خليفة  الشيخ  برنامج  يسمى 
توطني احلبارى ويغطي 13 دولة تقع ضمن 
نهجه  على  ويحافظ  احلبارى  انتشار  نطاق 
تتضمن  شاملة  اسرتاتيجية  على  املرتكز 
تعزيز  ومواصلة  الدولية  الشراكات  تطوير 
املعنية  واملؤسسات  الدول  مع  التعاون 

باحلفاظ على احلبارى.
املغفور  أرسى  اندثر  عربي  لتقليد  وإحياء 
له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان تقليد 
الربية  إىل  صقوره  من  العديد  إطالق  إعادة 
إنشاء  خالل  من  الصيد  موسم  نهاية  يف 
يف  الصقور  إلطالق  زايد  الشيخ  برنامج 
عقدين  من  أكرث  مدى  وعلى   ..1995 عام 
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للحفاظ  اهتمامه  الربنامج  هذا  كرس 
يف  انتشارها  مناطق  يف  الصقور  على 
على  واحملافظة  العامل  أنحاء  خمتلف 
وزيادة  التقليدية  بالصقور  الصيد  رياضة 
الربية وحماية موائلها..  أعداد الصقور يف 
وساهم الربنامج الذي تشرف عليه الهيئة 
وينفذه مستشفى أبوظبي للصقور احلائز 
على العديد من اجلوائز العاملية يف إجراء 
بشكل  للتعرف  طموحة  علمية  أبحاث 
أفضل على سلوك صقري احلر والشاهني 
ودراسة مسارات هجرتهما وحتليل أمناط 
يعتمدان  التي  موائلهما  وحتديد  تكاثرهما 

عليها للبقاء والتكاثر.
اليوم  وصل  زايد  الشيخ  ألرث  وتكرميا 
ما  إىل  إطالقها  مت  التي  الصقور  جمموع 
يقارب 1800 صقر من صقور احلر والشاهني 
الربية  حياتها  إىل  العودة  يف  جنحت  التي 
الطبيعية بعد إطالقها يف مسار هجرتها 
وإيران وقرغيزستان  باكستان  األصلية يف 

وكازاخستان. 
برنامج  تنفيذ  ودعم  اإلشراف  خالل  ومن 
ساهمت  للصقور"  إلطالق  زايد  "الشيخ 

على  احملافظة  يف  فقط  ليس  الهيئة 
احملببة  الرتاثية  الرياضات  أكرث  من  واحدة 
من  مكنها  أيضا  ولكن  املنطقة  يف 
احلر  الصقر  هجرة  أمناط  على  التعرف 
وصقور الشاهني ومتكنت من وضع خطة 
مثل  حلماية  شركائها  مع  عاملية  عمل 
عش   5000 بناء  إىل  باإلضافة  األنواع  هذه 
اصطناعي يف السهول املنغولية بهدف 
يف  أعداده  وزيادة  احلر  الصقر  تكاثر  زيادة 
تكن  مل  تعشيش  مواقع  وإنشاء  الربية 
بيئة  لتوفري  منا  سعيا  سابقا  موجودة 
فرص  وإيجاد  الطيور  لهذه  وحممية  آمنة 
جديدة لتكاثر الصقر احلر يف املناطق التي 
الطبيعية  التعشيش  مواقع  فيها  كانت 
شحيحة األمر الذي ساهم يف تكاثر املئات 
سنويا  األفراخ  من  اآلالف  وإنتاج  األزواج  من 

بفضل هذه األعشاش.
إعادة التوطني 

وتقوم الهيئة بتنفيذ برنامج إلعادة توطني 
بالشراكة  حراب"  "أبو  األفريقي  املها 
والشريك  تشاد  جمهورية  حكومة  مع 
الصحراء  التنفيذي احمللي صندوق حماية 

متوازنة  بيئة  يف  النوع  هذا  توطني  إلعادة 
تقع  طبيعية  حممية  يف  ومستدامة 
مبنطقة وادي رمي - وادي أخيم بجمهورية 

تشاد.
رأس   500 إلطالق  خمسية  خطة  وضمن 
وإيجاد جتمعات من هذه احليوانات الرائعة 
تعيش مبفردها على نحو مستدام وترعى 
الطبيعية  بيئتها  يف  وأمان  بحرية  وتتجول 
مارس  يف  تشاد  إىل  األوىل  الدفعة  وصلت 
مراقبة  يتم  الربنامج  تقدم  ومع   ..2016
للمرة  تتجول  التي  األفريقي  املها  سلوك 
من  الربية  يف  عديدة  سنني  منذ  األوىل 
تتبع تعمل باألقمار الصناعية  خالل أجهزة 
متابعة  من  الباحثني  متكن  التي  املتطورة 
رحلتهم عرب احملمية التي تصل مساحتها 
منتصف  وبحلول  مربع  كيلومرت   78000 إىل 
إىل  رأس   180 من  أكرث  نقل  مت   2018 عام 
يف  بحرية  يتجول  كان  منها  البعض  تشاد 
يتأقلم  اآلخر  البعض  كان  حني  يف  الربية 
بدأت  كما  اإلطالق..  قبل  ما  منشآت  يف 
بالتكاثر  اإلطالق  جمموعة  ضمن  احليوانات 
يف  عجال   50 من  أكرث  والدة  مت  حيث  بنجاح 
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تشاد بحلول منتصف عام 2018.
للمناطق  زايد  الشيخ  شبكة  إنشاء  ولعب 
على  احلفاظ  يف  حاسما  دورا  احملمية 
البيئة الطبيعية لإلمارة وتنوعها البيولوجي 
احملميات  عدد  إجمايل  وصل  حيث  الغني 
وتديرها  عليها  تشرف  التي  الطبيعية 
تضم   2018 عام  يف  حممية   19 إىل  الهيئة 
يف  والربية  البحرية  املوائل  أفضل  بعض 
أبوظبي وتتألف من 6 مناطق حممية بحرية 
و  البحرية  البيئة  إجمايل  من   %13.45 متثل 
13 حممية برية تغطي 15.43% من إجمايل 

البيئة الربية يف اإلمارة.
شبكة زايد للمحميات الطبيعية 

أطلقت هيئة البيئة يف أبوظبي على شبكة 
"شبكة  اسم  باإلمارة  الطبيعية  احملميات 
"عام  مبناسبة  الطبيعية"  للمحميات  زايد 
بالقائد املؤسس، املغفور  زايد"، واحتفاًء 
آل  سلطان  بن  زايد  الشيخ  اهلل،  بإذن  له 
وتقديرًا  اعرتافًا  ثراه،  اهلل  طيب  نهيان، 
حماية  سبيل  يف  حققها  التي  جلهوده 
املتحدة،  العربية  اإلمارات  دولة  يف  البيئة 
عن  فضاًل  العامل،  من  أخرى  مناطق  ويف 

على  باإلشادة  حظيت  التي  إسهاماته 
على  احملافظة  جمال  يف  واسع  نطاق 

احلياة الربية والرتاث الطبيعي.
اإلدارة  ذات  النموذجية  الشبكة  وتعترب 
الربية  الطبيعية  احملميات  من  الفعالة 
والبحرية من أجنع السبل املتخذة لضمان 
من  وحمايته  البيولوجي  للتنوع  االستدامة 
شبكة  أن  إىل  الفتة  اخملتلفة،  التهديدات 
تديرها  التي  والبحرية  الربية  احملميات 
األنواع  من  واسعة  جمموعة  تضم  الهيئة 
األهمية  ذات  احليوية  والبحرية  الربية 
الوطني  املستويني  على  العالية  البيئية 

واإلقليمي.
األوىل  املرتبة  أبوظبي  إمارة  وحتتل 
مساحة  حيث  من  دوليًا  والعاشرة  إقليميًا 
احملميات الطبيعية بالنسبة لعدد السكان 
اإلقليمية  للمقارنات  وفقًا  اإلمارة،  يف 
األمريية،  املراسيم  وبصدور  والعاملية. 
صاحب  قبل  من  املاضي،  نوفمرب  خالل 
نهيان،  آل  زايد  بن  خليفة  الشيخ  السمو 
 17 عن  لإلعالن  اهلل،  حفظه  الدولة،  رئيس 
من  متفرقة  أماكن  يف  طبيعية  حممية 

يف  البيئة  هيئة  أصبحت  أبوظبي،  إمارة 
من  شبكة  إدارة  عن  مسؤولة  أبوظبي 
رأس  من  متتد  والبحرية  الربية  املناطق 
رأس  وحتى  أبوظبي  جزيرة  شرق  غناضة 
الظفرة،  ملنطقة  الغرب  بأقصى  غميس 
لبحر  اخلالصة  االقتصادية  املنطقة  ومن 
ليوا  صحراء  وحتى  شمااًل  أبوظبي  إمارة 
عدد  إجمايل  ليصل  جنوبًا،  اخلايل  بالربع 
طبيعية  حممية   19 إىل  باإلمارة  احملميات 
ومتثل  برية(  و13  بحرية  حمميات  )ست 
يف  الربية  البيئة  من  حوايل %15.4  جميعها 
أبوظبي و13.4% من البيئة البحرية. وتعكف 
هيئة البيئة يف أبوظبي خالل الفرتة املقبلة 
على تعزيز فاعلية إدارة املناطق احملمية 
التطويرية  اخلطة  وتنفيذ  إعداد  خالل  من 
تصميم  تتضمن  والتي  احملمية،  للمواقع 
برامج  وتعزير  البيئية،  الرصد  برامج  وتنفيذ 
التحتية  البنية  وتطوير  واحلماية،  التفتيش 
التشغيلية  اخلطة  وتطوير  واملرافق، 
الوطنية  الكوادر  وتدريب  وتعزيز  والصيانة، 
وفق أحدث املعايري العاملية املستخدمة 

يف إدارة املناطق احملمية.
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استعرضت 
مؤشرات التحول 

نحو االقتصاد 
األخضر

»التغير المناخي والبيئة« تعلن نتائج تقييم 
حول التكيف مع المخاطر المناخية

أوصت نتائج تقييم أجرته وزارة التغير المناخي والبيئة حول تأثيرات تداعيات تغير المناخ 

عالميًا على المجال الصحي بضرورة تعزيز أنظمة اإلنذار المبكر، وتطوير خطط التنبيه 

من ارتفاع درجات الحرارة خاصة للعاملين في المواقع الخارجية خالل وقت الظهيرة.

قدرة  بتطوير  أوصت 
الصحية  واملراكز  العيادات 
خماوف  على  التعرف  يف 
الناجمة  اإلنتاجية  العمالة املتعلقة بنقص 
والتعامل  باملناخ  املتعلقة  العوامل  عن 

معها.
الرحمن  عبد  حسني  الدكتور  سعادة  وأكد 
املراكز  لقطاع  املساعد  الوكيل  الرند 
الصحة  وزارة  يف  الصحية  والعيادات 

مع  اجلهود  تضافر  على  اجملتمع  ووقاية 
تنفيذ  نحو  والبيئة  املناخي  التغيري  وزارة 
اخلطة الوطنية للتكيف مع التغري املناخي.

برامج  وضع  أهمية  إىل  سعادته  وأشار 
التغريات  مع  للتكيف  حمددة  وإجراءات 
وبناء  أثرها  حدة  من  للتقليل  املناخية 
القدرات الوطنية القادرة على التعامل مع 
ضرورة  مع  عالية  بكفاءة  التغريات  هذه 
االستفادة من الدراسات القائمة ودراسة 

املتوفرة  والبيانات  األخرى  الدول  جتارب 
صورة  إىل  للوصول  الدولة  مستوى  على 

أوضح حول آثار تغري املناخ على الصحة.
اجملتمع  ووقاية  الصحة  وزارة  أن  إىل  ونوه 
الوعي  إذكاء  على  تعمل  اجملال  هذا  يف 
على  وتأثريها  املناخ  تغري  مبخاطر  العام 
الوزارة  الصحة وذلك يف إطار اسرتاتيجية 
العالجية  والسالمة  اجلودة  أنظمة  لبناء 

والصحية وفق املعايري العاملية.
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لقد اعتمدت اإلمارات سياسات متنوعة 
القائم  االقتصاد  من  االنتقال  لتسهيل 
اقتصاد  إىل  الهيدروكربونية  املواد  على 

مستدام قائم على املعرفة.

جهود التكيف 
الوكيل  احلمادي  حممد  فهد  وقال 
والتغري  التنمية اخلضراء  لقطاع  املساعد 
نشعر   " التغري  بالوزارة  بالوكالة  املناخي 
اليوم بتأثري تداعيات التغري املناخي بشكل 
االزدياد  ومع  احلياة  مناحي  كافة  يف  أكرب 
املتوقع حلدتها وتواترها فإن احلل األمثل 
جهود  على  الرتكيز  هو  تأثريها  خلفض 

التكيف مع تلك التداعيات". 
اخملاطر  لتقييم  عملنا  إطار  قام   " وأضاف 
على عدة ركائز شملت تنظيم ورش عمل 
االسرتاتيجيني  الشركاء  مع  مشرتكة 
الستعراض  واخملتصني  واخلرباء 
األطراف  واستشارات  واألبحاث  الدراسات 
باإلضافة  اخلرباء  ومساهمات  الصلة  ذات 
التغريات  لكافة  شامل  جرد  إجراء  إىل 

تأثرياتها  على  الضوء  وتسليط  املناخية 
على الصحة العامة يف الدولة ".

الدراسات  من  جمموعة  التقييم  وشمل 
القائم يف  للوضع  العمل وحتليالت  وورش 
التكيف  آليات  حول  الوزارة  أجرتها  الدولة 
مع التغري املناخي وأهميته يف القطاعات 
األهم  التأثري  وحدد  للمجتمع،  الرئيسية 
يف  اإلنسان  صحة  على  املناخي  للتغري 
دولة اإلمارات باإلجهاد احلراري والذي بدوره 
رأسها  على  عدة  سلبية  تأثريات  يخلف 
انخفاض إنتاجية األيدي العاملة وخاصة يف 
زيادة  عن  فضاًل  املفتوحة  العمل  أماكن 
ضربات  عن  الناجمة  الصحية  االعتالالت 

الشمس.
اخلطة الوطنية 

إطار  يف  إجراؤه  مت  الذي  التقييم،  وركز 

باإلمارات  املناخي  للتغري  الوطنية  اخلطة 
وبالتعاون  املناخ(  )خطة   2050-2017
يف  االسرتاتيجيني  الوزارة  شركاء  مع 
القطاعني احلكومي واخلاص، على التكيف 
الصحي  اجملال  يف  املناخي  التغري  مع 
اخملاطر  النتائج  على  الضوء  وتسليط 
الصحية املتعلقة باملناخ واحللول العملية 
الصحة  لتكييف  حتديدها  مت  التي  املمكنة 

العامة مع التغري املناخي.
ومتاشيا مع رؤية اإلمارات 2021 الرامية للحّد 
الطريق  ومتهيد  املناخي  التغري  آثار  من 
اعتمدت  األخضر،  االقتصادي  التنوع  أمام 
على  متنوعة  سياسات  اإلمارات  دولة 
اإلمارة  مستوى  وعلى  االحتادي  املستوى 
لتسهيل االنتقال من االقتصاد القائم على 
املواد الهيدروكربونية إىل اقتصاد مستدام 
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استعراض مؤشرات التحول نحو االقـــــــــتصاد األخضر

قائم على املعرفة.
على  احلكومة  وافقت   ،2015 عام  ويف 
بهدف   2030 اخلضراء  الوطنية  األجندة 
التنمية  سياسة  اجتاهات  حتديد 
الوزراء  جملس  صادق  كما  املستدامة 
يف عام 2017 على "اخلطة الوطنية للتغري 
مع  التكيف  من  جعلت  التي  املناخي" 
الثالث  أولوياتها  من  واحدًا  املناخي  التغري 
إىل تطوير  تدعو اخلطة بشكل حمدد  حيث 
سياسة وطنية للتكيف مع التغري املناخي 
إجراء  وهي:  أساسية  ركائز   3 على  تقوم 
تقييم خملاطر املناخ والتعرض لها ووضع 
جانب  إىل   2020 عام  بحلول  عاجلة  تدابري 
املناخي  التغري  مع  التكيف  خطط  تعميم 
 2025 عام  بحلول  التنمية  سياسة  يف 
والرصد والتقييم املستمر لضمان تطبيق 
األدلة  على  اعتمادًا  التكيف  ذلك  معايري 

خالل الفرتة 2050-2030.
املبادرات  التقييم  تناول  أخرى،  ناحية  ومن 
التي نفذت بشكل مباشر وغري مباشر يف 
والسالمة  البيئية  الصحة  سياسات  إطار 
املناخ  مع  بالتكيف  املتعلقة  املهنية 

ضمن القطاع الصحي. 
 401 رقم  الوزاري  القرار  إىل  التقرير  ويشري 
العمل  بتحديد ساعات  لعام 2015 املتعلق 
يف  للعاملني  بالنسبة  الظهرية  وقت  يف 
املواقع اخلارجية بهدف احلّد من اإلجهاد 
مبادرات  وجود  من  الرغم  وعلى  احلراري 
املناخية  اخملاطر  مع  بالتكيف  متعلقة 
من  املزيد  لوضع  متاحًا  اجملال  يزال  ال 
التغري  التي تركز على  السياسات والربامج 

املناخي 
معاجلة اخملاطر 

متعددة  إجراءات  التقرير  ويقرتح 
العالية  اخملاطر  معاجلة  يف  للمساعدة 
واملتوسطة وتشتمل اإلجراءات املقرتحة 
وتطوير  املبكر  اإلنذار  أنظمة  تعزيز  على 
وخاصة  احلرارة  ارتفاع  من  التنبيه  خطط 
للعاملني يف املواقع اخلارجية خالل وقت 
الظهرية ا فضال عن تطوير قدرة العيادات 
واملراكز الصحية يف التعرف على خماوف 
الناجمة  اإلنتاجية  العمالة املتعلقة بنقص 
والتعامل  باملناخ  املتعلقة  العوامل  عن 

معها.

من  مزيد  بإجراء  التقييم  نتائج  أوصت  كما 
على  املناخي  التغري  تأثريات  حول  األبحاث 
املبادرات  إنفاذ  وتعزيز  العمالة،  إنتاجية 
الرصد  حتسني  إىل  باإلضافة  القائمة 
والتقييم بهدف إكمال الوقوف املوضوعي 
مع  التكيف  مفهوم  وتعميم  النتائج  على 
الربامج  توجيه  إعادة  عرب  املناخي  التغري 
القائمة يف جمال الصحة البيئية والسالمة 
املهنية للوصول إىل حتديد أفضل ألسس 

التكيف اخلاصة بها.
بنتائج  التقييم  نتائج  ترتبط  ذلك،  إىل 
املستديرة  الطاولة  اجتماع  وخمرجات 
العامة  والصحة  املناخي  التغيري   " للقادة 
 73 الـ  الدورة  هامش  على  عقد  الذي   "
الجتماع اجلمعية العمومية لألمم املتحدة 
النقاشات  ضمن  تناول  والذي  نيويورك  يف 
واملسؤولني  القرار  صناع  بني  جرت  التي 
التي  األمراض  بعض  موضوع  واخلرباء 
املناخي  التغري  تداعيات  فيها  تتسبب 
العامة  والصحة  التغري  هذا  بني  والعالقة 
لإلنسان انطالقا من أن العديد من مصادر 
لالحتباس  املسببة  الغازات  انبعاثات 
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استعراض مؤشرات التحول نحو االقـــــــــتصاد األخضر

الرئيسة  املسببات  أحد  تعد  احلراري 
للعديد من األمراض.

الدكتور  معايل  االجتماع  هذا  يف  شارك 
املناخي  التغري  وزير  الزيودي  أحمد  بن  ثاين 
أدانوم  تيدروس  والدكتور  والبيئة 
الصحة  ملنظمة  العام  املدير  غربيسوس 
وزير  أسرتوب  نيكوالي  ومعايل  العاملية 
مكارثي  وجينا  الرنويجي  الدولية  التنمية 
يف  والصحة  العامة  املمارسة  أستاذة 
هارفارد  جامعة  يف  البيئية  الصحة  قسم 
مدرسة تشان للصحة العامة ومدير مركز 

املناخ والصحة والبيئة العاملية.
االقتصاد األخضر

والبيئة  املناخي  التغري  وزارة  نظمت  كما 
للنمو  العاملي  املعهد  مع  بالتعاون 
يومني  مدار  على  عمل  ورشة  األخضر 
حول قياس مؤشرات التحول نحو االقتصاد 
األخضر بحضور 30 مشارك من اخملتصني 
وصناع القرار من دولة اإلمارات وجمهورية 

مصر العربية واألردن.
استهدفت الورشة التي أقيمت يف ديوان 
 17 إىل   16 من  الفرتة  يف  دبي  يف  الوزارة 

سبتمرب مناقشة سبل قياس تقدم الدول 
نحو تطبيق منظومة االقتصاد األخضر وذلك 
متاشيًا مع أجندة اإلمارات اخلضراء 2015-
البيئي  2030 والتي حددت 41 مؤشرًا لألداء 
واالجتماعية  االقتصادية  اجلوانب  تغطي 
والبيئية للتنمية املستدامة حيث يتم تقييم 
مستوى األداء فيها بشكل سنوي من خالل 

تقرير حالة االقتصاد األخضر للدولة.
صناعة القرار

األخضر  للنمو  العاملي  املعهد  ويعمل 
والتحول  النمو  لقياس  مؤشر  تطوير  على 
ووضع  العامل  لدول  األخضر  االقتصاد  نحو 
واملسؤولني  القرار  لصناع  تسمح  أدوات 
بقياس تأثري قرارات وسياسات بعينها على 
هذا القطاع وكفاءته .. وتأتي ورشة العمل 
تهدف  التي  اإلقليمية  اجللسات  من  كجزء 
على  واالطالع  املؤشر  بهذا  التعريف  إىل 
وجهات نظر وجتارب صناع القرار واخلرباء 

معه واختبار قابلية تطبيقه عامليًا.
مدير  العبدويل  عائشة  املهندسة  وقالت 
إدارة التنمية اخلضراء والشؤون البيئية يف 
 -  2015 اخلضراء  اإلمارات  أجندة  إن  الوزارة 

2030 والتي مت اعتمادها من جملس الوزراء 
التحول نحو  يف عام 2017 وضعت توجهات 
الرئيسة  األولويات  األخضر ضمن  االقتصاد 
األجندة  أن  ..موضحة  اإلمارات  لدولة 
اهتمت بشكل كبري مبؤشرات قياس األداء 
البيئي والتي تعترب عاماًل حاسمًا يف حتقيق 
مستوى  على  فعال  بشكل  التحول  عملية 
رؤية  أهداف  وحتقيق  كافة  القطاعات 

اإلمارات 2021.
وأضافت " متثل ورشة العمل حلقة فعالة 
ضمن جهود التحول نحو االقتصاد األخضر 
يف  كبري  بشكل  تساهم  حيث  املستدام 
تعزيز التعاون وتبادل اخلربات والتجارب مع 

الشركاء اإلقليميني ".
خمس أبعاد 

إىل ذلك يتضمن مؤشر النمو األخضر قياس 
املوارد  كفاءة  هي  رئيسة  أبعاد  خمس 
والتكيف مع  الطبيعي  وحماية رأس املال 
والفرص  معها  التعامل  ومرونة  اخملاطر 
ستة  يف  االجتماعي  والتفاعل  االقتصادية 
قطاعات رئيسة تشمل الطاقة والصناعة 

والنقل وتخطيط املدن والزراعة والغابات.
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يصل ارتفاعه ما 
بين 350 إلى 500 

متر 
صدع جليدي بالقطب الجنوبي يهدد العالم

في نوفمبر 2016 صّور باحثون في وكالة الفضاء األمريكية NASA الصدع الممتد على 

طول المنطقة المسطحة المعروفة بالرسن سي )C( والواقعة إلى الغرب من القارة 

جباًل  أن  على  عالمة  هو  الصدع،  هذا  إن  هؤالء  ويقول  الجنوبية.  المتجمدة  القطبية 

جليديًا أكبر من ذلك الذي أغرق تيتانيك ينفك ويتحرر وإنه ال يهدد القوارب فحسب، 

ولكن العالم كله! بل ربما يكون ذلك إعالنًا عن تغييرات أكثر جذرية في مسألة المناخ 

تفوق المتوقع.

