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شكر وعرفان..
 هيئة كهرباء ومياه الشارقة

أ. د. محمد أحمد بن فهد
رئيس جملس اإلدارة

رئيس التحرير  

للبيئة  الدولية  زايد  مؤسسة  تتقدم 
كهرباء  لهيئة  والعرفان  الشكر  بخالص 
الدكتور  ولسعادة  الشارقة،  ومياه 
الهيئة  رئيس  الليم،  راشد  املهندس 
العليا  جلنتها  رئيس  لتكرمي  تقديرًا 
"شهر  لـ  االعتبارية  الشخصية  بوصفه 
لكم  ونتقدم  كما   .2018 اكتوبر  الطاقة" 
كتابكم  إلهدائنا  تقديرًا  الشكر  بجزيل 
 Alleem Sustainable" بعنوان   القّيم 
Development Goals" الذي يصب يف 
إذ  باالستدامة،  اليوم  العامل  اهتمام  سنام 
اال  نوع  أي  أو تخطيطا من  ال جند مشروعا 
رئيسيًا  هدفًا  املستدامة  التنمية  وكانت 

له.
الختياري  سعادتي  عن  أعرب  إذ  وإين، 
أود  الطاقة،  لشهر  االعتبارية  الشخصية 
تتويجا  يأتي  التكرمي  هذا  أن  على  التأكيد 
للبيئة  الدولية  زايد  مؤسسة  جلهود 
على  واحملافظة  االستدامة  جمال  يف 
ونشر  استغاللها  وحسن  الطاقة  مصادر 
عند  حياة  أسلوب  لتكون  البيئية  الثقافة 
زايد  فمؤسسة  اجملتمع،  شرائح  جميع 
ويرعاها  أسسها  التي  للبيئة،  الدولية 
بن  حممد  الشيخ  السمو  صاحب  سيدي 
راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس 
اهلل،  رعاه  دبي،  حاكم  الوزراء  جملس 

وحتمل اسم املغفور له بإذن اهلل الشيخ 
زايد بن سلطان آل نهيان، تعكس املكانة 
البلد،  هذا  يف  البيئة  بها  حتظى  التي 
التي تقدمها تعد حافزًا لتشجيع  واجلوائز 
على  للمحافظة  العاملية  املبادرات 
البيئة، فهي جوائز تواكب رؤية مؤسسها 
زايد  الشيخ  بإجنازات  وتليق  وراعيها 
إىل  بالطبيعة  مسريته  ارتباط  امتد  الذي 
واالهتمامات  املفاهيم  من  أبعد  آفاق 

احملدودة حلماية البيئة.
نتطلع  اذ  زايد  مؤسسة  يف  ونحن 
اجلهات  كل  مع  والتعاون  للشراكة 
نسعى  الدولة،  يف  واخلاصة  احلكومية 
املوقرة  هيئتكم  مع  الشراكة  لتعزيز 
أهدافنا  لتحقيق  ومستقباًل  حاضرًا 

الوطنية واإلنسانية املشرتكة.
ومبادراتكم  نشاطاتكم  نثمن  إذ  ونحن 
البيئية، ونخص بالذكر فعاليات حملة "عّبر 
للعام  الهيئة  نظمتها  التي  وفائك"  عن 
القلب  التوايل حتت شعار " يف  الرابع على 
لباين  وعرفان  شكر  رسالة  لتحمل   " زايد 
له  املغفور  مسريتها  ومؤسس  الدولة 
"طيب  نهيان  آل  سلطان  بن  زايد  الشيخ 
بيوم  االحتفاالت  مع  تزامنا  وذلك  ثراه"  اهلل 
العلم، فإننا نتمنى للهيئة ولدولتنا احلبيبة 

دوام التقدم واالزدهار.
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سمو الشيخ حمدان بن حممد بن راشد يفتتح 

معرض أسبوع جيتكس للتقنية، حيث يطبع العامل 

بصمة املستقبل يف مشاركات دوله.

سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، يفتتح 

الدورة العشرين من معرض تكنولوجيا املياه 

والطاقة والبيئة »ويتيكس« والدورة الثالثة 

من معرض »دبي للطاقة الشمسية«، اللذان 

تنظمهما هيئة كهرباء ومياه دبي.

حتت شعار "األراضي الرطبة ملستقبل حضري 

مستدام"، استضافت دبي، املؤمتر الثالث عشر 

للدول األطراف يف اتفاقية األراضي الرطبة "رامسار".

تتخلى فولفو نهائيًا عن إنتاج السيارات التقليدية 

بحلول العام 2019، وتستعد للكشف عن أول سيارة 

كهربائية هجينة طائرة العام املقبل.

أعلنت "رامسار" حممية جبل علي موقعا معتمدا 

يف قائمتها لألراضي الرطبة ما يجعلها احملمية 

الثانية يف إمارة دبي التي يتم ضمها لهذه القائمة.

حققت أبوظبي جناحًا كبريًا يف ترويض الصحراء، 

وحتويل كثبانها الرملية إىل ساحات خضراء، ليصبح 

القطاع الزراعي إحدى صورها املشرقة.

نظمت مؤسسة زايد بالتعاون مع مكتب األمم 

املتحدة جلسة حوارية إحياء للرتاث البيئي 

للمغفور له الشيخ زايد.. ويف العدد التفاصيل.

العالم يطبع بصمة 
المستقبل في جيتكس

حمدان بن راشد 
يفتتح 

معرضي ويتيكس 
ودبي للطاقة 

الشمسية

دبي تستضيف 
مؤتمر األراضي الرطبة

فولفو .. تجسد مفهوم 
السيارة الصامتة المستدامة

»رامسار« تضم محمية 
جبل علي  لقائمتها 

أبوظبي 
تروض الصحراء

المؤسسة ومكتب 
األمم المتحدة 
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ص 52

فنادق نوفوتيل..
 االستدامة في أدق 

التفاصيل
ص 46

ص 10

ص 26

ص 18

ص 40

ص 38

ص 28

)189( العدد 



يف  أطفالنا  بني  بيئيًا  وعيًا  نرى  أن  "نود 
املدارس واجلامعات ، ليس فقط ألنهم 
قادة املستقبل، ولكن أيضًا ألن لديهم 

دورا يلعبونه اليوم".
الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب اهلل ثراه

ونشر  بتبني  للبيئة  الدولية  زايد  مؤسسة  قامت 
لدولة  املؤسس  لألب  البيئي  واإلرث  والرؤية  الفلسفة 
بن  زايد  الشيخ  له  املغفور  املتحدة،  العربية  اإلمارات 
سلطان آل نهيان طيب اهلل ثراه، وذلك يف مؤمتر قمة 
 - الرائد  العاملي  املنتدى   – العاملي  األخضر  االقتصاد 

الذي اختتم أعماله مؤخرًا.
لهذا  موازية  جلسة  يف  الشرف  يل  وكان 
صانعي  من  مؤثر  جتمع  خضم  ويف  احلدث 
املتحدة  األمم  ومسؤويل  الرئيسيني  القرار 
واخلرباء الدوليني، أن أسلط الضوء على كيفية 
تأسيس القائد العظيم لألطر واجلهود البيئية 
املستدامة للبالد، وكيف أن قراراته انعكست 
وال تزال تنعكس على الواقع الذي نعيشه اليوم.
حتمل  التي  زايد  مؤسسة  استجابت  وقد 
اسم هذا البطل البيئي لدعوة صاحب السمو 
الشيخ حممد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس 
الدولة رئيس جملس الوزراء حاكم دبي، وراعي 
يف  قدًما  املضي  بأهمية  زايد،  مؤسسة 
حتقيق الرؤية احلكيمة من هذا القائد امللهم 