الواقع  العظيم  اجلبل 
إىل  البيضاء  القارة  يف 
اجلنوبية  أمريكا  من  الغرب 
أيام  خالل  سيصبح  ورمبا  حاليًا،  يتشكل 

القطبي،  البحر  قبالة  بالفعل  بذاته  قائمًا 
 500 إىل   350 بني  ما  إىل  ارتفاعه  ويصل 
بحوايل  تقدر  مساحة  على  وميتد  مرت، 
جزيرة  نصف  يعادل  ما  أي  مربع،  كم   5000

البيضاء.  الرملية  الشواطئ  إال  كورسيكا، 
اجلليدي  الرابط  يزل  مل  الراهن،  الوقت  يف 
البالغ حوايل 20 كم يؤمن شبه اجلزيرة، لكن 
كم   200 يبلغ  كان  الرابط  هذا  أن  املشكلة 
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مل يتوقف هذا الصدع من التقدم شمااًل مع 
يف  اتساعه  يتجاوز  حيث  أيضًا،  حجمه  تزايد 

بعض األماكن 500 مرت.

أنه  يذكر  املاضية.  القليلة  السنوات  يف 
2010، ظهر أول شرخ يبلغ طوله  العام  يف 
السهل  حافة  عند  كيلومرتات  بضعة 
اجلليدي الواسع املرتفع ومنذ ذلك احلني، 
مل يتوقف هذا الصدع مع إطاللة كل صيف 
أيضًا،  حجمه  تزايد  مع  شمااًل  التقدم  من 
حيث يتجاوز اتساعه يف بعض األماكن 500 
مرت! ومن اجلو، اكتشف الباحثون أن الشق 
عميقًا  يبدو  أنه  خاصة  حقا،  للقلق  مثري 
الضخمة.  البيضاء  الفسحة  هذه  وسط 
الرابط  من  املقطع  ذلك  أن  والواقع 
اجلليدي البالغ 20 كم، يبدو صغريًا جدًا أمام 
ضخامة وعظم هذا اجلبل اجلليدي الواسع 
املرتفع وكأننا نحاول أالمساك بوزن ثقيل 
ينكسر،  أن  فبمجرد  صوف  خيط  بواسطة 
مياه  فوق  سيطفو  هائاًل  جليديًا  جباًل  فإن 

الذي  ذلك  من  أكرب  سيكون  إنه  بل  البحر، 
تسبب يف غرق السفينة تيتانيك وسيكون 
من بني العشرة جبال اجلليدية األكرب على 
اإلطالق التي تكّونت على مدى تاريخ األرض، 
هذا  إىل  قلقني  نكون  أن  يجب  هل  ولكن 
احلد؟ فاجلبال اجلليدية تتشكل باستمرار 
اجلنوبية،  القطبية  القارة  جنوب  يف  سواء 
أمر منطقي  أو يف شمال جرينالند. وهذا 
فاجلبال اجلليدية لهذه املناطق القطبية 
تهبط  متاما  العكس  على  بل  ثابتة  ليست 
تفتقد  التي  األنهار  مثل  بهدوء  دائما 
وهذا  البحر  يف  نقطة  أدنى  إىل  للربودة، 
ولكن  اجملردة،  للعني  حمسوس  غري  أمر 
أدوات القياس تثبت من خالل صور األقمار 
الصناعية أن اجلبال اجلليدية تتقدم. ففي 
شبه اجلزيرة القطبية اجلنوبية مثاًل، تقطع 

هذه اجلبال عدة أمتار يوميًا نحو الساحل، 
ستلتقي  الذي  الوقت  حتمًا  سيأتي  ولذلك 
فيه أخريًا هذه اجلبال بالبحر وتبدأ بالطفو، 
ولكن  نتحدث عن جبال جليدية  لن  وحينها 

عن مسطحات جليدية.
يدعى  هنا  يهمنا  الذي  واملسطح 
مع  يتوافق  وهو   »C الرسن  »مسطح 
تندمج  جليديًا  جباًل   20 من  ألكرث  استطالة 
ضخمة  لوحية  قاعدة  ضمن  مبجموعها 
مربع،  كم  ألف   50 حوايل  مساحتها  تبلغ 
تقضم  دفئًا،  األكرث  البحر،  مياه  أن  والواقع 
أن  كما  القاعدة،  من  سنويًا  األلواح  هذه 
برمتها  اجملموعة  تضعف  األمواج  حركة 
إىل درجة أنه وبشكل منتظم تنتهي بعض 
باالنفصال  الطرف  عند  الواقعة  القطع 

والتحرك بعيدًا.
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صدع جليدي بالقطب الجنوبي يــهـــــــــــــــدد الـعـالم

طفل كبري!
ومع قليل من التخيل، ميكن للمرء أن يرى 
كمصادر  )املنصات(  املسطحات  هذه 
جليدية تلد باستمرار جبااًل جليدية صغرية، 
املستخدم  االسم  شك  بال  يأتي  هنا  ومن 
لهذه الظاهرة، والدة العجول والتي تعني 
عادة والدة األبقار للعجول. واملشكلة هنا 
ميثل  والذي  اجلديد  املولود  بحجم  تتعلق 
اجلليدي  للمسطح  الكامل  احلجم  من   %10
وكأنه بالفعل طفل كبري!. الدليل على ذلك 
جليدي  جبل  انفصل   ،2002 العام  يف  أنه 
أصغر  أي  مربعًا،  كم   3850 مساحته  تبلغ 
اليوم،  بصدده  نحن  الذي  اجلبل  من  بكثري 
 ،»B »الرسن  اسمه  جماور  مسطح  من 
ثالثة  غضون  ويف  قليال.  الشمال  إىل  ويقع 
أشهر، تفكك كل ذلك اجلليد العائم كما لو 

حدث انفجار!
لكن مل يكن هذا كل شيء ففي األسابيع 
التي تلت هذا التفكك، كل اجلبال اجلليدية 
بسرعة  متقدمة  انسيابها  من  سارعت 
تزيد بثماين مرات نحو احمليط وفقًا لتقارير 
أوليفيه جاجليارديني املتخصص بجيولوجيا 
جرونوبل  جامعة  يف  اجلليدية  اجلبال 

احلقيقة  ذلك؟  حدث  ملاذا  ولكن  األلب. 
املسطحات  هذه  تلعب  رأيه  حسب  انه 
أو  الالحمة  قوتها  طريق  فعن  احلاجز،  دور 
الرابطة لبداية اجلبال اجلليدية، ومن خالل 
لقاع  وحكها  القارة،  حواف  على  ضغطها 
تدفق  إعاقة  على  تعمل  فإنها  احمليط، 
يصفها  ولذلك  البحر،  نحو  اجلليدية  األنهار 
صقيعي  حلوض  سدادات  بأنها  الباحث 
احلوض.  يفرغ  بإزالتها  قمت  فإذا  ضخم، 
ال  جليدي  مسطح  انهيار  فإن  ذلك  ومع 
يغري شيئًا بالنسبة ملستوى سطح البحار، 
املاء  فوق  بالفعل  يطفو  اجلليد  هذا  ألن 
بنفس القدر مع اجلبال اجلليدية. ومن هنا 
فإن أقل مكعب من جليد هذه اجلبال التي 
ستدخل يف احمليط يضيف حجمًا صغريًا 
الثاين  التأثري  هو  وهذا  البحار،  لضخامة 

لظاهرة والدة العجول الضخمة.
سيناريو كارثي

البحار  مياه  منسوب  لرفع  يكفي  ذلك  كل 
ميكن  ال  إذ  مطمئنني،  ولنكن   ! مرتًا   60
حترك  جراء  تفرغ  أن  الصقيعية  لألحواض 

هذا اجلبل اجلليدي الضخم. 
أواًل ألن القطب اجلنوبي مملوء بالسدادات 

عند  الواقع  ذلك  أن  كما  املقابس،  أو 
منوذج  سوى  ليس   C الرسن  مسطح 
ويبدو  األخرى،  النماذج  مع  مقارنة  صغري 
 B لالرسن  الكارثي  السيناريو  أن  أيضًا 
التي  فاملنطقة  هنا،  يتكرر  أن  ميكن  ال 
تلعب  ال  اجلليدي  اجلبل  اآلن  فيها  ينفصل 
قول  حد  على  كحاجز  بسيط  دور  سوى 
كل  درس  الذي  جاجليارديني  أوليفيه 
القطب  ملنطقة  اجلليدية  املسطحات 
رحيل  يؤدي  أال  ينبغي  ولذلك  اجلنوبي، 
اجلبل احلايل إىل تسارع وترية حترك اجلبال 

اجلليدية األخرى أو ليس على الفور. 
يبدو  الطويل،  أنه على املدى  الباحث  ويرى 
الرحيل  هذا  بأن  االعتقاد  من  مفر  ال  أنه 
ذوبان  عن  إعالن  هو  اجلليدي  للجبل  الكبري 
حتركه  مبجرد  وأنه  ضخم  جليدي  مسطح 
مع التيارات، فإن مسطح الرسن C برمته 
ضخمة  للدغة  أو  لصدمة  ضحية  سيكون 
هذه  تقضم  واألمواج  البحر  ستجعل 

الهضبة اجلليدية من الداخل.
نتوقع  أن  ميكننا  أنه  جاجليارديني  ويعتقد 
يف  ستسهم  التي  »الوالدات«  من  املزيد 
اجلليدي  املسطح  كامل  استقرار  زعزعة 
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البحر  نحو  اجلليدية  اجلبال  حركة  وتسريع 
ارتفاع  من  ذلك  على  سيرتتب  ما  مع 
خالل  سم   2 حوايل  البحر  سطح  مستوى 
أننا  إىل  الباحث  ويشري  السنني.  عشرات 
ألن  الشيء  بعض  حمظوظني  نكون  رمبا 
القطبية  اجلزيرة  بشبه  مرتبط  اجلبل  هذا 
األرض  من  ضيق  شريط  وهو  اجلنوبية، 
ولكن  كبرية،  جليدية  جبال  على  يحتوي  ال 
للمسطحات  بالنسبة  متاما  خمتلف  األمر 
تظهر  والتي  القارة،  من  األخرى  اجلليدية 
تعّرضت   ،1990 العام  عالمات ضعف. فمنذ 
اجلنوبي،  القطب  غرب  إىل  الواقعة  تلك 
العام  يف   B الرسن  مثل  متاما،  للتفكك 
وبحلول   1995 العام  يف   A الرسن  أو   2002
القطب  جليد  غالبية  فإن   2200 العام 
مما  اختفى،  قد  سيكون  الغربي  اجلنوبي 

سريفع مستوى البحار ألكرث من مرت.
ظاهرة االحرتار تزداد

يقول إيريك ريجنوت »جيولوجي« يف وكالة 
يستخدم  وهو  القلق،  من  بشيء  ناسا 
بيانات األقمار الصناعية لرصد التغريات يف 
القطبية  القارة  يف  حتى  البيضاء:  القارة 
املسطحات  حيث  الشرقية  اجلنوبية 

العالمات  نالحظ  استقرارًا،  أكرث  اجلليدية 
األوىل النفصال ما هو قادم ال حمالة، وهذا 
أن ثمة إشارة عاملية موجودة  دليل على 
تدل على أن ظاهرة االحرتار تزداد باطراد، 
أن  عامل  يجرؤ  ال  كان  سنوات،  بضع  وحتى 
يتصور أن القارة البيضاء ميكن أن تضطرب 
ولكن  احلراري،  االحتباس  ظاهرة  بسبب 
به.  املسلم  بحكم  األمر  هذا  بات  اليوم 
جليدها  تفقد  اجلنوبية  القطبية  فالقارة 
عرب والدة اجلبال اجلليدية الصغرية، ولكن 
ارتفاع  عن  الناجم  الذوبان  طريق  عن  أيضًا 
املسطحات  حتت  املياه  حرارة  درجة 
اجلليدية، وهذه الظاهرة يف تزايد مستمر 
وترية  من  تسرع  نفسها  اجلبال  هذه  ألن 
أن  ميكن  أنها  درجة  إىل  البحر  نحو  رحيلها 
تغري التوقعات التي قام العلماء بصياغتها 
وحتى  البحر.  سطح  مستوى  ارتفاع  حول 
ارتفاع  أقصى  يتوقعون  هؤالء  كان  اآلن، 

يصل إىل مرت واحد إىل سنة 2100. 
عن  الباحثني  من  العديد  يتحدث  اليوم،  كن 
يف  األخذ  مع  مرت،ين  إىل  سيصل  ارتفاع 
القطبية  القارة  مساهمة  طبعًا،  االعتبار 
يغري  أن  ميكنه  الذي  األمر  بذلك  اجلنوبية 

ويضع  لكوكبنا،  احلايل  الوجه  شكل  من 
يف  القاطنني  الناس  من  املليارات  مصري 
املناطق الساحلية على احملك. ومن هنا 
يولد  الذي  الكبري  الطفل  أن  الباحثون  يرى 
ملستقبل  بالنسبة  باخلري  يبشر  ال  حاليًا 

البشرية.
االشد  املكان  اجلنوبي  القطب  ويعترب 
درجة  وصلت  حيث  كله  العامل  يف  برودة 
 89.2 اىل  فوستوك  حمطة  يف  احلرارة 
اجلافة  واالودية  الصفر،  حتت  مئوية  درجة 
جفافا  االكرث  هي  اجلنوبي  القطب  يف 
الرياح  سرعة  وتصل  األرض،  وجه  على 
يف  كيلومرت   320 اىل  اجلنوبي  القطب  يف 

الساعة.
القطب  من   %99 حوايل  اجلليد  يغطي 
اجلنوبي، وفيه حوايل 70% من املياه العذبة 
يحتوي  كما  االرض  كوكب  على  املوجودة 
املياه  من   %90 على  اجلنوبي  القطب 

العذبة اجلليدية.
يف  املوجود  اجلليد  ذوبان  حالة  ويف 
القطب اجلنوبي فان ذلك سريفع متوسط 
بنسبة  العامل  يف  البحر  سطح  مستويات 

5 مرت وفقا لبعض التقديرات.
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نافذة على العالم

توقع مذكرة تفاهم مع وزارة البيئة اإليطالية
والبحر  واألرض  البيئة  وزارة  مع  تفاهم  مذكرة  والبيئة  المناخي  التغير  وزارة  وقعت 

اإليطالية لتعزيز التعاون في مجاالت العمل من أجل المناخ والحد من تأثيرات التغير 

المناخي والتكيف معها وتحقيق التنمية المستدامة على مستوى كافة القطاعات 

خاصة القطاع البيئي.

الدكتور  معايل  املذكرة 
وزير  الزيودي  أحمد  بن  ثاين 
والبيئة  املناخي  التغري 
واألرض  البيئة  وزير  كوستا  سريجيو  ومعايل 

والبحر يف جمهورية إيطاليا.
 : الزيودي  أحمد  بن  ثاين  الدكتور  وقال معايل 
وثيقة  بعالقات  ترتبط  اإلمارات  دولة  إن   "
عدة  جماالت  يف  اإليطالية  اجلمهورية  مع 
حجم  وصل  حيث  التجاري  اجملال  تشمل 
البلدين  بني  النفطي  غري  التجاري  التبادل 
باإلضافة   2017 عام  يف  دوالر  مليار   8.2 إىل 

الثقايف والفني  والتعاون  التعليم  إىل جمال 
وقعت  كما  والغاز  النفط  جمال  ومؤخرا 
"إكسبو  ملعرض  العليا  التحضريية  اللجنة 
اللجنة  مع  تفاهم  مذكرة  دبي"   2020

املنظمة "إلكسبو ميالنو 2015".
اإلمارات  إن دولة   "  : الزيودي  وأضاف معايل 
أجل  من  بالعمل  الطوعي  التزامها  ضمن 
لتداعيات  السلبية  األثار  ومواجهة  املناخ 
قيادتها  توجيهات  بفضل  املناخي  التغري 
تعزيز  على  دائم  بشكل  تعمل  الرشيدة 
لتكثيف  كافة  العامل  دول  مع  تعاونها 

للمجتمع  االستدامة  لتحقيق  اجلهود 
اسرتاتيجيتها  إطار  ويف  وبدورها  الدويل 
وحتقيق  البيئة  على  للحفاظ  الهادفة 
وزارة  تعمل  الطبيعية  مواردها  استدامة 
مع  التعاون  على  والبيئة  املناخي  التغري 
واخلاص  احلكومي  القطاع  مؤسسات 
البيئية  بالقطاعات  واملهتمة  املسؤولة 

عامليا ".
وأشار معاليه إىل أن توقيع مذكرة التفاهم 
اإليطالية  والبحر  واألرض  البيئة  وزارة  مع 
والتجارب  اخلربات  تبادل  يف  سيسهم 
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التفاهم  إن مذكرة   : اإليطايل  البيئة  وزير 
يف  وإيطاليا  اإلمارات  جهود  ستوحد 
تبادل  عرب  البيئية  االستدامة  دعم 

اخلربات والتجارب.

باجملال  اخلاصة  والدراسات  واألبحاث 
البيئي وحتقيق االستدامة ما يعزز اجلهود 
واجلمهورية  اإلمارات  دولة  تبذلها  التي 

اإليطالية يف هذا اجملال".
من جهته قال معايل سريجيو كوستا وزير 
البيئة اإليطايل : " إن مذكرة التفاهم ستوحد 
ودعم  تطوير  يف  وإيطاليا  اإلمارات  جهود 
االستدامة البيئية والتي متثل أحد األولويات 
تعزيز  يف  وتساهم  إيطاليا  يف  الوطنية 
والتجارب  اخلربات  تبادل  عرب  اجلهود  هذه 
تعمل  إيطاليا  جمهورية  أن  إىل  مشريا   ..
اتفاق  جتاه  بالتزاماتها  الوفاء  على  جاهدة 

باريس من أجل املناخ " .
تتناولها  التي  التعاون  جماالت  وتشمل 
من  احلد  معايري  تطبيق  التفاهم  مذكرة 
معها  والتكيف  املناخي  التغري  تداعيات 

الوطنية  املساهمات  مع  يتماشى  مبا 
إىل  اإلمارات  دولة  قدمتها  التي  احملددة 
بشأن  اإلطارية  املتحدة  األمم  اتفاقية 
وتعزيز   2015 أكتوبر   22 يف  املناخ  تغري 
ونشر السياسات واألدوات احملفزة للتنوع 
االقتصادي والتحول التكنولوجي نحو اقتصاد 
معايري  وتطبيق  وحتديد  مستدام  أخضر 
التكيف مع تداعيات التغري املناخي والفرص 
جماالت  يف  املستدامة  للتنمية  اجلديدة 
التخطيط العمراين وتطوير األراضي واملباين 
املتجددة  والطاقة  والنقل  واإلنشاءات 
يف  والكفاءة  الطاقة  استهالك  وكفاءة 

استخدام املوارد إلنتاج أمثل.
كما تشمل جماالت التعاون حتديد وتطبيق 
الستدامة  الفنية  واحللول  السياسات 
الزراعة ومصايد األسماك وصناعة األغذية 

على  واحلفاظ  اخلضراء  واملسطحات 
البيئة  يف  والسياحة  البيولوجي  التنوع 
السياسات  وتطبيق  وحتديد  القاحلة 
الهواء  جودة  جماالت  يف  الفنية  واحللول 
وتنظيم ومراقبة الضجيج وإدارة الكيماويات 
القدرات  وبناء  التقنيات  ونقل  والنفايات 
اخلاص  القطاع  إشراك  ضمان  بهدف 

وتعزيز التعاون الفني وتبادل املعلومات.
ويف إطار عمل الطرفني على حتقيق هذه 
األهداف نصت املذكرة على تعزيز التعاون 
تعريفية  مشاريع  تنفيذ  يف  اجلانبني  بني 
التكنولوجيا  ونقل  القدرات  وبناء  مشرتكة 
والدعم الفني وتبادل اخلرباء والزيارات من 
الوفود واملتدربني وتعزيز مشاركة القطاع 
مبادرات  لتنفيذ  بأنشطة  والقيام  اخلاص 

الشراكة بني القطاعني العام واخلاص.
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»التغير المناخي« تناقش مع متخصصين 
دوليين تحسين البصمة البيئية 

عقدت وزارة التغير المناخي والبيئة بمقرها في دبي ورشة عمل جمعت كبار الخبراء 

كيفية  لمناقشة  اإلمارات  دولة  في  جامعات  من  الجامعيين  والباحثين  الدوليين 

تحسين البصمة البيئية لدولة اإلمارات العربية المتحدة.

مشاركة  العمل  ورشة 
 10 حوايل  من  باحثون 
وخاصة،  وطنية  جامعات 
إىل جانب فريق العمل التنفيذي من الوزارة 
وممثلني عن السلطات االحتادية واحمللية 
ذات الصلة. وتهدف الوزارة إىل حتديد عدد 
ميكنها  التي  األكادميية  املؤسسات  من 
التعاون يف حتليل اجتاه البصمة البيئية يف 
لالنضمام  سعيها  إطار  يف  وذلك  الدولة، 

إىل اجلهود العاملية.
وخالل كلمتها االفتتاحية، قالت املهندسة 
التنمية  إدارة  مدير  العبدويل،  عائشة 
الوزارة:  يف  البيئية  والشؤون  اخلضراء 
لفهم  هامًا  معيارًا  البيئية  البصمة  "تعترب 

مدى تأثري جهود دولة اإلمارات نحو التنمية 
التعاون  على  نحرص  لذا  املستدامة، 
الدولية املعنية من  الوثيق مع املنظمات 

أجل حتسني البصمة البيئية للدولة".
اإلمارات  دولة  "أطلقت  العبدويل:  وأضافت 
إىل  أدت  التي  البيئية  املبادرات  من  العديد 
البيئية.  البصمة  يف  مستمر  انخفاض 
اخلمسني  السنوية  الذكرى  اقرتاب  ومع 
تسريع  إىل  بحاجة  فإننا  الدولة،  لتأسيس 
اجلهود جلمع أكرب قدر من البيانات وفهم 
البيئية،  للبصمة  املعقدة  املنهجية 
خمتارة  جمموعة  مع  التعاون  عرب  وذلك 
السنوات  خالل  األكادمييني  الباحثني  من 
هذه  توفر  أن  يف  ونأمل  القادمة.  القليلة 

للتعرف  للباحثني  كبرية  فرصة  الورشة 
على املنهجية واجلهود املطبقة بشكل 
واستخدامها  الدوليني  اخلرباء  من  مباشر 
املستقبلية  األبحاث  أجندة  تطوير  يف 

لدعم التنمية املستدامة يف الدولة".
الباحثني  نخبة  ضمت  ذلك  إىل 
ورشة  يف  شاركوا  الذين  واملتخصصني 
العمل الدكتور ماثيسواكرناغل ، املشارك 
البصمة  ومنهج  مفهوم  إنشاء  يف 
البيئية، مؤسس ورئيس الشبكة العاملية 
 ، كوستا  دي  رايف  والربوفيسور  البصمة، 
 ، يورك  البيئية يف جامعة  الدراسات  عميد 

كندا.
والبيئة  املناخي  التغري  وزارة  نظمت  كما 
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لقد اهتمت أجندة اإلمارات اخلضراء بشكل 
والتي  البيئي  األداء  قياس  مبؤشرات  كبري 
عملية  حتقيق  يف  حاسمًا  عاماًل  تعترب 

التحول.

بالتعاون مع املعهد العاملي للنمو األخضر 
ورشة عمل على مدار يومني حول قياس 
األخضر،  االقتصاد  نحو  التحول  مؤشرات 
بحضور 30 مشارك من اخملتصني وصناع 
القرار من دولة اإلمارات، وجمهورية مصر 

العربية، واألردن.
قالت  للورشة،  االفتتاحية  كلمتها  ويف 
أجندة  "إن  العبدويل  عائشة  املهندسة 
مت  والتي   2030-2015 اخلضراء  اإلمارات 
اعتمادها من جملس الوزراء يف عام 2017 
االقتصاد  نحو  التحول  توجهات  وضعت 
لدولة  الرئيسة  األولويات  ضمن  األخضر 
اهتمت  األجندة  أن  موضحة  اإلمارات، 
البيئي  األداء  بشكل كبري مبؤشرات قياس 
حتقيق  يف  حاسمًا  عاماًل  تعترب  والتي 
مستوى  على  فعال  بشكل  التحول  عملية 

رؤية  أهداف  وحتقيق  كافة،  القطاعات 
اإلمارات 2021".

وأضافت: "متثل ورشة العمل حلقة فعالة 
ضمن جهود التحول نحو االقتصاد األخضر 
يف  كبري  بشكل  تساهم  حيث  املستدام، 
تعزيز التعاون وتبادل اخلربات والتجارب مع 

الشركاء اإلقليميني".
أناستاسيا،  أوريستس  قال  جهته،  ومن 
مدير  ونائب  املعرفة  تبادل  قسم  رئس 
العاملي  املعهد  يف  الفكر  قيادة  مكتب 
إقرار  "إن  الورشة:  خالل  األخضر،  للنمو 
واعتماد جمموعة من املؤشرات احملددة 
بشكل  سيساهم  األخضر  النمو  لقياس 
فعال يف حتفيز عمليات اتخاذ القرار وإقرار 
االستثمارات  وتعزيز  تشريعية  منظومة 
يف هذا اجملال، لتحقيق منظومة التحول 

املطلوب،  بالشكل  األخضر  االقتصاد  نحو 
وصناع  األمر  على  للقائمني  يسمح  كما 
املسؤولة  اجلهات  أداء  مبقارنة  القرار 
مستوى  على  والوقوف  التحول  عملية  عن 

التقدم الذي حترزه".
األخضر  للنمو  العاملي  املعهد  ويعمل 
والتحول  النمو  لقياس  مؤشر  تطوير  على 
ووضع  العامل  لدول  األخضر  االقتصاد  نحو 
واملسؤولني  القرار  لصناع  تسمح  أدوات 
بعينها  وسياسات  قرارات  تأثري  بقياس 
ورشة  وتأتي   .. وكفاءته  القطاع  هذا  على 
التي  اإلقليمية  اجللسات  من  كجزء  العمل 
واالطالع  املؤشر  بهذا  التعريف  إىل  تهدف 
القرار  صناع  وجتارب  نظر  وجهات  على 
تطبيقه  قابلية  واختبار  معه  واخلرباء 

عامليًا.
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شركة الظاهرة تستثمر 500 مليون دوالر في رومانيا
االستثمار  مجال  في  الرائدة  اإلماراتية  الشركات  أهم  إحدى  الظاهرة،  شركة  أعلنت 

برايال وهي أكبر مزرعة متكاملة  الزراعي، عقب استحواذ الشركة مؤخرا على جزيرة 

في أوروبا، عن استثمارات في جمهورية رومانيا بقيمة 500 مليون دوالر أمريكي خالل 

الخمسة أعوام المقبلة تشمل العديد من القطاعات.

القيادة  فريق  ميثل  وفد 
الشركة  يف  التنفيذية 
خدمي  سعادة  برئاسة 
اإلدارة  جملس  رئيس  نائب  الدرعي 
أعلن  الظاهرة  لشركة  املنتدب  العضو 
التي قام بها اىل رومانيا  الزيارة  ذلك خالل 
ولقاءات  اجتماعات  عدة  خاللها  وعقد 
يف  املستوى  رفيعي  مسؤولني  مع 
التعاون  أوجه  لبحث  رومانيا  جمهورية 

املتاحة. االستثمارية  والفرص 
يف  االستثمار  جماالت  الوفد  وبحث 

القطاع الزراعي وإمكانية االستحواذ على 
أراض زراعية أخرى يف رومانيا واالستثمار 
يف احملفظة احلالية لآلليات والتكنولوجيا 
سنوي  إنتاج  اىل  الوصول  بهدف  الزراعية 
من  مرتي  طن  مليون  مبقدار  جممع 
عام  بحلول  املركبة  واألعالف  احلبوب 

.2022
مركز  تأسيس  إمكانية  الوفد  بحث  كما 
قدرة  ذات  احلبوب  لتجميع  وصوامع 
مرتي  طن  مليون   2 بـ  تقدر  استيعابية 
املنتجة  اخملتلفة  احلبوب  سالالت  من 

املزارع  أو  الظاهرة  شركة  بواسطة 
التابعة لها. الرومانية غري 

تسهيل  على  احلبوب  مركز  وسيعمل 
وتنشيط  اسرتاتيجي  خمزون  إنشاء 
الصعيد  على  والتجارة  اخملزون  حركة 
أجل  ومن  ذلك  على  عالوة  الدويل 
العلف  إنتاجية  وتوزيع  معاجلة  تسهيل 
األعالف  لتجفيف  مصانع   5 إنشاء  سيتم 

وحتويلها إىل أقراص صغرية.
سالسل اإلمداد

ناحية  -من  الظاهرة  شركة  وتخطط 
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عقب 
استحواذها 

على أكبر مزرعة 
متكاملة في 

أوروبا
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الظاهرة  شركة  اسرتاتيجية  تساهم 
طويل  الغذائي  األمن  رؤية  لتحقيق 
عامة   االمارات  دولة  تتبناها  التي  األمد 

وحكومة أبوظبي خاصة .

وسالسل  اللوجستيات  يف  االستثمار 
توفري  متعهد  على  -لالستحواذ  اإلمداد 
كونستنتا  ميناء  يف  لوجستية  خدمات 
واسترياد  احلبوب  تصدير  لتسهيل 
إنشاء  الشركة  تعتزم  كما  األسمدة 
من  تكون  متخصصة  أسمدة  شركة 
مسؤولياتها استرياد األسمدة إىل رومانيا 
يبلغ  بحجم  جماورة  أسواق  يف  والتجارة 

350 ألف طن مرتي سنويا.
وستتعهد شركة الظاهرة برفع مستوى 
برايال  جزيرة  يف  بامليناء  التحميل  مرافق 
االستيعابية  القدرة  بزيادة  تسمح  بحيث 

والسفن. البضائع  وحركة  للبضائع 
ويعد تأهيل امليناء جزءا من خطة شركة 
تربية  قطاع  يف  لالستثمار  الظاهرة 
ذات  حظائر  إقامة  طريق  عن  املواشي 

تعداده  يبلغ  لقطيع  استيعابية  قدرة 
املاشية  سالالت  من  رأس  ألف   150
اخملتلفة فضال عن استثمارات أخرى لها 
ذلك  يف  مبا  رومانيا  يف  مضافة  قيمة 
الفواكه  وتغليف  للتعبئة  ومراكز  مصانع 
تختلف  التي  اللحوم  وانتاج  واخلضروات 
التي  الشركة  عمالء  متطلبات  باختالف 
تقوم حاليا بصدد عمل دراسة الحتياجات 
والتعاون  اللحوم  هذه  من  االمارات  دولة 
بحرا  الدولة  أسواق  يف  توفريها  أجل  من 

أو جوا.
ألف   56 حوايل  االستحواذ  مساحة  وبلغت 
يفوق  ما  انتاج  للشركة  يتيح  مما  هكتار 
500 ألف طن من احلبوب حيث تنتج جزيرة 
برايال 90 ألف طن من القمح و50 ألف طن 
الذرة و28  ألف طن من  و120  الشعري  من 

ألف طن من دوار الشمس و30 ألف طن 
من فول الصويا.

عبد  خدمي  سعادة  قال  الصدد  هذا  ويف 
اإلدارة  جملس  رئيس  نائب  الدرعي  اهلل 
انه  الظاهرة  لشركة  املنتدب  العضو 
حملفظة  برايال  جزيرة  إضافة  عقب 
توسعت  العاملية  الزراعية  مشاريعنا 
خطط شركة الظاهرة لتشمل االستثمار 
ان  موضحا  املضافة  القيمة  خدمات  يف 
يف  املزارعني  ستفيد  االستثمارات  هذه 
لهم  جديدة  عمل  فرص  وستتيح  رومانيا 
وستعمل على حتسني القدرة على انتاج 
رومانية  بأيد  مزروعة  متنوعة  حماصيل 
االستفادة  طريق  عن  الدولية  لألسواق 

من شركة الظاهرة.
الزراعة  تعزيز  على  حاليا  "نعمل  وأضاف 
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الظـاهـرة تسـتثمر 500 مـلـيـون دوالر           في رومـانـيـا

اللوجستية  اخلدمات  وقطاعات  احمللية 
االستثمارات  أن  هو  ذلك  من  واألهم 
أمن  حتقيق  يف  بدورها  تساهم  سوف 
لرومانيا وشركائنا يف  األمد  غذائي طويل 

الدول األخرى".
التي  االستثمار  خطة  تنفيذ  ان  واوضح 
أساس  على  سيتم  الشركة  تتبناها 
القليلة  األعوام  مدار  على  تدريجي 
اسرتاتيجية  ستساهم  حيث  املقبلة 
األمن  رؤية  لتحقيق  الظاهرة  شركة 
حكومة  تتبناها  التي  األمد  طويل  الغذائي 
القدر  بنفس  كذلك  واملساهمة  أبوظبي 
ما  للشركة  الزراعية  البصمة  تنويع  يف 
منتجها  عرض  نطاق  توسيع  إىل  سيؤدي 
وخدمة قاعدة العمالء اآلخذة يف الزيادة.

برايال جزيرة 
برايال  جزيرة  على  االستحواذ  ان  وقال 
أتوقع  أكن  ومل  حتقق  حلم  يل  بالنسبة 
الظاهرة  شركة  أن  األيام  من  يوم  يف  انه 
اجلزيرة  على  االستحواذ  بإمكانها 
وعدم  االسرتاتيجي  وموقعا  ألهميتها 
حتمل  العامل  يف  لها  ماثلة  جزيرة  وجود 

مواصفاتها.
الظاهرة  ان عملية استحواذ شركة  وأكد 
السهل  باألمر  يكن  مل  برايال  جزيرة  على 
الدراسات  من  الكثري  اىل  احتاج  فاألمر 
كبرية  منافسة  واجهنا  حيث  والتخطيط 
ولكن  عاملية  وشركات  دول  عدة  من 
للدولة  الرشيدة  القيادة  دعم  بفضل 
االستحواذ  عملية  إكمال  استطعنا 
متوازية  وجتارية  سياسية  خطوات  بإتباع 
احلكومة  قبل  من  كبريا  ترحيبا  ووجدنا 
االحرتام  على  يدل  األمر  وهذا  الرومانية 
بها  حتظى  التي  الكبرية  والثقة  املتبادل 

دولة االمارات يف اجملتمع الدويل.
ركيزة  تشكل  برايال  جزيرة  ان  اىل  وأشار 
للحكومة  واسرتاتيجية  أساسية 
أوروبا  يف  جزيرة  أكرب  فهي  الرومانية 
وتقع على أهم املمرات املالحية املائية 
من  اسبوعني  فرتة  حوايل  تبعد  انها  كما 
تأمني  ميكن  فانه  وبالتايل  الدولة  موانئ 
من  الدولة  احتياجات  من  باملائة   80
والذرة  كالقمح  االسرتاتيجية  احملاصيل 

والشعري بشكل سريع.

الغذائي  األمن  مبنظومة  يختص  وفيما 
من  واحتياجاتها  االمارات  دولة  يف 
الدرعي  قال  االسرتاتيجية  احملاصيل 
يف  إنتاجها  ميكن  احملاصيل  بعض  أن 
احلديثة  التقنية  توفر  بفضل  الدولة 
احملاصيل  أما  املغطاة  والبيوت 
والذرة  والشعري  كالقمح  االسرتاتيجي 
نظرا  الدولة  داخل  انتاجها  ميكن  فال 
فإن  وبالتايل  املياه  وقلة  الرتبة  لطبيعة 
يف  مميزة  حتتية  ببنية  متتاز  برايال  جزيرة 
والصرف  للري  حديث  نظام  بوجود  العامل 
إضافة  كيلومرت   2300 حوايل  طوله  يبلغ 
حتدى  يف  عالية  امكانيات  للجزيرة  ان  اىل 
الزراعية  العمليات  تواجه  التي  اخملاطر 
النقل  مشاكل  أو  الفيضانات  او  كاجلفاف 
حيث  من  مؤمنه  فهي  والبحري  النهري 

والنقل. املياه  استمرارية 
باريال  جزيرة  على  االستحواذ  ان  وأشار 
وشعبها..  لإلمارات  هدية  هو  الرومانية 
التي  الرشيدة  وقال » كل الشكر لقيادتنا 
واجهتنا  التي  العقبات  كافة  بتذليل  قامت 
الرومانية  الثقة وأعطت احلكومة  بناء  يف 
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الظـاهـرة تسـتثمر 500 مـلـيـون دوالر           في رومـانـيـا

تطمينات بنجاح عملية االستحواذ ملا فيه 
الصديقني. والشعبني  البلدين  مصلحة 

نبذة عن الشركة
أبرز  من  واحدة  الظاهرة  شركة  ُتعترب 
الزراعي،  اجملال  يف  العاملة  الشركات 
األعالف  وبيع  وإنتاج  بزراعة  وتتخصص 
والدقيق  األرز  مثل  الغذائية  والسلع 
الشركة  حققت  وقد  واخلضار.  والفاكهة 
معتمدة  مميزًا،  ازدهارًا  تأسيسها  منذ 
لالستثمار  فّعالة  اسرتاتيجية  على 
عمليات  من  سلسلة  يف  جتّلت  األجنبي 
األغذية  منتجي  مع  والشراكة  االستحواذ 
الشركة  ومتلك  العامل.  حول  واألعالف 
تشمل  األصول  من  كبرية  قاعدة  وتدير 
أراٍض زراعية متتد على مساحة 350 ألف 
فدان و15 مصانع لكبس األعالف وإنتاجها 
ومصنعني  األرز  لضرب  مصانع  وثالثة 

الدقيق. لطحن 
قسم األعالف

لقسم  السنوية  اإلنتاجية  الطاقة  تبلغ 
وينتج  مرتي،  طن  مليون   3 نحو  األعالف 
واألصناف،  املنتجات  من  نوعًا   40 من  أكرث 

يف  األوىل  الدرجة  يف  يسهم  لذلك 
األلبان  منتجات  شركات  احتياجات  تلبية 
والشركات  املاشية  تربية  وشركات 
الرثوة  على  احملافظة  يف  املتخصصة 
القسم  عمل  ذلك،  إىل  إضافة  احليوانية. 
األعالف  مزارعي  مع  جنب  إىل  جنبًا 
املسؤولة  احمللية  التعاونية  واجلمعيات 
الزراعة  ووزارات  األعالف  زراعة  عن 
وّسع  كما  عدة.  بلدان  يف  واملاشية 
نطاق  الظاهرة  شركة  يف  األعالف  قسم 
مكانة  واحتل  القارات،  كافة  عرب  أعماله 

رائدة يف أسواق آسيا والشرق األوسط.
وتكمن القيمة املميزة للقسم يف توفري 
طوال  مستمر  بشكل  األعالف  منتجات 
العام ويف كافة املواسم، وطرح منتجات 
كبرية،  بكميات  اإلنتاج  ودعم  تنافسية، 
اللوجستية،  اخلدمات  قاعدة  وترسيخ 
باالحتياجات  تفي  جديدة  منتجات  وابتكار 

وتطلعاتهم للمستهلكني  اخلاصة 
قسم األغذية

واالجتار  احلبوب  إنتاج  أعمال  تستحوذ 
الشركة  أعمال  بها على حصة كبرية من 

القسم  ينتج  إذ  األغذية،  قسم  ضمن 
األرز  من  طن  ألف   500 إىل  يصل  ما  سنويًا 
نفذت  كما  الدقيق.  من  طن  ألف  و500 
يف  االستثمارات  من  جمموعة  الشركة 
وال  احملاصيل  خمتلف  وتوزيع  زراعة 
والتفاح  والقمح  والذرة  البطاطا  سيما 
عن  فضاًل  األخرى،  واحلمضيات  والربتقال 
بتسويق  القسم  ويقوم  والزيتون.  التمور 
ويتمّتع  القنوات  خمتلف  عرب  منتجاته 
من  تتألف  العمالء  من  عريضة  بقاعدة 

جتار اجلملة والتجزئة وشبكة املوزعني.
تكمن  األغذية  لقسم  املميزة  والقيمة 
يف  املثلى  املمارسات  على  التعويل  يف 
وتعبئتها  التلف  سريعة  احملاصيل  زراعة 
املتخصصة،  الشراكات  عرب  وتخزينها 
بجودة  العام  مدار  على  املنتجات  وتوفري 
وكفاءة  ثابتة،  إنتاجية  ومواصفات 
اللوجستية  العمليات  تكاليف  وفعالية 
للمستهلكني،  املقدمة  القيمة  لتطوير 
عن  متعددة  حماصيل  توريد  إىل  باإلضافة 
مع  األجل  طويلة  اتفاقيات  عقد  طريق 

عامليني. موردين 
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حوار

مشروعات تنموية مبتكرة وبنية تحتية مستدامة
عبد الرحمن النعيمي: تخطط إمارة عجمان الستضافة جامعة األمم المتحدة، 

ليكون مقرها الرئيسي في عجمان على المدى الطويل.

مشروع مناجم النفايات أو مراكز التدوير سيمكن السكان من سهولة  -

فرز النفايات وزيادة الوعي البيئي.

لضمان تحقيق االستهالك المستدام، تستهدف بلدية عجمان معالجة  -

إجمالي النفايات المتولدة، بنسبة 75% لالستفادة من النفايات الصلبة.

واستحداث  التحتية،  البنية 
قادرة  بيئية  أنظمة 
ظاهرة  مكافحة  على 
دائرة  عليه  تعمل  ما  هو  املناخي،  التغري 
جنحت  التي  بعجمان،  والتخطيط  البلدية 

العديد  إجناز  يف  عامًا   50 مسرية  وخالل 
واكبت  التي  التنموية  املشروعات  من 
التي  العمرانية والكثافة السكانية  الطفرة 
على  الدائرة  فعملت  اإلمارة،  شهدتها 
حلول  تبني  مع  الوطنية  الكوادر  توظيف 

من  العديد  وإطالق  االصطناعي،  الذكاء 
للحفاظ  الداعمة  واملشروعات  املبادرات 

على استدامة املدينة. 
سعادة  واجملتمع"  "البيئة  جملة  حاوت 
عام  مدير  النعيمي،  حممد  عبدالرحمن 
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يف  والتخطيط  البلدية  دائرة  إن  النعيمي: 
البيئة  حماية  أولويتها  ضمن  تضع  عجمان 

وتنميتها واحملافظة على استدامتها.

الذي  بعجمان،  والتخطيط  البلدية  دائرة 
والتخطيط  البلدية  دائرة  جهود  عن  حتدث 
يف حماية البيئة، وجهودها يف احملافظة 
وأبرز  اإلمارة،  يف  احليوي  التنوع  على 
النفايات،  إدارة  يف  املبتكرة  مشاريعها 
من  الهواء  حماية  جمال  يف  وتقنياتها 

التلوث.
والتخطيط  البلدية  عام دائرة  أكد مدير 
والتخطيط  البلدية  دائرة  أن  بعجمان، 
البيئة  حماية  أولويتها  ضمن  تضع 
استدامتها،  على  واحملافظة  وتنميتها 
البلدية  دائرة  أسست   " موضحًا:  ويقول 
والتخطيط إدارة كاملة للبيئة حتت مسمى 
أربعة  وتضم   " وتنميتها  البيئة  "إدارة 
أقسام، وهي؛ قسم الرقابة البيئية، قسم 
قسم  الفطري،  والتنوع  الطبيعية  املوارد 

إدارة  البيئي وقسم  االستدامة والتخطيط 
الدائرة  وتبذل  العامة.  والنظافة  النفايات 
كافة اجلهود من أجل حماية البيئة، وذلك 
من خالل نظام الرتخيص للمنشآت البيئية 
األثر  تقييم  دراسات  توفري  يشمل  الذي 
البيئي ألي منشأة ذات خطورة بيئية، ومن 
املنشآت  التزام  ضمان  يتم  النظام  خالل 
على  احلفاظ  معايري  بأعلى  املرخصة 
تفتيشية  جوالت  إجراء  عن  فضاًل  البيئة، 
املنشآت،  تلك  على  ودائم  دوري  بشكل 
امللوثات  رصد  أجهزة  أحدث  توفري  مع 

للمفتشني العاملني يف هذا اجملال".  
تعمل  البلدية  دائرة  أن  النعيمي  وأوضح 
النفايات  إدارة  من مشاريع  عدد  على 
من  والتقليل  املوارد  من  لالستفادة 
يساهم  مما  طمرها  يتم  التي  النفايات 

اإلمارة،  يف  البيئية  االستدامة  دعم  يف 
تنفيذها؛  مت  التي  املشاريع  أهم  ومن 
الهدم  نفايات  تدوير  إعادة  مشروع  يأتي 
يف  النفايات  فرز  خط  ومشروع  والبناء، 
نسبة  رفع  يف  يساهم  والذي  اإلمارة 
منها،  واملستفاد  املفرزة  النفايات 
باإلضافة إىل مشروع خط فرز للنفايات يف 
ومبادرة  مصفوت،  ويف  املنامة  منطقة 
البدء  مت  والتي  املصدر  من  النفايات  فرز 
املنشآت  على  وتطبيقها  بتنفيذها 
كافة  لتشمل  األوىل  الفندقية يف املرحلة 

املنشآت.
مؤشرات   8 عجمان  إمارة  واعتمدت 
حتقيقًا  اسرتاتيجية،  ومستهدفات 
التحتية  البنية  حتسني  يف  اإلمارة  ألهداف 
البيئة  على  واحلفاظ  العامة،  واخلدمات 
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اإلمارة  حيث تستهدف  القادمة،  لألجيال 
بنسبة  املتولدة،  النفايات  إجمايل  معاجلة 
الصلبة  النفايات  من  لالستفادة   %75
املستدام،  االستهالك  حتقيق  لضمان 
اجليدة"  الـ"قراءة  ذات  األيام  نسبة  ورفع 
وذلك   .%90 لـ  الهواء  جودة  ملقياس 
الهواء  جودة  حتسني  بأن  منها  إميانًا 
جمتمع  يف  مزدهرًا  اقتصادًا  يضمن 
وتعمل  بالرفاهية.  أفراده  ينعم  صحي 
الصرف  مياه  استخدام  إعادة  على  اإلمارة 
الزراعية  النشاطات  الصحي املعاجلة يف 
إن  بنسبة 90%، حيث  والتجارية  والصناعية 
االستغالل األمثل للموارد هو جوهر عملية 

النجاح.
والتخطيط  البلدية  دائرة  مبادرات  وضمن 
ألفضل  وفقًا  لالستدامة  الداعمة 
والعاملية،  احمللية  واخلربات  املمارسات 
يوضح النعيمي قائاًل: " تقوم الدائرة بتنظيم 
مؤمتر عجمان الدويل للبيئة الذي يركز على 
االستدامة  تدعم  والتي  املبتكرة  احللول 
البيئية يف كافة اجملاالت، كما استضافت 
من  عدد  واقامت  الطاقة  ملتقى  الدائرة 

الندوات وامللتقيات التي تركز على الطاقة 
وأطلقنا  اإلمارة،  يف  واستغاللها  البديلة 
لتمكني  لالستدامة  حميد  الشيخ  جائزة 
يف  يساهمون  الذين  واملبتكرين  الباحثني 

دعم االستدامة البيئية". 
إلستضافة  عجمان  إمارة  وتخطط 
مقرها  ليكون  املتحدة،  األمم  جامعة 
الرئيسي يف عجمان على املدى الطويل، 
رؤية  حتقيق  يف  سيسهم  الذي  األمر 
بصفة  عجمان  ويف  عامة  بصفة  اإلمارات 
من  العديد  اجلامعة  تقدم  حيث  خاصة، 
البيئة  يخص  ما  منها  التعليمية،  الربامج 

واالستدامة واملياه. 
معاجلة النفايات

التي  والربامج  املبادرات  من  عدد  ثمة 
تدوير  ثقافة  نشر  يف  البلدية  تتبعها 
النفايات املنزلية، يوضح النعيمي: " عملنا 
املناطق  بعض  يف  حاويتني  وضع  على 
ومنها منطقة مشريف كما مت اجناز عدد 
للسكان،  والتوعوية  التثقيفية  الربامج  من 
مناجم  مشروع  اجناز  على  العمل  وجاري 
ستمكن  والتي  التدوير  مراكز  أو  النفايات 

وزيادة  النفايات  فرز  سهولة  من  السكان 
فرز  برنامج  إىل  باإلضافة  البيئي،  الوعي 
النفايات من املصدر الذي يتم إجنازه حاليًا، 
على  والتثقيفية  التوعوية  الربامج  وتنظيم 

مدار العام".
جودة الهواء

بعجمان  والتخطيط  البلدية  دائرة  حصدت 
 GREEN ERA جائزة  على  مؤخرًا 
يف   AWARD For Sustainability
وذلك  التلوث،  من  الهواء  حماية  جمال 
يتحدث  أملانيا،  يف  أقيم  حفل  ضمن 
النعيمي عن اجلائزة وأبرز احللول الواقعية 
البلدية يف  دائرة  تنتهجها  التي  واملبتكرة 
جمال حماية الهواء، ويقول: " مت فوز دائرة 
بإدارة  ممثلة  عجمان  والتخطيط  البلدية 
الذي  البحث  عن  باجلائزة،  وتنميتها   البيئة 
بها  التي قامت  اإلجراءات  مت تقدميه حول 
الدائرة يف جمال حماية الهواء من التلوث 
 Maintaining  ( البيئية  االستدامة   ودعم 
 Healthy Air Quality towards
ضمن  اجلائزة  وتأتي    ،)sustainability
التطوير  نحو  الدائمة  الدائرة  جهود 

نــــــــــبـــــــــــتــــــــــكـــــــــــر مـــــــــــجـــــــــــــتـــــــــــــمــــــــــــعـــــــــــــــــــــــــــات خــــــــــــضــــــــــــراء   لــــــــــــــغـــــــــــــد أفــــــــــــــضـــــــــــــل
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عن  فضاًل  مستدامة  بيئة  نحو  والسعي 
باجلوائز  املشاركة  يف  الدائمه  جهودها 
والتعريف  لنشر  املتخصصة  العاملية 
باجلهود املبذولة يف جماالت حماية البيئة 

وتنميتها".
البلدية  دائرة  أن  النعيمي  وأوضح 
عن  اجلائزة  هذه  استحقت  والتخطيط 
والتي  الهواء  جودة  رقابة  منظومة 

اشتملت على املعايري التالية:
الرصد الفعال وقياس بيانات نوعية الهواء 
وتشمل  احملطات،  من  شبكة  خالل  من 
يف  الرئيسية  املواقع  يف  حمطات   6
احملطات  عدد  زيادة  ويتم  عجمان،  إمارة 
على  وتعمل  شمولية.  تغطية  لتوفري 
بالغرفة  متصلة  وجميعها  الساعة  مدار 
وإتخاذ  وحتليلها  البينات  لتجميع  الرئيسية 

اإلجراءات التصحيحية.
املنشآت  على  الدائمة  الرقابة  برامج   -
تركيب  وفرض  الهواء  جودة  يخص  فيما 
أنظمة الفلرتة اخملتلفة بناء على النشاط 
على  احملطات  تركيب  مشروع  وبدء 

املنشآت األعلى من ناحية االنبعاثات. 

الوطنية  األهداف  اإلمارة  حتقيق   -
ملؤشرات جودة الهواء قبل املدة الزمنية 

لذلك. 
وحتديد  أفضل  أداء  لتحقيق  السعي   -
ملتطلبات  وفًقا  الصحية  عجمان  مدينة 
دعم  من  العاملية  الصحة  منظمة 
املستدام،  النقل  األخضر،  االستثمار 
بكفاءة  تتسم  التي  املباين   / واملساكن 
الهواء اجليدة  للحفاظ على جودة  الطاقة 

يف اإلمارة.
-من حتليل بيانات جودة الهواء يف اإلمارة 
ومعايري  احمللية  املعايري  ضمن  انها  تبني 

منظمة الصحة العاملية. 
حلساب  مسح  بإجراء  الدائرة  تقوم   -
مصادر  لتحديد  املنشآت  من  االنبعاثات 

التلوث الرئيسية. 
القياس  أجهزة  من  جمموعة  توفري  مت   -
القياسات  جميع  تخطي  احملمولة 

للمنشآت. 
مبادرات ومشاريع

بعجمان  والتخطيط  البلدية  دائرة  تبنت 
بشأن  واملبادرات  املشاريع  من  عددًا 

"من  النعيمي:  يوضحها  البيئة،  حماية 
البيئية،  واملبادرات  املشاريع  اهم  بني 
جودة  رصد  شبكة  اكمال  مشروع  يأتي 
نهاية  يف  تصل  والتي  اإلمارة  يف  الهواء 
مدينة  يف  حمطات   6 إىل   2018 عام 
يف  وأخرى  مصفوت  يف  وحمطة  عجمان 
شاملة  التغطية  لتكون  املنامة  منطقة 
يف الفرتة احلالية، وسيتم دراسة التوسع 
شبكة  عن  فضاًل  مستقباًل،  احملطات  يف 
رقابة البيئة البحرية يف اإلمارة والتي تعمل 
البحرية  البيئة  يف  امللوثات  قياس  على 
املياه  رقابة  مشروع  عن  عدا  اإلمارة،  يف 
عليها  العمل  وجاري  اإلمارة  يف  اجلوفية 
ومصفوت  عجمان  مناطق  ليشمل  حاليًا 
حمرقة  مشروع  إىل  باإلضافة  واملنامة، 
والتي تعمل على  الطبية احلديثة  النفايات 
معاجلة جميع النفايات الطبية الناجتة عن 
قطاعي  من  اإلمارة  يف  الطبية  املنشآت 
احليوانات  وحمرقة  وحكومي،  خاص 
ليتم  العقد  ترسية  مت  والتي  النافقة 
ومشروع   ،2019 عام  بداية  منها  اإلنتهاء 
طيار  بدون  الطائرة  خالل  من  التفتيش 
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حيث مت إضافة طائرة جديدة للمساهمة 
يف الرقابة البيئية املبتكرة، هذا باإلضافة 
إىل عدد من املبادرات منها؛ جرد االنبعاثات 
التي يتم تنفيذها بالتعاون مع وزارة التغري 
والبيئة، واحلفاظ على احملميات  املناخي 
املصدر،  من  النفايات  وفرز  اإلمارة،  يف 
وجتميع زيوت الطعام املستعملة بصورة 
املبادرات  من  عدد  رفع  مت  كما  سليمة، 
واملشاريع البيئية لالعتماد خالل السنوات 

القادمه".
الذكاء االصطناعي

بعجمان  والتخطيط  البلدية  دائرة  وظفت 
االصطناعي  والذكاء  احلديثة  التكنولوجيا 
النعيمي  يوضح  االستدامة،  وتعزيز  لدعم 
التكنولوجيا  توظيف  على  "عملنا  قائاًل: 
الذكي  التحول  أنظمة  خالل  من  احلديثة 
تخفض  يف  ساهم  وما  الدائرة  خلدمات 
العاملني  عدد  وتقليل  األوراق  إستهالك 
مشاريع  ساهمت  كما  اخلدمات،  على 
املراجعني  عدد  تقليل  إىل  الذكي  التحول 
التقليل  على  أثر  له  مما  اإلزدحام  وتقليل 
يف  ويساهم  عام  بشكل  اإلستهالك  من 

أنظمة  تفعيل  وسيتم  االستدامة،  دعم 
والرقابة  التفتيش  يف  الصناعي  الذكاء 
أنظمة  إدخال  سيتم  كما  والبيئة،  الصحية 
الذكاء الصناعي يف خدمات الدائرة بشكل 
تدريجي ومنها أعمال الرقابة يف الدائرة".

وتتبنى الدائرة رؤى التحول الرقمي والذكاء 
االصطناعي يف تطوير اخلدمات احلكومية 
منط  وتغيري  املستقبل  تطلعات  لتواكب 
بتطوير  وذلك  املدينة،  يف  القاطنني  حياة 
الرقمي،  للتحول  متكاملة  اسرتاتيجية 
اخلدمات  لتطوير  اجلهود  ومواصلة 
 247 عددها  بلغ  التي  والذكية  اإللكرتونية 

خدمة إلكرتونية وذكية.
ومن أبرز املشاريع التي قامت بها الدائرة 
يف جمال التحول الرقمي مشروع تصديق 
العامة  العقود اإليجارية، ومشروع الصحة 
من  العديد  تنفيذ  إىل  باإلضافة  والبيئة 
اخلدمات اإللكرتونية املشرتكة مع العديد 
واالحتادية  احمللية  احلكومية  الدوائر  من 

والتي تزيد على 11 جهة.
جتهيز  مبادرة  مؤخرًا  الدائرة  أطلقت  كما 
اإلعاقة  ذوي  من  الهمم  أصحاب  منازل 

األجهزة  ومت   ، اإلمارة  يف  السمعية 
من  الهمم  أصحاب  بيوت  كل  يف  الذكية 
الذين  اإلمارة،  يف  السمعية  اإلعاقة  ذوي 
لإلحصائية  وفقًا  بيتًا،   133 عددهم  يبلغ 
تنمية  وزارة  لدى  املسجلة  املعتمدة 

اجملتمع .
يف  املتضمنة  الذكية  األجهزة  وتشمل 
قرع  حال  يف  يضيء  جهاز  املبادرة، 
بصراخ  اخلاصة  التنبيه  وأجهزة  اجلرس، 
األبناء، إضافة لألجهزة الضوئية املساعدة 
بألوان متعددة  للصم، حيث يضيء اجلهاز 
فيما  باحلريق،  لإلنذار  األحمر  اللون  ليشري 
فضاًل  الهاتف،  رنني  عن  األزرق  اللون  يعرب 
بوجود  يعلمهم  الذي  األبيض  اللون  على 

حركة خارج املنزل.
يف  والتخطيط  البلدية  دائرة  أن  ويذكر 
عجمان أطلقت يف العام املاضي، روبوت 
ذكي خلدمة املتعاملني يف مركز سعادة 
لتوفري  يهدف  والذي  بالدائرة،  املتعاملني 
أجواء من الرفاهية للمتعاملني املتوافدين 
من  متنوعة  جملة  ويقدم  كما  للمركز 

اخلدمات الهامة للجميع.
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البناء األخضر 
رؤية  وفق  والتخطيط  البلدية  دائرة  تعمل 
التنمية  2021 يف حتقيق  حكومة عجمان 
بتشجيع  األخضر  واالقتصاد  املستدامة 
دفع  يف  تسهم  التي  النوعية  املشاريع 
عجلة التنمية الشاملة وحتقق االستدامة، 
بعجمان  والتخطيط  البلدية  دائرة  وأجنزت 
والتي  والقوانني  املشاريع  من  حزمة 
العمرانية  الطفرة  مواكبة  بهدف  جاءت 
إحكام  خالل  من  البناء  وجودة  عجمان  يف 
العمرانية  املشاريع  كل  على  الرقابة 
املقاوالت  شركات  بإلزام  وتنفيذها 
أفضل  باستخدام  االستشارية  واملكاتب 
وتعزيز  البناء  جماالت  يف  املمارسات 
السالمة املهنية للعاملني يف املشاريع، 
للدائرة  التابع  البناء  مواد  خمترب  يقوم  كما 
املشاريع،  جلميع  خدماته  بتقدمي 
الهندسية،  املواد  اختبارات  جمال  يف 
الرتبة، وال تقتصر مهام اخملترب  ودراسات 
بدور  يقوم  بل  فقط  االختبارات  على 

أساسي من الناحية الفنية.
كما تعمل الدائرة جاهدة يف سبيل توفري 

السكن املالئم للمواطنني وذلك بالتنسيق 
مبادرات  مكتب  مع  ودؤوب  دائم  بشكل 
زايد  بن  خليفة  الشيخ  السمو  صاحب 
يف  اهلل،  حفظه  الدولة،  رئيس  نهيان  آل 
 123 يضم  والذي   1 الرقايب  جممع  إنشاء 
يضم  والذي   2 الرقايب  وجممع  سكنيًا  بيتًا 
برنامج  ملبادرات  إضافة  سكنيًا  بيتًا   230
الرقايب  جممع  يف  لإلسكان  زايد  الشيخ 
و»جممع  سكنية  بيوت   306 يضم  والذي   2
 729 يضم  والذي  زايد«  بن  حممد  الشيخ 
بيتًا سكنيًا، حيث ُبنيت املساكن وفق أعلى 
وُجهزت  العاملية  والبناء  اجلودة  مقاييس 
بأفضل مستلزمات احلياة العصرية، وتقوم 
الطرق  توفري  يف  والتخطيط  البلدية  دائرة 
التي  اخلدمية  املرافق  وتخطيط  احلديثة 
بالتنسيق  وذلك  اجلديدة  املساكن  تخدم 

مع اجلهات املعنية.
والتخطيط  البلدية  دائرة  جهود  وحول 
أجل  من  الطاقة  استهالك  خفض  يف 
"يف  النعيمي:  يقول  االستدامة،  حتقيق 
البلدية  دائرة  تبذلها  التي  اجلهود  إطار 
مبستوي  لإلرتقاء  بعجمان  والتخطيط 

اإلمارة وتطبيق معايري االستدامة يف كافة 
لرؤية  ودعمًا  منها،  احليوية  القطاعات 
الدائرة )بيئية مستدامة وبنية عصرية لبناء 
حتسني  على  نعمل  عجمان(  مستقبل 
يف  مستدامة  بيئة  وخلق  املباين  آداء 
إمارة عجمان، عن طريق خفض استهالك 
تزيد  عمليات  واستخدام  واملياه،  الطاقة 
من كفاءة استخدامها وتقلل من التأثريات 
العامة  الصحة  على  للمباين  السلبية 
والبيئة، خالل دورة حياة املباين عن طريق 
اختيار أفضل املواقع للبناء مرورًا بتصميم 
وصيانته  وتشغيله  وانشاءه  املبني 
اشرتاطات  قرار  احتواه  ما  وهو  الدوريه، 
الذي  األوىل  املرحلة  يف  اخلضراء  املباين 
للمباين  االشرتاطات  من  جمموعه  تضمن 
باملبانى اخلضراء،  الواجهات  منها؛ كفاءة 
الشمسية  السخانات  نظام  واستخدام 
املباين، واستخدام املصابيح املوفرة  يف 
عالية الكفاءة، واستخدام الزجاج املقّسى 
مواد  باستخدام  حراريا  واملعالج  املزدوج 
اخلارجية  اجلدران  بناء  يف  للحرارة  عازلة 

وأسطح املباين".
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بشكل  الدائرة  تعمل   " النعيمي:  وأضاف 
يف  تساهم  التي  األنظمة  تبني  على  دائم 
ومنها  الطاقة  استهالك  من  التقليل 
معظم  تغيري  مت  حيث  الكهربائية  الطاقة 
األنظمة  إىل  الدائرة  مباين  يف  اإلضاءات 
املرشدة لالستهالك، ويشرتط على جميع 
ضمن  تكون  أن  شراءها  يتم  التي  األجهزة 
الكهربائية،  للطاقة  املرشدة  األجهزة 
التي  الكهربائية  األعمدة  استخدام  مت  كما 
من  عدد  يف  الشمسية  بالطاقة  تعمل 
ولتحقيق  اإلمارة،  يف  واملمرات  احلدائق 
الوقود  استهالك  من  والتقليل  االستدامة 
الدائرة بتحويل عدد من مركباتها إىل  تقوم 

املركبات الهجينة والكهربائية".
التنوع احليوي

احملافظة  يف  البلدية  دائرة  عن جهود 
يقول  اإلمارة،  يف  احليوي  التنوع  على 
من  البيولوجي  التنوع  "إن  النعيمي: 
يف  واملهمة  احلساسة  املواضيع 
وتطوير  احلفاظ  على  نعمل  لذلك  اإلمارة، 
والتي  اإلمارة  يف  الطبيعية  احملميات 
والكائنات  النباتات  من  عددًا  على  حتوي 
احلية ومنها النادره، وضمن جهود الدائرة 

الزوراء يف معاهدة  حممية  دخول  يأتي 
على  لتكون  الرطبة  لألراضي  رامسار 
كما  الرطبة،  لألراضي  العاملية  اخلريطة 
التنوع  على  احلفاظ  على  الدائرة  تشدد 
احليوي من خالل دراسات تقييم األثر البيئي 
على  التأثري  عدم  تضمن  والتي  للمشاريع 

التنوع البيولوجي يف اإلمارة".
معايري  لتحقيق  عجمان  إمارة  تسعى  كما 
الطبيعة  وصون  املستدامة،  التنمية 
بيئة  وتوفري  مقوماتها،  على  واحلفاظ 
اجلمالية  السمة  مع  تتسق  مثالية  عيش 
زيادة  خالل  من  لإلمارة،  واحلضارية 
اإلمارة  يف  اخلضراء  املساحات  إجمايل 

لـ2,500,000 مرت مربع.
العامة  واحلدائق  الزراعة  إدارة  أنهت  كما 
يف  بعجمان  والتخطيط  البلدية  بدائرة 
مطلع العام احلايل، من أعمال تركيب 210 
الشمسية،  بالطاقة  تعمل  إنارة  أعمدة 
تطبيق  على  الدائرة  حرص  إطار  يف  وذلك 
جديدة  مصادر  بتوفري  األخضر  االقتصاد 
جميع  واستغالل  املتجددة  للطاقة 
لديها  املتوافرة  البديلة  الطاقة  مصادر 
بهدف حماية البيئة واحلفاظ على الطبيعة 

ومكوناتها الطبيعية.
العلم  حدائق  يف  األعمدة  تركيب  وجرى 
ساحات  ثماين  ويف  الصفيا،  وحديقة 
شعبية موزعة يف مناطق الراشدية/ برزة 
الزاهر ومنطقة األلعاب يف حديقة الصفيا 
يف  الرتاثية  والباراجيل  عجمان  وكورنيش 
توجهات  يعكس  مبا  املواقع،  من  عدد 
احلكومة االحتادية يف الدولة يف جهودها 
الطاقة  الستغالل  واسرتاتيجياتها 
رؤى  وترجمة  البيئة،  حلماية  املتجددة 
حكومة عجمان نحو التوجه األخضر لتحقيق 

االستدامة باإلمارة.
وبيئة  يتناسب  مبا  اإلنارة  أعمدة  وصممت 
والساحات  املذكورة  العامة  احلدائق 
الرتاثية  البيئة  مع  املتناسبة  الشعبية 
يعكس  مبا  الغالية،  إلماراتنا  الشعبية 
عن  وحضارية  راقية  جمالية  صورة 
اخلدمات املقدمة من قبل الدائرة خلدمة 
احلدائق  يف  وجودهم  خالل  املتعاملني 
املذكورة ومواقع التنزه التي تشهد إقبااًل 
خالل  سيما  ال  األسبوع  مدار  على  الفتًا 
املناسبات  وخمتلف  األسبوع  نهاية  إجازة 

واألعياد.
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مشروعات تنموية مبتكرة وبنية تحتـــــــــية مستدامة

البلدية  دائرة  عام  مدير  يشري  وختامًا 
واهتمام  وعي  إىل  بعجمان  والتخطيط 
السيما  البيئية،  بالقضايا  اجملتمع  أفراد 
مع انتشار قنوات التواصل االجتماعي التي 
البيئي فأصبحت القضايا  عززت من الوعي 

البيئية ضمن اهتمامات اجملتمع.
 50 عامًا من اإلجناز

خالل  والتخطيط  البلدية  دائرة  جنحت 
من  العديد  إجناز  يف  عامًا   50 مسرية 
الطفرة  واكبت  التي  التنموية  املشاريع 
التي  السكانية  والكثافة  العمرانية 
التحتية  البنية  وتطوير  اإلمارة،  شهدتها 
واخلدمات املقدمة للجمهور واستقطاب 
البشرية املواطنة يف كل جماالت  الكوادر 
وسالمة  بصحة  واالهتمام  البلدي  العمل 
املشاريع  على  الرقابة  وإحكام  البيئة 
املتخصصة  اخملتربات  وإنشاء  العمرانية 
واملعدات  األجهزة  بأحدث  وتزويدها 
وتعيني الكوادر الفنية إلدارة أنظمة الرقابة 

الغذائية والصحية.
اخملطط  إجناز  الدائرة  إجنازات  أبرز  ومن 
والذي  عجمان،  ملدينة  الشامل  احلضري 

خمططني  وإعداد   2030 عام  إىل  ميتد 
واملنامة  مصفوت  ملنطقتي  جديدين 
مستقبلية  خطط  رسم  بهدف  وذلك 
تواكب التطور العمراين، ويتضمن اخملطط 
طرق  ومشاريع  واملواصالت  للنقل  خطة 
وترفيهية  وحدائق عامة وساحات شعبية 
الشامل  اخملطط  ضمن  ثالثية  وخطة 
تقاطعات   7 لتطوير  عجمان  ملدينة 
املرورية  احلركة  لتسهيل  وميادين 
من  احلركة  لسهولة  مقرتحات  ووضعت 

دخول املركبات من الشوارع الرئيسية.
حديثة  طرق  شبكة  بإجناز  الدائرة  ومتيزت 
داخل  يف  احلركة  سهولة  يف  أسهمت 
يف  الطرق  توفري  إىل  إضافة  املدينة 
للتطور  وفقًا  اجلديدة  السكنية  املناطق 
وأجنزت  الدائرة،  تشهده  الذي  العمراين 
العديد من مشاريع الطرق والبنية  الدائرة 
القدمية،  الطرق  تأهيل  وإعادة  التحتية 
مدينة  داخل  املرورية  احلركة  جعل  ما 
عجمان أكرث سالسة، كما مت إنشاء العديد 
التي  اجلديدة  والتقاطعات  اجلسور  من 
زالت  كثافة حركة املركبات، وما  تستوعب 

الطرق  شبكة  لتطوير  مستمرة  األعمال 
حمطات  بتخطيط  العام  النقل  دور  وتعزيز 
مواصالت  مؤسسة  ركاب  لنقل  انتظار 

عجمان يف كل املناطق السكنية.
كما تعمل الدائرة جاهدة يف سبيل توفري 
السكن املالئم للمواطنني وذلك بالتنسيق 
مبادرات  مكتب  مع  ودؤوب  دائم  بشكل 
زايد  بن  خليفة  الشيخ  السمو  صاحب 
يف  اهلل،  حفظه  الدولة،  رئيس  نهيان  آل 
 123 يضم  والذي   1 الرقايب  جممع  إنشاء 
يضم  والذي   2 الرقايب  وجممع  سكنيًا  بيتًا 
برنامج  ملبادرات  إضافة  سكنيًا  بيتًا   230
الرقايب  جممع  يف  لإلسكان  زايد  الشيخ 
بيوت سكنية و»جممع  2 والذي يضم 306 
 729 يضم  والذي  زايد»  بن  حممد  الشيخ 
بيتًا سكنيًا، حيث ُبنيت املساكن وفق أعلى 
وُجهزت  العاملية  والبناء  اجلودة  مقاييس 
بأفضل مستلزمات احلياة العصرية، وتقوم 
الطرق  توفري  يف  والتخطيط  البلدية  دائرة 
التي  اخلدمية  املرافق  وتخطيط  احلديثة 
بالتنسيق  وذلك  اجلديدة  املساكن  تخدم 

مع اجلهات املعنية.
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أنــــــــواع

في اإلمارات وشبه الجزيرة العربية

أثمرت جهود المختصين في دولة اإلمارات الذين دافعوا عن شجرة الغاف إلى عودتها 

وتحقيق  زراعتها  في  بالتوسع  والمطالبة  مؤخرًا  القوي  البيئي  وحضورها  للواجهة 

الحماية لها كإنجاز بيئي ضخم وسط صحراء اإلمارات.

مسؤولة  الذوادي  رمي 
بجمعية  العامة  العالقات 
الفطرية  للحياة  اإلمارات 
حماية  يف  وبارزا  رئيسيا  دورا  للجمعية  ان 
إذ خاضت  الدولة  البيئي داخل  هذا املنجز 
معركة  املاضية  السنوات  خالل  اجلمعية 
مع  بالتعاون  الغاف  شجرة  عن  للدفاع 

الصندوق العاملي لصون الطبيعة.
بن  زايد  الشيخ  له  املغفور  ان  إىل  ونوهت 
هو  والباين  املؤسس  نهيان  آل  سلطان 
من أكرث الذين قدروا شجرة الغاف وحافظ 

يف  أشجارها  من  موجود  هو  ما  على 
أي  قطع  مبنع  توجيهاته  وأصدر  الطبيعة 

شجرة غاف يف كافة إمارات الدولة.. 
واسعة  جديدة  غابات  باستزراع  أمر  كما 
إىل  بأبوظبي  الغاف حتى وصل عددها  من 
وباتت  تقريبا  شجرة  ماليني  ستة  من  أكرث 
أشجار  من  باملائة   30 نسبته  ما  متثل 

الغابات التي استصلحتها احلكومة.
الدول  من  العديد  تختار  الذوادي:  وقالت 
وطنية  قيمة  حتمل  أشجارا  العامل  حول 
بالرموز  مرتبط  األشجار  تلك  واختيار 

واملنفعة  والبيئة  الوطني  واإلرث  الثقافية 
قناعة  اجلميع  لدى  يوجد  اإلمارات  ويف 
ارتباطات  لها  اإلماراتية  الغاف  شجرة  بأن 
جتعلها تستحق أن تسمى شجرة وطنية.

ديسمرب  يف  أطلقت  اجلمعية  ان  وأكدت 
العاملي  الصندوق  مع  بالتعاون   2006 عام 
جمموعة  مع  وبالشراكة  الطبيعة  لصون 
الغاف"  شجرة  "أنقذوا  حملة  الفهيم 
يحرص  حيث  الغاف  شجرة  حلماية 
القائمون على احلملة على الضغط إلعالن 

الغاف شجرة وطنية.
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بأن  قناعة  اجلميع  لدى  يوجد  اإلمارات  يف 
ارتباطات  لها  اإلماراتية  الغاف  شجرة 

جتعلها تستحق أن تسمى شجرة وطنية.

ونوهت اىل ان احلملة دعت أفراد اجملتمع 
بزرع شتلة غاف رمزية  التصويت وذلك  إىل 
على  للتشجيع  االلكرتوين  املوقع  على 
على  واحلث  وطنية  كشجرة  اعتمادها 

احملافظة على ما بقي منها.
شجرة  كانت  اذا  فيما  سؤال  على  وردا 
الغاف قريبة من اختيارها شجرة وطنية؟.. 
وهل  ذلك؟..  عن  اإلعالن  تتوقع  ومتى 
الذوادي:  قالت  أخرى؟..  أشجار  تنافسها 
فهي  خاصة  مودة  الغاف  لشجرة  نكن 
اختيارها  يتم  ان  وأمتنى  قلوبنا  من  قريبة 
القريب  يف  اإلمارات  لدولة  وطنية  شجرة 
اإلماراتية  الغاف  شجرة  وتصبح  العاجل 
مثل شجرة األرز يف دولة لبنان الشقيقة.

من  العديد  على  نعتمد  نحن  وأضافت: 
يحمينا  وكظل  لنا  كملجأ  والنباتات  األشجار 

أن  جدا  الصعب  من  لهذا  يغذينا  وكطعام 
األشجار  فمن  أخرى  على  شجرة  نفضل 
يف  املهمة  املكانة  ذات  األخرى  احمللية 
تراثنا اخلليجي بشكل عام واحمللي بشكل 
خاص شجرة السمر والبابول والسدر والرب 
التي تعطينا  النخيل  وبالطبع هناك شجرة 

الزاد واملسكن.
الغاف مكانة  تقول: ولكن لشجرة  ومضت 
األخص  على  اإلماراتي  الرتاث  يف  رفيعة 

ولذلك قمنا باختيارها يف حملتنا.
يقوم  العامل  بلدان  من  كثري  يف  وتابعت: 
الغاف  ثمار  بطحن  هناك  املواطنون 
يأكلونه  املذاق  حلو  خبز  إىل  وحتويلها 
ويتغذون عليه مما يؤكد ان االجتاه احمللي 
بهذه  اإلماراتية  واملدن  البادية  تشجري  اىل 

الشجرة هو امتداد لالجتاه العاملي.

العامل  هي  والبحر  الرب  ثنائية  وتعترب  هذا 
الرئيسي يف تشكيل تاريخ وتراث اإلمارات 
ويصعب الفصل بينهما فأحب اجلميع من 
الغاف وغنوا لها وسط  بدو وحضر شجرة 
مرددين:  الغوص  موسم  يف  البحر  زرقة 
الغافة..  بظلة  يحال  القيظ  براد  "ياحمال 

ياخوي الشتا مغثه يبغي لبس وحلافة".
اخلوايل  األيام  إىل  احلنني  يأخذهم  وعندما 
والبداوة  والتاريخ  األصالة  عن  ويتحدثوا 
معامل  عن  يتحدثوا  ان  البد  والصحراء 

الطبيعة يف ذلك الزمان.. 
بادية ونوق 

وأجمع الرعيل األول الذين ارتبطوا بأشجار 
حتتها  وشربوا  بظاللها  واستظلوا  الغاف 
كل  من  الصيف  أواخر  ان  على  القهوة 
عام هو انطالق موسم الغاف يف اإلمارات 
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شجرة الغاف رمز الصمود الصحراوي            في اإلمــارات

فيقبلوا  ومزهرا  خمضرا  يكون  اذ  قدميا 
عليه كغذاء لهم.. 

مكانه  الغاف  لشجرة  ان  على  مشددين 
االرتباط  أنها جتسد  خاصة لديهم السيما 

الوثيق بني اإلنسان اإلماراتي وأرضه.
أيام  تتذكر  وقفت  الغاف  أشجار  ظل  حتت 
اىل  نظرها  ترفع  الطفولة  ومرابع  الصبا 
لتبحث  الغاف  ناحية أغصان شجرة  األعلى 
توجهها  وأثناء  الوارف  ظلها  مكان  عن 
الطفولة عندما  تتذكر صديقات  الظل  نحو 
واملطوعة  املكان  هذا  يف  يجتمعن 
فجأة  اجلريد..  من  بعصا  متسك  أمامهن 
سيف  حممد  سالمة  املواطنة  متتمت 
احلمرانية  منطقة  من   " عاما   60" لعويد 
من  احلال  دوام  قائلة:  اخليمة  برأس 
لتمحو  تأتي  أيام  من  البد  وأنه  احملال 
السنني  متضي  ان  والبد  وتزيله  املاضي 
وأوراق  الغصون  وتتساقط  الغاف  ويكرب 
الذكريات اليانعة لتمحوها أشعة الشمس 
وتطمرها  الرياح  لتحركها  أو  احلارقة 

الكثبان.
عنوان  الغاف  أشجار  كانت  وأضافت: 

وجد  فإن  الصحراء  وسط  يف  االستقرار 
وجدت بجواره مناطق استيطان مستقرة 
رئيسي  غذاء  مصدر  الغافة  تشكل  حيث 
استخدامات  عن  فضال  واحليوان  لإلنسان 

أخرى كثرية.
بأم  مهذب  منطقة  يف  ولدت  وتابعت: 
احلمرانية  إىل  انتقلت  الزواج  وبعد  القيوين 
حيث أعيش اآلن ويف كلتا املنطقتني كانت 
حتتها  فنستقر  تلقائيا  الغاف  أشجار  تنمو 
ونطبخ  القهوة"  "نشرب  ونتقهوى  ننام 
املريحانة  نربط  األعياد  أيام  ويف  الطعام 
"األرجوحة" يف أشجار الغاف ونلعب ونلهو 
كما نستفيد منها كغذاء للركاب والهوش 

"اإلبل واألغنام".
ينمو  التي  املناطق  أهم  ان  وأوضحت 
هي  اخليمة  رأس  إمارة  يف  الغاف  بها 
والدقداقة  واملقورة  واملزيرع  احلمرانية 

وخلريجة.
الرزي  حميد  املواطن  قال  جانبه  من 
العوير  بر  يف  تربينا  دبي:  من  عاما"   75"
واملطينة  واملزهر  ومشرف  واخلوانيج 
والبديع  الصجعة  بر  ويف  بدبي  وحميصنة 

للبدو  ومأكال  ظال  الغاف  وميثل  بالشارقة 
واحلضر  العمر  طول  وتطعمنا  واحلضر 
يأكل  من  ألن  البدو  من  أكرث  أكله  يفضلون 
الظهر  وجع  من  يشتكي  ال  الغاف  أوراق 
إىل  اآلن ويستمر  يبدأ  أكله  مطلقا وموسم 

بداية موسم الرطب.
وتابع: يرتكز الغاف يف دبي يف الوديان مثل 
وادي اخلوانيج بالعوير ولهباب وينبت تلقائيا 
هذه  يف  الغاف  وجدنا  الطفولة  ومنذ 
املناطق ويخربنا اجدادنا ان الغافة ال متوت 
يف األماكن املكان املرتفع ومتثل الغافة 
ظال يبحث عنه كل الناس قبل القيظ ألنها 

تكون باردة وعقب القيظ تكون دافئة.
الغاف..  بها  يكرث  التي  املناطق  وحول 
غاف  كله  وادي  العمردي  وادي  الرزي:  قال 
وميتد الغاف حتى يصل إىل منطقة شرف 
يوجد  مشرف  منطقة  ويف  العبعوب 
ألن  االسم  بهذا  وسمي  الشداد  عود 
عليها  الشداد  وضع  اعتادوا  البادية  أهل 
"والشداد هو عبارة عن فرش يوضع على 
وحتميلها"  ركوبها  ليسهل  الناقة  ظهر 
البطرانة  غافة  توجد  راشد  ند  وشرق 
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غافة  توجد  املزهر  شرق  احمليان  ويف 
"احدى  كيلة  توجد  اخلوانيج  ويف  احملايني 
العامية  يف  وتلفظ  الغاف  منو  مراحل 
نسبة  االسم  بهذا  وسميت  حروب  جيلة" 
بظلها  استظل  حروب  اسمه  شخص  إىل 

وقت الظهرية.
من  بالقرب  السوود  الغافات  ان  وذكر 
ألنها  االسم  هذا  عليها  واطلق  اخلوانيج 
غافة  توجد  كما  وسود  االخضرار  دائمة 
يف  الصغرية  والعذبة  العودة  العذبة 

مشرف.
بدوره يقول الدكتور خليفة عبيد بن دملوك 
الوسطى  املنطقة  من  "باحث  الكتبي 
رمز  تعترب  الغافة  شجرة  بالشارقة": 
مسرح  يف  الصحراء  وحتدي  الصمود 
فرغم  العربية  اجلزيرة  وشبه  اإلمارات 
وجودها يف أماكن شديدة التصحر إال أنها 
شجرة وافرة الظل وكثرية األوراق ومنوها 
وشجرة  الساق  أحادية  وهي  األعلى  اىل 
تراثية وتاريخية ارتبطت بابن االمارات وكلها 

فوائد.
العامة  حياة  يف  مهم  رمز  هي  وأضاف: 

متثل  كانت  التي  فهي  اإلمارات  دولة  يف 
باإلضافة  القوم  وكبار  احلاكم  جملس 
أيضا  وحتتضن  األفراح  حتتضن  كانت  أنها 

األحزان.
انرثوبولوجية  دراسات  بعمل  وطالب 
أدق  يف  أثرت  كونها  الغاف  شجرة  على 
الناحية  تفاصيل حياة األهايل قدميا.. فمن 
أهل  معظم  مارس  قال:  االجتماعية.. 
حتت  االجتماعي  سلوكهم  جل  البادية 
مركزا  ظاللها  كانت  إذ  الغاف  أشجار 
من  مظهرا  يعترب  بدوره  وهذا  للتجمع 

مظاهر التواصل والتكافل.
وزاد: أي جتمع بشري البد وان يعكس حياة 
حتت  جتمعهم  خالل  فمن  املنطقة  أهل 
الغاف يظهر سلوكهم االجتماعي الفطري 
استقبال  مثل  وتقاليد  عادات  شكل  يف 
الضيوف وما يتبعه من ترحيب وصور الكرم 

والضيافة.
هي  الغاف  شجرة  ان  دملوك  ابن  وأكد 
منذ  اإلمارات  يف  الدميقراطية  شجرة 
أن  املساء  يف  العادة  درجت  إذ  القدم 
القبائل  شيوخ  من  شيخ  كل  يتوسط 

منتدى  يعترب  الغاف  أشجار  حتت  جملسا 
القبائل  ألبناء  يحق  كما  القبيلة  ألبناء  حرا 
اجملاورة االنضمام إليه دون قيد او شرط 
وحتى عابر السبيل يلقى كامل الرتحيب به 
وتدور  اجلميع  ويجتمع  اجمللس  هذا  يف 
وحبات  القهوة  فناجني  النار  موقد  حول 
أمورهم  ويناقشون  األخبار  يتناقلون  التمر 
احلضور  جلسة  يف  وتروى  املهمة 
حظا  األوفر  ويتحدث  والطرائف  احلكايات 
تاريخية  وأمور  دينية  قضايا  عن  بالعلم 
ويحكي قصص األنبياء واملسلمني األوائل 

ويروي تاريخ العرب.
اتخذ  اإلمارات  حكام  من  عددا  ان  وذكر 
الستقبال  جملسا  الغاف  أشجار  من 
مطالبهم  إىل  واالستماع  مواطنيهم 
للنظر  احلاكم  يجلس  إذ  مباشر  بشكل 
يف أمر رعيته ويحل مشاكلهم مشافهة 
يستقبل  احلاكم  جملس  ان  من  وبالرغم 
حاجتهم  لقضاء  القادمني  من  كبريا  عددا 
أو للسالم فإن احلاكم ال ميل من استقبال 
الهواء  ذلك  على  يساعده  وقد  القادمني 

الطلق وظل الغاف الوارف.
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الغاف  بشجرة  اعتنى  من  أول  ان  إىل  ونوه 
يف دولة اإلمارات وأكرمها بعد قيام االحتاد 
سلطان  بن  زايد  الشيخ  له  املغفور  هو 
قام  حيث  ثراه"  اهلل  "طيب  نهيان  آل 
على  وزراعتها  املشاتل  يف  منها  باإلكثار 
وتوىل  الوطن  ربوع  يف  شاسعة  مساحات 
خليفة  الشيخ  السمو  صاحب  بعده  من 
"حفظه  الدولة  رئيس  نهيان  آل  زايد  بن 
اهلل" احملافظة عليها وإكثارها يف جميع 
خمتلف  يف  زراعتها  ومتت  املشاتل 

األماكن.
االمارات  يف  القبائل  بعض  ان  اىل  وأشار 
الغاف  بشجرة  اقتداء  اسماءهم  يسمون 
القبائل  هذه  زالت  وال  احلضيبة  وهي 

موجودة حتى وقتنا احلاضر.
تكون  ان  ميكن  الظهرية  وقت  وأضاف: 
الظل  ذات  الكبرية  الغاف  اشجار  إحدى 
البادية وقت  أهل  إليها  يلجأ  الوارف مقيلة 
ظاللها  حتت  والنوم  لالسرتاحة  الظهر 

حتى وقت العصر.
يكن  مل  أنه  إىل  نوه  األصلي  موطنها  وحول 
اآلن  انتشارها  وعلل  معروف..  موطن  لها 

الغربي  الساحل  بني  اآلن  انتشارها  قائال: 
بالباطنة  يسمى  ما  وهو  والشرقي 
األهايل  ان  إذ  أسبابه  فله  البطني  أو 
السهول  هذه  يف  قدميا  املستقرين 
الغاف  ترعى  التي  اجلمال  يستخدمون 
بني  وينتقلون  وترحال  نقل  كوسيلة 
تبدأ  وعندما  والشرقي  الغربي  الساحل 
بالعلف ومن  السفر تكون بطونها ممتلئة 
االسرتاحة  يقررون  وعندما  الغاف  ضمنه 
أثناء السفر تكون فضالتها وسيلة النتقال 
بذور الغاف إىل هذه املناطق وهذا ساعد 

على زيادة انتشارها داخل الدولة.
ونوه ابن دملوك إىل ان أشجار الغاف بدأت 
للواجهة جمددا عرب حمالت منظمة  تعود 
الفرتة  خالل  لالهمال  تعرضت  ان  بعد 
أمر  املاضي  الشهر  بداية  ففي  املاضية 
الشارقة  إلمارة  البلدي  اجمللس  رئيس 
سباق  ميدان  يف  الغاف  أشجار  بتوزيع 
الهجن على جميع املواطنني وكانت هذه 
من  سيوزع  قادمة  سنوات  لثالث  خطة 
متاشيا  وهذا  شتلة  مليون  نصف  خاللها 
اجلهات  من  الرشيدة  التوجيهات  مع 

واحملافظة  الغاف  من  لإلكثار  العليا 
قدر  الصحراوي  الزحف  ووقف  البيئة  على 
وتسكني  املتطاير  الغبار  وتقليل  اإلمكان 
املنقرضة  الغاف  أشجار  وتعويض  الرياح 
من  ألنها  الشجرة  هذه  على  واحملافظة 
ألهل  الفوائد  من  الكثري  وقدمت  املوروث 

اإلمارات خاصة يف املاضي .
احلضيب  وغاف  الكيل  غاف  ان  وأوضح 
الغاف  أصناف  من  القريطية  وغاف 
خروجها  منذ  حضيب  يسمى  وجميعها 

من األرض كشتلة حتى عمر 10 سنوات.
قال:  املاضي  يف  استخداماتها  وعن 
فصنف  النوع  حسب  استخدامها  يختلف 
عند  السلطة  أطباق  مكونات  من  الكيل 
مورقا  يكون  عندما  أوراقه  تؤكل  إذ  البدو 
"عبارة  جميج  يسمى  احلالة  هذه  ويف 
إليه املرق"  عن خلط األرز والغاف ويضاف 
اجلاشع  أو  السمك  أو  باجلامي  ويخلط 
الدقوق  مع  يخلط  املاضي  الزمن  ويف 

"مسحوق اجلراد".
ذات  خاصة  احلضيب  غافة  ان  وأكد 
يف  استخدمت  منها  الكثيفة  األغصان 
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به  ويحوون  قدميا  للمنازل  سور  عمل 
مشريا  احلالل..  وحظائر  الضيوف  جمالس 
إىل ان غاف القريطية استخدم إلطعام اإلبل 

يف الشتاء.
بأفضل  الغاف  يجود  دملوك:  ابن  وأضاف 
وكان  األزهار  موسم  يف  العسل  أنواع 
للحيوانات  كعلف  الغاف  بذور  من  يستفاد 
يف  الغاف  أخشاب  واستخدمت  األليفة 
الن  القماش"  وبيوت  الشعر  بيوت  تشييد 
خشبه عمودي واستخدمت أخشاب الغاف 
يف الطهو واليابسة للتجارة إذ كان البدوي 
أخرى  بسلع  املدن  أسواق  يف  بها  يبادل 
الرفاع  أو  باحلمولة  العملية  وتسمى هذه 
اما  اإلبل"  ترفعه  او  حتمله  ما  إىل  "نسبة 
واستخراج  حرقها  فيتم  الكبرية  األخشاب 

الفحم منها للتجارة.. 
مشريا إىل ان فحم الغاف يعترب من الدرجة 
الرابعة من حيث اجلودة حيث يأتي من بعد 

السمر والقرط والسدر.
وانتهى بالقول: تعترب أشجار الغاف مبثابة 
الطبية  لفوائده  نظرا  املداوي  الطبيب 
من  لعدد  مبعاجلتها  املعروفة  العديدة 

يتم  املاضي  يف  الغاف  وحلاء  األمراض 
أو  األورام  ملعاجلة  واستخدامه  حرقه 

األوجاع.
علي  بن  سلطان  الشاعر  قال  جانبه  من 
إذ  البادية  رمز  الغاف  شجرة  الرفيسا: 
مضارب  وحول  الفيايف  يف  باسقة  تنمو 
باجللوس  األهايل  اهتمام  وتلقى  البدو 
يصل  وقد  الوارف  ظلها  حتت  واالسرتاحة 
ميلكه  مبا  منهم  كل  مباهاة  إىل  األمر 
الضيف  قدوم  حال  يف  الغاف  أشجار  من 
القهوة  يشربون  ظلها  فيجمعهم 
من  أصبحت  التي  الذكريات  ويسرتجعون 

املاضي .
املساس  مينعون  الشيوخ  كان  وأضاف: 
ثاقبة  نظرة  عندهم  ألن  وقطعها  بها 
الوفاء  باب  من  انه  كما  للبيئة  بالنسبة 
لهذه الشجرة وزد على ذلك أنهم يأمرون 
بتهذيبها لتنمو وتزداد اخضرارا وقد قمت 

بإعداد قصيدة كاملة تتحدث عن الغافة .
نشر  يف  الغاف  أشجار  ساهمت  وقال: 
ثقافية  منابر  إىل  تتحول  إذ  الثقايف  الوعي 
اجملالس  أغصانها  حتت  حتتضن  عندما 

إشعاع  مكان  تكون  ما  كثريا  التي  البدوية 
للشعر بنوعيه العامي والفصيح.

ثقافية  نوادي  الغاف  أشجار  تعترب  وزاد: 
واملوهوبني  املثقفني  طبقة  كانت  عندما 
ظاللها  حتت  إال  للتجمع  أماكن  يجدون  ال 
ورواة  والشعراء  األدباء  احلضور  بني  فتجد 
الشعبية  واحلكايات  واألمثال  التاريخ 
جعل  مما  معينها  ينضب  ال  التي  واألجماد 
للروايات  ومنبعا  لألمثال  مضربا  الغاف 

واحلكايات الرتاثية.
عاما"   60" الشميلي  حسن  راشد  يوسف 
قدميا  يقول:  اخليمة  برأس  شمل  من 
قراءة  لتعلم  املناسبة  السن  نبلغ  عندما 
حيث  املدرسة  إىل  نذهب  الكريـم  القرآن 
الغاف  شجرة  وتظلنـنا  الرمال  نفرتش 
ال  رملية  بكثبان  حماطة  اخلضرة  شديدة 

يحدها النظر.
املزيرع  منطقة  يف  الغاف  يكرث  وأضاف: 
والدقداقة واخلران أما يف منطقة شمل 
فيقل الغاف عن تلك املناطق ويف مزيرع 
بعضه  مع  متالصقا  ويكون  الغاف  يكرث 

وأشهرها غافات فوندي.
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تكنولوجيا بيئية

 »برنامج المبرمج اإلماراتي«
اللجنة  رئيس  والتخطيط  البلدية  دائرة  رئيس  النعيمي،  حميد  بن  راشد  الشيخ  وصف 

العليا للتحول الرقمي، جيل اليوم بأنه واع ومدرك ويمتلك المهارات والمواهب ويحرص 

على احتراف لغات المستقبل ومن بينها البرمجة التي أصبحت في يومنا الحالي لغة 

العصر وسالح شباب المستقبل.

ذلك خالل كلمته يف احلفل 
برنامج  لفعاليات  اخلتامي 
اإلماراتي"  "املربمج 
صندوق  نظمه  والذي  الثانية  بنسخته 
عجمان  شباب  مركز  مع  بالتعاون  الوطن 

 وحكومة عجمان الرقمية.
الفريق  معايل  احلفل،  فعاليات  شهد 
نائب رئيس الشرطة  ضاحي خلفان متيم، 
جملس  رئيس  دبي،  يف  العام  واألمن 
بنت  عزة  والشيخة  الوطن،  صندوق  إدارة 
عبداهلل النعيمي، مدير عام مؤسسة حميد 

عجمان،  يف  اخلريية  النعيمي  راشد  بن 
الطلبة  أمور  وأولياء  وعدد من املسؤولني 
والطالبات املشاركني يف برنامج املربمج 

اإلماراتي.
األوىل  بنسخته  الربنامج  يف  رأينا   " وقال 
للتعلم  جادة  تسعى  وعيونا  واعية  عقوال 
تعلم  على  الناشئ  اجليل  حرص  وملسنا 
يف  وتسخريه  االصطناعي  الذكاء  تقنيات 
النسخة  جناح  أن  مبينًا   ،" اجملاالت  شتى 
لتدشني  حافزا  شكلت  الربنامج  من  األوىل 
الستقطاب  الثانية  بنسخته  الربنامج 

التي  اليافعة  واملواهب  الشابة  العقول 
التغيري  أيقونة  ليكونوا  للدعم  بحاجة 
مسرية  لدفع  قويًا  وأساسًا  املنشود 
اجملاالت  يف  الدولة  يف  واالزدهار  التقدم 

كافة.
على  اطالعه  خالل  سعادته  عن  وأعرب 
بلغت  والتي  للربنامج  املنتسبني  مشاريع 
رأيناه  ما  أن  موضحًا  مميزا،  مشروعا   76
هو مدعاة حقيقية للفخر فاأليدي الصغرية 
النرية  فعقولهم  الكثري  تنجز  أن  تستطيع 
سلم  على  وتضعهم  أعمارهم  تسبق 
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على  تركز  مشاريع  املشاركون  قدم 
موضوعات قيمة كإعادة التدوير وتوفري 
إمارة  عن  معلومات  وتطبيق  املوارد 

عجمان.

اجملد والرفعة.
ابتكرها  التي  املشاريع  بأن  وأفاد 
املنتسبون تربهن عن اإلنسانية املتجذرة 
على  حرصوا  الذين  زايد  أبناء  نفوس  يف 
اجملاالت  لدعم  الذكية  التقنيات  توظيف 
مذهلة  مشاريع  رأينا  فلقد  اخلدمية 
ابتكرها األطفال من الفئة العمرية من 7 إىل 
التواصل  مشروع  ضمنها  ومن  سنوات   10
استطاعت  كما  العامل  حول  األطباء  مع 
مشاريع  تقدمي  األخرى  العمرية  الفئات 
هامة وتركز على موضوعات قيمة ويلمس 
إعادة  مشروع  بينها  ومن  اجلميع  أثرها 
تنظيم  وتطبيق  املوارد  وتوفري  التدوير 
الوقت وتطبيق معلومات عن إمارة عجمان 
ملشاريع  إضافة  هويتنا،  تراثنا  وتطبيق 
عن  روبوت  بينها  ومن  الروبورت  صناعة 

قوانني السري واملرور يف املدينة وروبوت 
نقل األطفال إىل األماكن الرتفيهية بشكل 

آمن وروبوت السالمة املرورية والسياحة.
من جانبه، قال معايل الفريق ضاحي خلفان " 
إن دولتنا الرائدة وحكومتنا الرشيدة تسعى 
بطاقاتهم  وتؤمن  البشرية  املوارد  لدعم 
الالحمدودة ولذللك فإناه تدشن املبادرات 
اجملتمع  شرائح  ألهم  تصل  التي  النوعية 
التي  اإلماراتي  املربمج  مبادرة  بينها  ومن 
األول  موسمها  يف  كبريا  جناحا  شهدت 
الذي  املستقبل  جيل  إيجاد  واستطاعت 

يحرتف لغة املستقبل ".
 201 العام  هذا  يف  استقبلنا   " وأضاف 
أثرى  الذي  بالربنامج  التحقوا  وطالبة  طالب 
صناعة  على  قادرين  وجعلهم  معارفهم 
املميزة  فاملشاريع  املتنوعة،  اإلبداعات 

التي رأيناها اليوم هي أكرب دليل على وجود 
جيل ال يستهان بقدراته". 

مدير  الرئيسي  أحمد  أعرب  جانبه،  من 
على  واملشرف  عجمان  شباب  مركز 
بوصول  الغامرة  سعادته  عن  الربنامج 
التميز  من  املرحلة  لهذه  الناشئ  اجليل 
واالبداع، مبينًا أن املشرفني واألهايل تابعوا 
الذي  التغيري  وملسوا  بيوم  يومًا  األطفال 
املهارات  وصقل  القدرات  تطوير  عن  أثمر 
من  واملهارات  املعلومات  بكافة  والتزويد 
نفذها  حمكمة  وخطة  مميزة  أجندة  خالل 
تعليمية  برامج  استخدموا  متخصصون 
وأخرى  اإلنرتنت  شبكة  باستخدام  ونظرية 
تصميم  مهارات  الطلبة  إلكساب  تطبيقية 
ونحصل  مميزا  مشروعا   76 لرنى  الربامج 
على أفضل 17 مشروعا يف ختام الربنامج.
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مشروعات مسابقة »ديكاثلون الطاقة الشمسية«
المسابقة  موقع  لزيارة  الجمهور  تسجيل  بدء  عن  دبي  ومياه  كهرباء  هيئة  أعلنت 

)ديكاثلون  الشمسية  الطاقة  على  المعتمدة  المنازل  لتصميم  للجامعات  العالمية 

مكتوم  آل  راشد  بن  محمد  مجمع  في   )2018 األوسط  -الشرق  الشمسية  الطاقة 

للطاقة الشمسية في منطقة سيح الدحل في دبي.

حممد  سعيد  سعادة 
رئيس  نائب  الطاير، 
للطاقة  األعلى  اجمللس 
يف دبي، والعضو املنتدب الرئيس التنفيذي 
على  اجلمهور  دبي،  ومياه  كهرباء  لهيئة 
على  ميتد  الذي  املسابقة  موقع  زيارة 
يف  مربع  مرت  ألف   60 بنحو  تقدر  مساحة 
جممع حممد بن راشد آل مكتوم للطاقة 
الطاقة  مشروعات  أكرب  الشمسية، 
الشمسية يف العامل يف موقع واحد وفق 
كصرح  ألهميته  املستقل،  املنتج  نظام 

االعتماد  نحو  التحول  مسرية  يف  ريادي 
يف  والنظيفة  املتجددة  الطاقة  على 
للطاقة  دبي  السرتاتيجية  حتقيقًا  دبي، 
النظيفة 2050 الهادفة إىل توفري 75% من 
النظيفة،  الطاقة  مصادر  من  دبي  طاقة 
الطاقة  لتوفري  مستدام  منوذج  وتأسيس 
دبي  تكون  وأن  االقتصادي،  للنمو  وداعم 
مستوى  على  الكربونية  البصمة  يف  األقل 

العامل بحلول 2050.
من  األوىل  الدورة  "تكتسب  سعادته:  وقال 
الشرق   - الشمسية  الطاقة  "ديكاثلون 

لتنظيمها  نظرًا  خاصة  أهمية  األوسط" 
خالله  نحتفي  الذي   "2018 زايد  "عام  خالل 
له  املغفور  ميالد  على  عام  مئة  مبرور 
بن  زايد  الشيخ  املؤسس  الوالد  اهلل  بإذن 
الذي  ثراه،  اهلل  طيب  نهيان،  آل  سلطان 
رسخ مبادئ التنمية املستدامة واحلفاظ 
يف  الطبيعية  ومواردها  البيئة  على 
وتواصل  املتحدة،  العربية  اإلمارات  دولة 
املسرية من بعده قيادتنا الرشيدة ممثلًة 
بن  خليفة  الشيخ  السمو  صاحب  بسيدي 
اهلل،  حفظه  الدولة  رئيس  نهيان،  آل  زايد 
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الفرق  تشجيع  إىل  املسابقة  تهدف 
املشاركة على تصميم وبناء وتشغيل 
مناذج مستدامة ملنازل تعمل بالطاقة 

الشمسية.

بن  حممد  الشيخ  السمو  صاحب  وسيدي 
راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس 
جملس الوزراء حاكم دبي رعاه اهلل، وصاحب 
السمو الشيخ حممد بن زايد آل نهيان، ويل 
للقوات  األعلى  القائد  نائب  أبوظبي  عهد 
املسلحة، حتى أصبحت الدولة مثااًل ُيحتذى 
البيئية  بجوانبها  املستدامة  التنمية  يف 
ذلك  ويتجلى  واالقتصادية،  واالجتماعية 
التنمية  وخطط  وبرامج  اسرتاتيجيات  يف 
بني  يوازن  مستدامًا  منوًا  تضمن  التي 
على  واحلفاظ  الشاملة  والتنمية  التطور 
البيئة، ويف مقدمتها مئوية اإلمارات 2071، 

واألجندة الوطنية لرؤية اإلمارات 2021".
اإلمارات  دولة  "باتت  سعادته:  وأضاف 
للمبدعني ووجهة  لإلبداع وحاضنة  منصة 
بفضل  العامل  أنحاء  جميع  من  للمبتكرين 

ما توفره قيادتنا الرشيدة من بيئة حمفزة 
يف  والتطوير  البحث  جهود  تدعم  لالبتكار، 
صناعة  يف  واالستثمار  املتقدمة،  العلوم 
اإلمارات  أجندة  مع   انسجامًا  املستقبل، 
أطلقها  التي   ،2031 املتقدمة  للعلوم 
بن  حممد  الشيخ  السمو  صاحب  سيدي 
العلوم  راشد آل مكتوم رعاه اهلل، لتوظيف 
املتقدمة يف تطوير وابتكار حلول للتحديات 
الوطنية  واالسرتاتيجية  املستقبلية؛ 
الدول  ضمن  اإلمارات  دولة  جلعل  لالبتكار 
وتأتي  العامل.  مستوى  على  ابتكارًا  األكرث 
العاملية  املسابقة  لهذه  دبي  استضافة 
العاملية،  اجلامعات  بني  تنافسية  األكرث 
للشباب  الفرص  لتوفري  جهودنا  ضمن 
إلطالق طاقاتهم وتشجيعهم على اإلبداع 
واالبتكار لتطوير حلول مبتكرة ودعم اجلهود 

للتغري  السلبية  اآلثار  ملواجهة  العاملية 
املناخي، وإدراكًا منا بأن الشباب هم القوة 

الدافعة لبناء مستقبل أكرث إشراقًا".
وحتديد  للتسجيل  اجلمهور  الهيئة  وتدعو 
موعد لزيارة موقع املسابقة لالطالع على 
مشروعات الفرق املتنافسة، واملشاركة 
والرتفيهية  التثقيفية  الفعاليات  يف 
املصاحبة لها، من خالل املوقع اإللكرتوين 
www.solardecathlonme. :للمسابقة

com
الفرق  تشجيع  إىل  املسابقة  وتهدف 
مستدامة  مناذج  تصميم  على  املشاركة 
وتتميز  الشمسية  بالطاقة  تعمل  ملنازل 
واستهالك  التكلفة  حيث  من  بالكفاءة 
على  احلفاظ  على  الرتكيز  مع  الطاقة، 

البيئة.
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ُتوقعان اتفاقيًة تعاون 
أعلنت وكالة اإلمارات للفضاء وشركة »كريبتوالبز«، مركز االبتكار العالمي المستوى وبيئة 

العمل المشترك الُملهمة وحاضنة المشاريع الناشئة بدعم من منصة »500 ستارتابس« 

األميركية، عن توقيع اتفاقية تعاون لدعم وتنفيذ برنامج »جيوتيكإنوفيشن« لالبتكار، 

إلى  الُمبتكرة  أفكارها  وتحويل  ناشئة  مشاريع  ثالث  نمو  تسريع  إلى  يهدف  الذي 

منتجات قابلة للتنفيذ ي والتطوير والتسويق في مجال الفضاء. 

مقر  يف  املذكرة  توقيع 
للفضاء  اإلمارات  وكالة 
معايل  بحضور  بأبوظبي، 
بالهول  حميد  عبداهلل  بن  أحمد  الدكتور 
التعليم  لشؤون  الدولة  وزير  الفالسي 
العايل واملهارات املتقدمة رئيس جملس 
الدكتور املهندس  الوكالة، وسعادة  إدارة 
الوكالة  عام  مدير  األحبابي  ناصر  حممد 
والدكتور صالح الهاشمي العضو املنتدب 
التنفيذي  والرئيس  البز"  "كريبتو  لشركة 
من  عدد  جانب  إىل  "ألغوريثما"،  لشركة 
واملهندسني  والتنفيذيني  املسؤولني 

لدى اجلانبني. 
إنوفيشن"  "جيوتيك  برنامج  وسيعمل 
العقول  لالبتكار على حتديد واختيار أفضل 

امُلحتملني  األعمال  ورواد  واملبدعني 
األراضي  "إدارة  هي  فئات  ثالثة  ضمن 
الكوارث  و"إدارة  والريفية"،  احلضرية 

واألزمات"، وأمن احلدود الساحلية".
من  األوىل  للمرحلة  الرتشح  باب  وسيفتح 
من  مؤلفٌة  جلنٌة  بعدها  لتتوىل  الربنامج، 
خرباء من وكالة اإلمارات للفضاء وُمختصني 
من  وجمموعة  "كريبتوالبز"  شركة  من 
يف  الواسعة  اخلربة  ذوي  من  األكادمييني 
الرتشح  طلبات  تقييم  عملية  اجملال  هذا 
حيث  بينها،  فيما  واالختيار  للمشاريع 
"كريبتوالبز"  حاضنة  برنامج  إىل  ستنضم 

للعمل على حتويلها إىل حقيقة.
الدكتورأحمد  معايل  قال  الصدد،  وبهذا 
هذه  توقيع  "يأتي  الفالسي:  بالهول 

اإلمارات  وكالة  حرص  إطار  يف  االتفاقية 
للفضاء على دعم الكوادر الوطنية وصقل 
مبا  االبتكار،  على  وتشجيعها  مهاراتها 
يف  االسرتاتيجية  أهدافها  مع  ينسجم 
القطاع  لقيادة  الكوادر  هذه  وتنمية  إعداد 
إىل  املستقبل،  يف  الطموحة  ومشاريعه 
العلمي  البحث  جهود  وحتفيز  دعم  جانب 
استكشاف  وعلوم  تقنيات  يف  والتطوير 

الفضاء حمليًا".
من جهته، قال سعادة الدكتور املهندس 
الوكالة:  عام  مدير  األحبابي  ناصر  حممد 
"نسعى من خالل دعم برامج بناء القدرات 
الفضائي  القطاع  تعزيزمنو  إىل  البشرية 
الضرورية،  باخلربات  رفده  عرب  الدولة  يف 
إضافة إىل توفري الفرص التي ميكن لألجيال 
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حفل  خالل  النتائج  عن  اإلعالن  سيجري 
الرسمي  املقر  يف  سيقام  رسمي 

لشركة "كريبتو البز" يف مدينة مصدر.

حتويل  يف  منها  االستفادة  املقبلة 
أفكارهم إىل حقيقة مبا ينعكس إيجابًا على 

القطاع بشكل عام". 
سيلعب  الربنامج  أن  األحبابي  وأعترب 
جهود  ودعم  حتديد  يف  أساسيًا  دورًا 
الصلة  ذات  اجملاالت  يف  األعمال  رواد 
مساهمة  تزايد  ظل  يف  خاصة  بالفضاء، 
االقتصادية  التنمية  يف  الفضائي  القطاع 
دعم  إىل  إضافة  الدولة،  يف  واالجتماعية 
مستوى  على  التنافسية  الدولة  مكانة 
داعمة  بيئة  يف  االبتكارية  املشاريع  دعم 

لألعمال.
الدكتور  أشاد  املبادرة،  على  وتعليقا 
صالح الهاشمي، العضو املنتدب لشركة 
لشركة  التنفيذي  والرئيس  البز"،  "كريبتو 
"ألغوريثما"، على أهمية التعاون والتنسيق 

ومؤسسات  احلكومية  اجلهات  بني 
نقلة  لتحقيق  يؤسس  مبا  اخلاص  القطاع 
"ُتشكل  وقال:  اجملاالت  كافة  يف  نوعية 
للفضاء  اإلمارات  وكالة  مع  االتفاقية  هذه 
األعمال  رواد  احتضان  يف  لدورنا  تكريًسا 
واملبتكرين يف خمتلف اجملاالت وتزويدهم 
الذكية  واحللول  واالستشارات  بالتقنيات 
التي تساعدهم على القيام بأبحاث وجتارب 
وفق  وتقييمهم  أفكارهم  واختبار  عملية 
ونحن  املعتمدة.  العاملية  املعايري  أعلى 
تقدمي  على  اجليل  هذا  بقدرة  ثقة  على 
اآلمال  وحجم  تتناسب  خالقة  وحلول  أفكار 

والطموحات املعقودة عليه."
حفل  خالل  النتائج  عن  اإلعالن  وسيجري 
رسمي سيقام يف املقر الرسمي لشركة 
"كريبتو البز" يف مدينة مصدر، حيث سيتم 

لعرض  الفائزين  الثالثة  امُلرشحني  دعوة 
ُمنتجاتهم امُلبتكرة. كما سيشهد احلفل 
إىل  اإلمارات"  يف  "ُصنع  معرض  تنظيم 

جانب ورش عمل بعنوان "بناء القدرات".
األعمال  رواد  أمام  الفرصة  وسُتتاح 
له  وامُلرتشحني  بالربنامج،  امُلهتمني 
أفضل  بني  من  اختيارهم  يتم  مل  ممن 
لتوسيع  النهائيات،  يف  متسابقني  ثالثة 
التمويل  على  واحلصول  تواصلهم  شبكة 
على  والتعرف  وأفكارهم  ملشاريعهم 
خالل  من  وذلك  مرة،  ألول  ُجدد  عمالء 
والتفاعل  للتواصل  لهم  الفرصة  إتاحة 
جمال  يف  ُمتخصصني  ُمرشدين  مع 
العام  القطاعني  يف  وُمستثمرين  األعمال 
واخلاص ومستثمرين رعاة ضمن فعاليات 
املعرض وورش العمل امُلزمع تنظيمها.
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صحة وطب

يوصي بدعم التغطية الصحية الشاملة
أوصى المؤتمر اإلقليمي األول لمجلس التمريض الدولي، الذي اختتم أعماله في مركز أبوظبي 

الوطني للمعارض »أدنيك« بدعم التغطية الصحية الشاملة كحق من حقوق اإلنسان.

استمر  الذي  املؤمتر 
من  بدعم  وعقد  يومني 
للخدمات  أبوظبي  شركة 
جمعية  مع  والشراكة  "صحة"،  الصحية 
مؤمتر  مع  والتعاون  اإلماراتية  التمريض 
واملهن  والقبالة  للتمريض  الدويل  صحة 
التعاون  ضرورة  املساندة،  الطبية 
الصحية  الرعاية  منظمات  كل  بني  الفعال 
ومقدمي الرعاية وشركات التأمني لتحقيق 
التغطية الصحية الشاملة يف جميع أنحاء 

العامل.
التنمية  أهداف  بدعم  املؤمتر  أوصى  كما 
الصحة  نتائج  لتحسني  كإطار  املستدامة 
العامة للجميع، وكوسيلة ملواجهة العبء 

العاملي املتزايد لألمراض غري املعدية.

حلملة  املطلق  التأييد  املشاركون  وأكد 
وعي  لزيادة  العاملي"  اآلن  "التمريض 
مهنة  وإمكانات  ونطاق  بدور  اجلمهور 
صحة  احتياجات  تلبية  يف  التمريض 
إىل  الشكر  ووجهوا  جمتمعاتنا.  ورفاهية 
التي  الصحية  واخلدمات  احلكومات  جميع 

انضمت بالفعل إىل احلملة.
فئات  تشجيع  ضرورة  املؤمتر  وأكد 
التمريض وجميع مقدمي الرعاية الصحية 
املشرتكة  للحوكمة  مناذج  تطوير  على 
القرارات، وهذا  واتخاذ  باملمارسات  تتعلق 
تقوم  أن  اخلصوص  وجه  على  يتطلب 
احلوكمة  مناذج  بتوثيق  الصحية  املرافق 
واضحة،  بطريقة  بها  اخلاصة  املشرتكة 
رؤية  من  القرارات  أصحاب  يتمكن  حتى 

أهمية صوت التمريض.
التمريض  قادة  تشجيع  على  حث  كما 
وتسهيل  دعم  على  املنشآت  ومديري 
على  التمريض  لفئات  األكادميي  التطور 
والتخصصية،  العليا  الدراسات  مستوى 
الفرصة  على  الفئة  هذه  حصول  لضمان 
والفكرية  الفنية  املهارات  وتطبيق  لتعلم 
اخلربة  من  عاٍل  مستوى  على  والقيادية 
التطوير  تشجيع  إىل  إضافة  واملعرفة، 
مناذج  مع  املهني  للتثقيف  املتزامن 

التعليم والتدريب.
دعم  على  للحصول  السعي  إىل  ودعا 
احلكومات وأصحاب القرار ملعرفة وقياس 
يف  التمريض  فئات  يف  النقص  وحتليل 
املنطفة وعلى الصعيد العاملي، خصوصًا 
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التنمية  أهداف  بدعم  املؤمتر  أوصى 
العامة  الصحة  لتحسني  املستدامة 
العاملي  العبء  ومواجهة  للجميع 

املتزايد لألمراض غري املعدية.

دعوة جميع البلدان إىل التوجه نحو االعتماد 
متريضنا  "رعاية  خالل  من  الذات  على 
متاشيًا  املتخصص"،  ومتريضنا  وقابالتنا 
توظيف  ملمارسة  الدولية  "املدونة  مع 

املهنيني الصحيني".
واملمولني  القرار  أصحاب  املؤمتر  وشجع 
األبحاث  دعم  يف  االستثمار  على 
التمريضية، وذلك من خالل وضع منهجية 
توضح  أن  شأنها  من  ومنضبطة  صارمة 
الصحي  النظام  وحلول  واحتياجات  قضايا 

بأكمله.
يف  األوىل  للمرة  أبوظبي  واستضافت 
املنطقة املؤمتر اإلقليمي األول جمللس 
التمريض الدويل، حتت شعار "املمرضون: 
إىل 27  الفرتة من 25  صوت قيادي"، خالل 

سبتمرب املقبل. 

متريض  خرباء  املؤمتر  يف  وشارك 
دول  خمتلف  من  وأكادمييون  ومتحدثون 
علمية  ورقة   102 مناقشة  وشهد  العامل، 
جلسة  و18  رئيسة  جلسة   12 اىل  مقسمة 
ملصقًا  و67  عمل  ورش  وخيم  فرعية 
املؤمتر  أيام  مدار  على  عرضها  مت  علميًا 

الثالثة.
إدارة  مديرة  املهري  عائشة  وأكدت 
شركة  يف  املساند  والطب  التمريض 
جمعية  إدارة  جملس  ورئيسة  صحة 
يف  املؤمتر  أهمية  اإلماراتية  التمريض 
ضوء احلاجة امللحة إىل تعزيز قيمة وثقافة 
وتوفري  احمللي  اجملتمع  يف  التمريض 

الفرص للخربات احمللية.
املدير  سالم  أنور  الدكتور  أشار  جهته  من 
يف  والفنية  الطبية  للشؤون  التنفيذي 

يأتي  املؤمتر  هذا  أن  إىل  صحة  شركة 
منسجمًا مع اخلطة االسرتاتيجية حلكومة 
صحية  حياة  توفري  يف   2030 أبوظبي 
مبستويات  وعالجية  وقائية  وخدمات 
للتمريض  اجلوهري  الدور  إىل  الفتًا  عاملية، 
القلب  باعتباره  الصحية  املنظومة  يف 
النابض ألي مؤسسة صحية وحمور رعاية 

املريض.
اللجنة  رئيسة  حممود  سماح  واعتربت 
يزود  املؤمتر  هذا  أن  للمؤمتر  املنظمة 
الدولة  يف  التمريض  قطاع  يف  العاملني 
مبنصة تفاعلية متكاملة للتواصل املهني 
دورهم  ويعزز  املستمر،  والتعليم  بينهم 
ويدعم  الصحية  الرعاية  قطاع  يف  احليوي 
فئات  بني  املهنية  وصورتهم  مكانتهم 

اجملتمع.
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تحتفالن باليوم العالمي للمسن 

نظمت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عدة فعاليات في المناطق والمرافق الصحية 

الصحة  منظمة  له  خصصت  الذي  للمسن  العالمي  اليوم  مع  بالتزامن  لها  التابعة 

العالمية هذا العام عنوان »االحتفال بالمسنين من أبطال حقوق اإلنسان«.

اهلل  عبيد  مستشفى 
وأمراض  السن  كبار  لعالج 
الشيخوخة يف إمارة رأس 
اخليمة فعالية احتفالية باملناسبة انطالقا 
االهتمام  تعزيز  على  الوزارة  حرص  من 
باملسنني وتقدمي خدمات صحية متميزة 
لرعاية كبار السن من خالل تطوير خدماتها 
بحضور  والتعزيزية  والعالجية  الوقائية 
املستشفى  مدير  الطري  يوسف  الدكتور 
من  وعدد  حكومية  جهات  عدة  ومدراء 

الكوادر الطبية والفنية وأهايل املقيمني.

ميدانية  بزيارة  الوزارة  من  فريق  قام  كما 
الشارقة  يف  املسنني"  رعاية  "لدار 
تقديرًا  للمسنني  تذكارية  هدايا  وقدموا 
عن  معربين  الوطن  بناء  يف  جلهودهم 
شكرهم وتقديرهم للجهود املتميزة التي 
يقدمها الدار للمسنني من خالل اخلدمات 
الرتفيهية  والربامج  والتأهيلية  الصحية 

مما يسهم يف تعزيز التكافل االجتماعي.
السركال  حممد  يوسف  الدكتور  وأكد 
املستشفيات  لقطاع  املساعد  الوكيل 
اخلدمات  تطوير  على  الوزارة  حرص 

وفق  السن  لكبار  والثانوية  األولية  الصحية 
تنامي  إطار  يف  العاملية  املعايري  أعلى 
التي  السن  كبار  لفئة  احلكومي  االهتمام 
حتظى مبكانة خاصة لدى القيادة الرشيدة 
يف دولة اإلمارات ردًا للجميل لفئة قدمت 

الكثري ولعبت دورًا كبريًا يف بناء الوطن.
كلثوم  الدكتورة  أوضحت  ناحيتها  من 
املستشفيات  إدارة  مديرة  البلوشي 
لكبار  تقدم  التي  اخلدمات  أن  بالوزارة 
التشخيصية  اخلدمات  تشمل  السن 
السريعة  واخلدمة  الطبية  واالستشارات 
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خاصة  مبكانة  حتظى  السن  كبار  فئة 
ردًا  االمارات  يف  الرشيدة  القيادة  لدى 
الكبري يف  الذي قدمته ودورها  للجميل 

بناء الوطن.

املسنني  نقل  وخدمة  املواعيد  وخدمة 
ومستشفيات  مدرب  طبي  فريق  وتوفري 
منحهم  عن  فضال  السن  لكبار  صديقة 
جميع  يف  األدوية  صرف  يف  األولوية 
املستمرة  واملراجعة  الوزارة  صيدليات 
للتأكد من توفر جميعها  الدوائية  لألصناف 
والتأكد من وضع ملصق التعليمات الكاملة 
وخدمات  املريض  أدوية  جميع  على 

توصيلها.
تنمية اجملتمع يف دبي  كما احتفت هيئة 
احلكومية  اجلهات  من  شركائها  بحضور 
باليوم  اخلاص  القطاع  ومؤسسات 
األول  يصادف  الذي  السن  لكبار  العاملي 
تعزيز  إىل  ويهدف  عام  كل  من  أكتوبر  من 
السن  كبار  ودمج  حماية  بأهمية  الوعي 
والربامج  اخلطط  ووضع  اجملتمع  يف 

يف  بخرباتهم  املساهمة  من  لتمكينهم 
بالشكل  ورعايتهم  احلياة  جماالت  خمتلف 
االستقاللية  لهم  يضمن  الذي  األمثل 

واحلياة الكرمية.
احلفل  خالل  اجملتمع  تنمية  هيئة  وأكدت 
أن حفل هذا العام سيكون نقطة حتول يف 
إمارة  يف  السن  كبار  خدمات  اسرتاتيجية 
دبي موضحة أنها بدأت مؤخرا اعتماد برامج 
تقوم  السن  لكبار  جمتمعية  ودمج  رعاية 
واألفراد  اجلهات  مع  التعاون  أساس  على 
يف  اجملتمع  فئات  مشاركة  يتيح  مبا 

املسؤولية عن االرتقاء بحياة كبار السن.
التنفيذي  وتوقع حريز املر بن حريز، املدير 
يف  االجتماعية  والرعاية  التنمية  لقطاع 
أن  له  كلمة  يف  اجملتمع  تنمية  الهيئة 
عامًا  الستني  فوق  هم  من  أعداد  يصل 

حوايل  إىل   2050 العام  بحلول  العامل  حول 
ملياري نسمة أي ما يقدر بـ 20% من سكان 
سكانية  شريحة  يجعلهم  ما  وهو  العامل 
التغاضي  أو  تهميشها  ميكن  ال  أساسية 
عن احتياجاتها عند تطوير أي خدمة أو طرح 
الزيادة  أن ترتافق هذه  أي مشروع. ويجب 
مع خطط دمج واضحة تفتح أمام اجلميع 
مبا فيهم الشباب إمكانية التخطيط حلياة 
مليئة بالنشاط واإلنتاج بعد عمر الستني".

وشدد حريز على أن تطوير نظام مستدام 
لدمج وحماية ورعاية كبار السن ال يقتصر 
تصدرها  التي  والسياسات  القوانني  على 
احلكومة وال على اخلدمات التي تخصصها 
يشرتك  متكامل  عمل  فهو  بعينها  جهة 
مؤسساته  اجملتمع  أفراد  جميع  به 

وجمعياته األهلية وأفراده.
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أصدقاء البيئة

تساهم في إعادة تدوير 130 طنًا من النفايات

سجلت مبادرة التقييم األخضر للفنادق التي أطلقتها دائرة الخدمات العامة متمثلة 

بمؤسسة إدارة المخلفات في رأس الخيمة زيادة بلغت نسبتها 120% خالل عامين

مساعي  البيئية  املبادرة 
مبعاجلة  اخليمة  رأس 
النفايات  إجمايل  من   %75
الصلبة بطرق املعاجلة اخملتلفة  البلدية 
ما عدا الطمر يف املكبات الصحية بحلول 

عام 2021
للفنادق  األخضر  التقييم  برنامج  سجل 
بلغت  كبرًيا  ارتفاًعا  اخليمة  رأس  يف 
التي تتم  120% يف كمية اخمللفات  نسبته 
الطمر  عدا  ما  خمتلفة  بطرق  معاجلتها 
انطالق  منذ  شهرًيا  الصحية  املكبات  يف 

الربنامج ألول مرة قبل عامني.
وكانت مؤسسة إدارة اخمللفات يف رأس 

البيئية  املبادرة  هذه  أطلقت  قد  اخليمة 
وأسفر   ،2016 عام  من  مارس  شهر  يف 
اخمللفات  من  طًنا   130 فرز  عن  الربنامج 
إعادة  لتتم  شهرًيا  املصدر  ضمن 
الرقم  عن  كبرًيا  ارتفاًعا  حمقًقا  تدويرها، 
انطالقته  مع  الربنامج  سجله  الذي  األويل 

والذي كان 60 طًنا يف الشهر.
القابلة  اخمللفات  جمع  املؤسسة  وتتوىل 
البالستيكية  العبوات  مثل  التدوير،  إلعادة 
املقوى  والورق  الزجاجية  والقوارير 
 26 من  وغريها،  اإللكرتونية،  واألجهزة 
رأس  أنحاء  خمتلف  يف  تتوزع  فندًقا 
 100 على  يزيد  ما  منها  كل  يضم  اخليمة، 

غرفة وجناًحا فندقًيا.
يف  املشاركة  الفنادق  على  ويتوجب 
رأس  يف  للفنادق  األخضر  التقييم  برنامج 
النفايات  لفرز  أدنى  حد  حتقيق  اخليمة 
الطعام  وفضالت  التدوير  إلعادة  القابلة 
سبتمرب  شهر  وبحلول   ،%30 نسبته  تبلغ 
جتاوز  من  فندًقا   18 متكن  العام  هذا  من 
الفنادق هذه  الهدف،تصّدر عدد من  هذا 
بلغ  التدوير  إلعادة  مذهلة  بنسبة  القائمة 

قدرها %70.
للفنادق  األخضر  التقييم  برنامج  ويأتي 
لرؤية  الوطنية  األهداف  مع  متاشًيا 
 %75 مبعاجلة  تتمثل  التي   2021 اإلمارات 
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تسعى رأس اخليمة لتحقيق استدامة 
متكاملة بنسبة 100% يف جميع فنادقها 
الرتاثية  السياحة  دعم  يف  للمساهمة 

وتطوير قطاع السياحة البيئية

الصلبة  البلدية  النفايات  إجمايل  من 
الطمر  عدا  ما  اخملتلفة  املعاجلة  بطرق 
 ،2021 عام  بحلول  الصحية  املكبات  يف 
الفردي  اخمللفات  توليد  معدل  وتخفيض 
من  يومًيا،  للشخص  كيلوغرام   1.5 إىل 
كيلوغرام   2.7 يبلغ  الذي  احلايل  املعدل 

يومًيا. للشخص 
لرأس  األمد  طويلة  األهداف  وتتضمن 
متكاملة  استدامة  حتقيق  يف  اخليمة 
رأس  فنادق  جميع  يف   %100 بنسبة 
السياحة  دعم  يف  للمساهمة  اخليمة، 
البيئية  السياحة  قطاع  وتطوير  الرتاثية 

الذي يشهد منًوا متزايًدا يف اإلمارة.
دائرة  تنفذ  األهداف  هذه  حتقيق  وبهدف 
مبؤسسة  متمثلة  العامة  اخلدمات 
هيئة  مع  بالتعاون  اخمللفات،  إدارة 

اخليمة،  رأس  يف  السياحة  تنمية 
ملتابعة  عام  كل  دورية  تفتيشية  جوالت 
كل  يف  املتبعة  التدوير  إعادة  ممارسات 
من الفنادق املشاركة يف برنامج التقييم 

األخضر.
فنادق   10 حققت  املبادرة  لهذه  ونتيجة 
إعادة  ممارسات  يف  ممتاًزا  تصنيًفا 
تصنيًفا  فندًقا   13 حقق  فيما  التدوير، 
جيًدا، فيما اندرج تصنيف ثالثة فنادق حتت 

قائمة املمارسات القابلة للتحسني.
احلمادي،  حممد  أحمد  املهندس  وصرح 
املبادرات  هذه  ان  الدائرة  عام  مدير 
مع  متاشيا  توعوية  نوعية  مبادرات  تعد 

االهداف الوطنية لرؤية االمارات 2021.
التنفيذي  الرئيس  ناصر،  سونيا  وأضافت 
رأس  يف  اخمللفات  إدارة  ملؤسسة 

األخضر  التقييم  برنامج  "حقق  اخليمة: 
يف  انطالقه  منذ  كبرًيا  جناًحا  للفنادق 
مشاركة  املبادرة  وتشهد   .2016 عام 
يف  وأعرقها  الفنادق  أكرب  من  فندًقا   26
الفنادق  غالبية  وحتقق  اخليمة،  رأس 
نحن  ولهذا  للغاية،  جيًدا  أداًء  املشاركة 
خالل  النجاح  من  مزيد  حتقيق  من  واثقون 
األعوام القادمة، واملساهمة يف معاجلة 
التدوير  إلعادة  القابلة  النفايات  من  املزيد 
املكبات  يف  الطمر  عن  بديلة  بوسائل 
الصحية. وتهدف رأس اخليمة ومؤسسة 
مستويات  حتسني  إىل  اخمللفات  إدارة 
اإلمارة  أنحاء  خمتلف  يف  التدوير  إعادة 
املبادرات  بأهمية  اجملتمع  أفراد  وتوعية 
حماية  يف  واملساهمة  املستدامة، 

البيئة الطبيعية يف رأس اخليمة".
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داماك الفندقية.. حاصدة جوائز االستدامة

تعمل داماك على تطوير النظام البيئي االستوائي الجديد، ضمن مشروع  -

تطويري مبتكر في  »أكويا أكسجين«.

النباتات  - من  النباتي  الغطاء  استخدام  على  الفندقية  داماك  تعتمد 

المحلية بجانب أنظمة الري ذات الكفاءة العالية.

للفنادق  "داماك"  شركة 
قطاع  أن  واملنتجعات 
الضيافة ميثل عاماًل رئيسًا 
يف  االقتصاديه  التنمية  عجلة  دفع  يف 
إنشاء  يف  سارعت  لذلك  اإلمارات،  دولة 
يف  "سيليستيا"  اسم  يحمل  فندق  أول 
قلب موقع استضافة معرض إكسبو دبي 
الشركة معايري  تبنت  2020 يف دبي، كما 

االستدامة  ومواصفات  األخضر  البناء 
ومنتجعاتها  فنادقها  جممل  يف  العاملية 
الفاخرة، لتحصد عددًا من اجلوائز احمللية 

والعاملية يف هذا اجملال.
املباين  شهادة  على  "داماك"  فحصدت 
سوبوربيا  يف  "نايا  مشروع  عن  اخلضراء 
 ،2014 جبل علي" للشقق الفندقية، عام 
لتصبح بذلك أول شركة حتصل على هذه 

والتطوير  التخطيط  قسم  من  الشهادة 
"تراخيص" وهي هيئة تنظيمية حملية  يف 

دبي. 
سوبوربيا  يف  "نايا  مشروع  ويتكون 
للشقق  فاخرين  برجني  من  علي"  جبل 
اخلدمات،  واملتكاملة  الفاخرة  املفروشة 
علي،  جبل  مليناء  املتاخم  مبوقعه  وميتاز 
دبي.  يف  اللوجستية  اخلدمات  ممر  على 

نـــــــبــــــــتــــــــكـــــــــر مــــــــجـــــــــتــــــــــمــــــــــعـــــــــات خـــــــضـــــــــــــــراء لـــــغـــــد أفـــــضــــــل62

أول شركة تنال 
شهادة المباني 

الخضراء

)188( العدد 

تقرير: رنا إبراهيم



غابة  أول  دبي  داماك: ستحتضن 
األوسط،  الشرق  منطقة  يف  استوائية 
يف ظل سعي اإلمارة املتواصل جلذب 

السياحة من جميع أنحاء العامل .

ويوفر املشروع مواقف مغطاة للمركبات 
االنبعاثات  ذات  للمركبات  األولوية  وتعطى 
الوقود  استهالك  وكفاءة  املنخفضة 
غطاء  استخدام  أن  كما  للبيئة.  الصديقة 
نباتي من النباتات احمللية جنبًا إىل جنب مع 
نظام الري ذو الكفاءة العالية من شأنه أن 
يخفض احتياجات املياه بنسبة 68%، يف 
السطح  22% من مساحة  تكتسي  حني 
من   %51 تغطية  متت  كما  نباتي،  بغطاء 
للحرارة مع  مساحة السطح مبواد عازلة 
الشمسي  االنعكاس  ملؤشر  عالية  قيمة 
تقليل  يف  كبري  بشكل  يسهم  مما   )SRI(

آثار درجة احلرارة.
من  تاورز  داماك  مشروع  حصل  كما 
مؤخرًا  ريزورتس  آند  هوتيلز  باراماونت 
للتصميم  تشيك"  "إيرث  شهادة  على 

جمموعة  من   )EarthCheck Design(
جمال  يف  عامليًا  الرائدة  تشيك"  "إيرث 
وضع املؤشرات العلمية ومنح الشهادات 
السياحة  لقطاعي  االستشارات  وتقدمي 
إحدى  الشهادة  هذه  وُتَعد  والسفر. 
ملشاريع  ُتمَنح  التي  القليلة  الشهادات 

الضيافة يف منطقة الشرق األوسط. 
ُتمنح  التي  تشيك"  "إيرث  شهادة  وتؤكد 
التزام  على  مرة  ألول  داماك  لشركة 
البيئة  على  السلبي  األثر  بتقليل  الشركة 
أن  يجب  الذي  القياسي  النموذج  ووضع 
واضحًا  دلياًل  وُتَعد  األخرى.  الشركات  تتبعه 
حتسني  لضمان  الدقيق  التخطيط  على 
املناخ  بظروف  يتعلق  فيما  البيئي  األداء 
وكفاءة الطاقة وترشيد استهالك املوارد 
ستؤدي  التي  األمور  من  وغريها  الطبيعية، 

تكاليف  خفض  إىل  املطاف  نهاية  يف 
التشغيل.

ويقع مشروع "داماك تاورز من باراماونت 
وجممع  فندق  وهو  ريزورتس"  آند  هوتيلز 
املتألقة  الربج  منطقة  قلب  يف  سكني، 
األربعة  األبراج  من  ثالثة  وتضم  دبي.  يف 
شقة   1,200 حوايل  املشروع  هذا  ضمن 
فندقية فخمة متكاملة اخلدمات توفر حياة 
الرابع،  الربج  أما  هوليوودي.  بطابٍع  مرتفة 
فيضم أول فندق باراماونت يف العامل الذي 
ويصل  وجناحًا،  غرفة   823 من  سيتألف 
أكرث  إىل  األربعة  األبراج  من  برج  كل  ارتفاع 
من 250 مرتًا، وترتبط ببعضها البعض من 

خالل منصة مكونة من عدة طوابق. 
حمفظة املشاريع

للفنادق  "داماك  شركة  متتلك 
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الفاخرة  الضيافة  ذراع  واملنتجعات"، 
حمفظة  العقارّية"،  "داماك  لشركة  التابع 
تضم  وحدة  آالف   10 عن  يزيد  ما  تشمل 
متكاملة  وشقق  فندقّية  وفلل  غرف 
من  خمتلفة  مراحل  يف  وذلك  اخلدمات، 
املزيد  افتتاح  وتعتزم  التطوير،  عمليات 
احلايل  العام  خالل  الفندقية  املشاريع  من 
لريتفع  فندقية  غرفة   2484 لتضيف 

إجمايل العدد إىل 4212 غرفة.
الفندقية  داماك  مشاريع  من  و%90 
فنادق  إدارة  وتعمل  دبي،  يف  خمصصة 
وهي  عالمات  أربعة  ضمن  الشركة 
السوق  شرائح  جميع  تغطي  التي 
للفنادق  "ايكون  وهي  بفخامتها،  وتتميز 
أول  خالله  من  وقدمت  واملنتجعات"، 
ويضم  سيتي"،  "أيكون  وهو  مشروع 
"أيكون  لشركة  تابع  عقاري  مشروع  أول 
"أيكون  ويقع  واملنتجعات".  للفنادق 
سيتي"، على شارع الشيخ زايد يف دبي، 
املائية  دبي  قناة  على  مباشرًة  ويطل 
استكماله  املقرر  ومن  الصفا،  وحديقة 

بحلول العام 2021.

و"داماك  رويال"  ميزون  "داماك  أما 
 4 حاليًا  حمفظتهما  وتضم  ميزون"، 
يف  الربج  منطقة  يف  فندقية  منشآت 
فيل"،  دو  ميزون  "داماك  جانب  إىل  دبي، 
منطقة  يف  واحدة  منشأة  متلك  التي 
كٌل  فيستهدف  دبي،  يف  التجاري  اخلليج 
الشقق  يفضلون  الذين  العمالء  منها 
اخلدمات  متكاملة  املفروشة  الفندقية 
عن  بعيدًا  والراحة  بالهدوء  تتسم  التي 
هذا  يحظى  إذ  والضوضاء،  الضجيج 
بني  كبريٍة  بشعبيٍة  العقارات  من  النوع 
عن  بعيدًا  "منزٍل  عن  يبحثون  الذين  أولئك 

منزلهم". 
دبي  راديسون  فندق"  داماك  متتلك  كما 
راقي  فندٍق  عن  عبارة  هو  هيلز"  داماك 
"ترامب  ملعب  على  خّلابة  إطالالت  يوفر 
الشهري  دبي"  كلوب  غولف  إنرتناشيونال 
ضمن مشروع "داماك هيلز"، ويتألف من 
مثاليًا  خيارًا  تشّكل  وعصرية  أنيقة  أجنحة 
للضيوف واملستثمرين على حٍد سواء. أما 
جمّمع تاون هاوس يف ذا بارك ريزيدنس، 
تاونهاوس  شقق  اجملّمع  هذا  يتضّمن 

عصرية  وديكورات  كبرية  نوافذ  ذات  رائعة 
احليوي  اجلو  تعزز  فريدة  داخلية  وتصاميم 
لكل شقة، باإلضافة إىل الرتاسات املطّلة 
"داماك  جمتمع  داخل  خاصة  حدائق  على 

هيلز".
هوتيلز  باراماونت  من  تاورز  داماك  ويتألف 
وجممع  فندق  وهو  دبي،  ريزورتس  آند 
الربج  منطقة  قلب  يف  يقع  سكني 
العصرية بدبي، من 4 أبراج، شققًا فندقية 
توّفر  اخلدمات  متكاملة  ومساكن  فاخرة 
وبنكهة  وراقية  مرتفة  حياة  للقاطنني 

هوليودّية فريدة.
غابات استوائية يف قلب دبي

يف  استوائية  غابة  أول  دبي  ستحتضن 
سعي  ظل  يف  األوسط،  الشرق  منطقة 
من  السياحة  جلذب  املتواصل  اإلمارة 
 " "داماك  أعلنت  فقد   . العامل  أنحاء  جميع 
االستوائي  البيئي  النظام  عن تطوير  مؤخرًا 
التطويري "أكويا  اجلديد، ضمن مشروعها 
نقاط  أكرث  من  واحدة  لتكون  أكسجني"، 
منطقة  يف  تأتي  التي  االستثنائية،  اجلذب 
التجزئة والرتفيه املوسعة، والتي ستكون 
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مبثابة قبة للتثقيف والتعليم البيئي .
دبي  غابة  مشروع  من  االنتهاء  وسيتم 
إكسبو  معرض  إقامة  قبيل  االستوائية 
اكتمال املشروع  اإلمارة، ومع  2020 يف 
ضمن  رئيسية  جذب  نقطة  سيصبح 
إذ   . دبي  يف  املتكاملة  السياحية  اخلطط 
الرئيسية  السياحية  املعامل  إىل  ستنضم 
املتنوعة،  احلدائق  غرار  على  دبي  يف 
نخلة  العامل،  يف  نافورة  أشهر  إىل  إضافة 
جمريا، عني دبي، ودبي أكواريوم، وذلك يف 
إطار خطة دبي الستقبال 20 مليون سائح 

سنويًا بحلول عام 2020 . 
وستخلق غابة دبي االستوائية جتربة البيئة 
الغابات  قلب  يف  املوجودة  الطبيعية 
االستوائية املطرية، التي تغطي 6% فقط 
بيئة  . إذ سيجري تطوير  من سطح األرض 
من الغابات الكثيفة واألشجار الشاهقة مع 
اخملتلفة  النباتات  أنواع  من  العديد  إدخال 
على  داماك  وستعمل   . القبة  هيكل  يف 
انعكاسًا  ليكون  املشروع  تكامل  ضمان 
التعاون  خالل  من  الطبيعية  للبيئة  حقيقيًا 
يف  املطرية  االستوائية  الغابات  خرباء  مع 

األمازون .
عرب  رحلة  يف  الزوار  اصطحاب  وسيتم 
قبل  األرضي  الطابق  من  بدءًا  الغابة، 
عامل  إىل  والتعرف  القبة،  اىل  التسلق 
 . النباتات واحليوانات كما هي يف موطنها 
وسيتسنى لعشاق املغامرة واملرتفعات 
التحليق عرب قمم األشجار من خالل سلك 
قوي ممتد يوفر رؤية بانورامية مذهلة يف 
حمبي  أما   . الفريدة  الطبيعية  البيئة  هذه 
الهدوء فستتاح لهم فرصة التمتع بأجواء 
سبا  داخل  واالسرتخاء  الراحة  على  باعثة 
العالجات  يقدم  الذي  االستوائية،  الغابة 
باملاء الساخن بني برك الصخور وحمامات 
البخار .كما ستشمل غابات دبي االستوائية 
يف  املستخدمة  املعدات  أحدث  أيضًا 
جدار  مع  االستكشاف  ورحالت  املغامرات 
صخري للتسلق ضمن بيئة طبيعية فريدة 

.
أيضًا  االستوائية  دبي  غابة  وستناسب 
الرومانسية،  األجواء  وحمبي  احلاملني 
للغاية  بيئة زفاف فريدة  يبحثون عن  الذين 
الزواج،  حفالت  مساحة  ستوفر  حيث   .

والفعاليات األخري وسط الغابة االستوائية 
الرائعة . 

مزايا إضافية
مامييز داماك للفنادق واملنتجعات اتباعها 
عمالئها،  جذب  يف  خاصة  السرتاجتية 
تشمل  نوعها  من  فريدة  معايري  ضمن 
جميع فنادقها التابعة حملفظتها، ومنها؛ 
يف  التقليدية  الطاقة  استهالك  ترشيد 
مع  البديلة،  الطاقة  اىل  واالنتقال  الفندق 
لالغراض  فيه  املياه  استخدام  تقنني 
وااللتزام  مبتكرة.  طرق  بعدة  اخملتلفة 
املتعلقة  واملقاييس  التعليمات  ببعض 
والتنفيذ  والداخلي  اخلارجي  بالتصميم 
وتدوير املواد و الكيفيات التي يتم مبوجبها 
واخمللفات  النفايات  ومعاجلة  ادارة 
املوارد  على  احملافظة  بهدف  بأنواعها. 
السلبية  التأثريات  من  احلد  و  الطبيعية 

للصناعة الفندقية على البيئة.
على  الفندقية  داماك  إدارة  تتبع  كما 
واملغادرة  الوصول  تسجيل  سياسة 
واإلقامة  اليوم،  طوال  الساعة  مدار  على 

اجملانية لألطفال.
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األقل  األمريكية 3 فيضانات على  املتحدة 
وواشنطن  ونيفادا  كاليفورنيا  من  كل  يف 
وحرائق  واألعاصري  العواصف  إىل  باإلضافة 
الفيضانات  شملت  و  الضخمة.  الغابات 
وسريالنكا.  وأسرتاليا  أفريقية،  دول   7
البارد  الطقس  من  موجات  واجتاحت 
وأوروبا  الشمالية  أمريكا  ووسط  سواحل 

الغربية.
نتيجة  القتلى  عدد  بلغ   2018 يوليو  ويف 
يف  األرضية  واالنهيارات  الغزيرة  األمطار 
يف  العشرات  ظل  بينما   81 اليابان  غرب 
ألفي  من  أكرث  إنقاذ  بعد  املفقودين  عداد 
السبل،  بهم  تقطعت  قد  كانت  شخص 
ضفافها  على  فاضت  األنهار  وأن  خاصة 
نحو  إجالء  ومت  باملياه،  املنازل  وغمرت 
مليوين شخص خوفًا من االنهيارات األرضية 

يف عدة مقاطعات.
ويف كندا بلغ عدد الوفيات املرتبطة مبوجة 
حر يف مقاطعة كويبيك 57 على األقل يف 
أسبوع واحد لعدم وجود تكييف هواء داخل 
املساكن ، واجتاحت املقاطعة أحوااًل جوية 
هو  وكما  وشرقيها.  كندا  وسط  قاسية 
متوقع فإن أول الضحايا الذين القوا حتفهم 
كانوا من كبار السن وأولئك الذين يعيشون 

يف ظروف صعبة. 
ارتفاع  بني  طردية  عالقة  هناك  أن  شك  ال 
درجة حرارة كوكب األرض من جهة وزيادة 
البيئية  الطبيعية  الكوارث  وشدة  عدد 
واملتمثلة باألعاصري والعواصف االستوائية. 
شهدت  االخرية  العشرين  السنوات  ان  اذ 
اعلى معداًل مسجاًل الرتفاعات درجة حرارة 
يقابلها  الغازي  وغالفها  االرض  سطح 
االعاصري  وشدة  عدد  يف  ملحوظ  ارتفاع 
ضربت  التي  املدارية  والعواصف  املدمرة 

ان  يثبت  مما  الفرتة  نفس  خالل  كوكبنا 
عنها  نتج  وما  احلراري  اإلحتباس  ظاهرة 
من تغري مناخي يف مناخ كوكب االرض هي 
املسؤلة يف املقام األول عن حدوث هذه 

الظواهر الطبيعية املدمرة.  
كما أن الدراسات احلديثة قد وجدت عالقة 
سببية بني األمطار الغزيرة والفيضانات من 
 ، أخرى  جهة  من  والرباكني  والزالزل  جهة 
مبعنى أن اإلحتباس احلراري يؤدي اىل كوارث 
 ، الغزيرة  واألمطار  واألعاصري  الفيضانات 
وتزيد  األرض  شقوق  اىل  املياه  فتتسرب 
الصفائح  وحتركات  التشققات  معدل  من 
التكتونية بباطن األرض مما يؤدي اىل الزالزل 
اندونيسيا  ضربت  التي  تلك  مثل  املدّمرة 
فهي  والرباكني  الزالزل  أما   . الشهر  هذا 
يغمر  تسونامي  اىل  تؤدي  أن  ميكن  بدورها 
املناطق الساحلية ويدمر كل شئ أمامه. 

ميكن  وال  ترحم  ال  الطبيعة  الكوارث  إن 
عندما  خصوصا  بدقة،  خسائرها  قياس 
يف  والدمار  البشر  من  الضحايا  يكون 
املمتلكات الشخصية حيث تستمر معاناة 
اإلنسان طويال بعد انتهاء الكارثة، وغالبًا ما 
شائكة  عليها  املرتتبة  البيئية  اآلثار  تكون 
بتدمري  يتعلق  فيما  خاصة  األمد،  وطويلة 
يعتمد  التي  الطبيعية  املوارد  تدهور  أو 
عليها اإلنسان يف معاشه و يعتمد عليها 

اإلقتصاد. 
واألخطر من ذلك أن هذه الكوارث الطبيعية 
منصات  مثل  حساسة  مناطق  تطال  قد 
وحمطات  الكيماويات  ومصانع  النفظ 
الصناعي  الصرف  وبحريات  النووية  الطاقة 
من  واملزيد  التلوث  من  املزيد  اىل  يؤدي  ما 
اإلحتباس احلراري . وهكذا تدور الدائرة يف 

حلقة ُمفرغة تزداد حّدة وضيقًا كل عام.
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الكوارث  آثار  اليوم العاملي لدرء  مبناسبة 
الذي يصادف 13 أكتوبر من كل عام.

ضربت  التي  الطبيعية  الكوارث  عدد  تزايد 
أقاليم خمتلفة من الكرة األرضية هذا العام 
إذ ال يكاد مير شهر دون أن  بصورة كبرية، 
كبرية  وخسائر  جديدة  كوارث  عدة  نشهد 
الزالزل  فبجانب  واملمتلكات.  األرواح  يف 
اليابان  يف  يناير  منذ  حدثت  التي  والرباكني 
وهاواي  وغواتيماال  وإندونيسيا  والفلبني 
األعاصري  من  العديد  هناك  وآيسلندا 
الغابات  وحرائق  املدمرة  والفيضانات 
واجلفاف وموجات احلر والربد الشديد. هذا 
 1.75 بحوايل  البشرية  اخلسائر  ُقّدرت  وقد 
مليون شخص وقدرت اخلسائراإلقتصادية 
الفرتة  يف  أمريكي  دوالر  مليار   1700 بحوايل 

من 1950 اىل 2005 فقط.
الواليات  شهدت  اجلاري  العام  بداية  ومنذ 

د. عيسى محمد عبد اللطيف 
المستشار الفني

 لمؤسسة زايد الدولية للبيئة
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