بشكل بارز لشعوب العامل.
إن املكانة العاملية ملؤسسة زايد ومؤهالتها 
جمال  يف  وتقدير  إعجاب  حمط  تعد  وقدراتها 
جليا  ذلك  ظهر  وقد  املستدامة،  التنمية 
على  توقيعها  بعد  املرموق،  احلدث  هذا  يف 
اجلنوب  املتحدة  األمم  مع  بالتعاون  نوايا  بيان 
واجلنوب، وهي ملتزمة بدعم مشرتك لربنامج 
الشابة  القيادات  برنامج  للجنوب:  الشباب   "

التعاون  تعزيز  يف  القدرات  وتنمية  املتقدم" 
جمال  يف  الثالثي  والتعاون  اجلنوب،  بلدان  بني 
خالل  من  املستدامة،  والتنمية  البيئة  حماية 
يف  املشرتكة  واألنشطة  واألحداث  التدريبات 

اإلمارات والعامل.
ويف هذا املنتدى الدويل الرائد، أعلنت مؤسسة 
العمل  يف  جنوب-اجلنوب  تقرير  أن  أيضًا  زايد 
املتحدة"  العربية  باإلمارات  اخلاصة  "الطبعة 
من  ملزيد  العربية  اللغة  إىل  ترجمته  سيتم 

الفائدة للبلدان النامية يف املنطقة العربية.
مستوى  إىل  اليوم  زايد  مؤسسة  صعدت  لقد 
العاملية، وذلك  البيئية  متقدم بني املنظمات 
األنشطة  جمال  يف  الهائلة  خلربتها  نظرا 
التي تنفذها وتهدف إىل حماية البيئة والتنمية 
احمللية  املستويات  على  املستدامة 

واإلقليمية والعاملية.
األحداث  من  ملزيد  ملتابعتي  ألدعوكم  وإين 
واألنشطة التي تطلقها مؤسسة زايد الدولية 
للبيئة، والهادفة إىل دفع احلوار وبناء الشراكات 
والتعاون لتسهيل بناء نظام بيئي لنمو أخضر 

مستدام.
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نـــــــبــــــــتــــــــكـــــــــر مــــــــجـــــــــتــــــــــمــــــــــعـــــــــات خـــــــضـــــــــــــــراء لـــــغـــــد أفـــــضــــــل

أعربا عن تقديرهما للطاقات الوطنية المبدعة 

محمد بن راشد ومحمد بن زايد يستقبالن فريق 
مهندسي » خليفة سات«

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

مجلس الوزراء حاكم دبي »رعاه اهلل« وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان 

ولي عهد أبوظبي نائب القائد األعلى للقوات المسلحة في قصر زعبيل في دبي اليوم 

فريق المهندسين الذين شاركوا في بناء واطالق القمر االصطناعي »خليفة سات« الذي 

وصل إلى مداره وبدأ عمله بنجاح يوم االثنين الماضي.

الوطن  شباب  سموهما 
العلمي  اجنازهم  على 
بأنه  وصفاه  الذي  الكبري 
وشعبهم  لقيادتهم  واعتزاز  فخر  مبعث 
تقديرهما  عن  سموهما  وأعربا  وأمتهم، 
تلبث  ال  التي  املبدعة  الوطنية  للطاقات 
أن تقدم كل يوم إجنازات جديدة يف شتى 

بالعقول  واعتزازهما  التطوير،  جماالت 
يف  شاركت  التي  اإلماراتية  والسواعد 
صنع هذا االجناز العلمي بالغ التميز والذي 
يسهم يف وضع دولة االمارات يف موقع 
املتقدمة  الدول  خارطة  على  متقدم 
جمال  يف  املنافسة  على  والقادرة 

تكنولوجيا وعلوم املستقبل.

حممد  الشيخ  السمو  صاحب  وأكد 
دخل  قد  وطننا  أن  مكتوم  آل  راشد  بن 
مرحلة جديدة يف مسريته الطموحة نحو 
املستقبل.. وقال سموه : "دولة االمارات 
طريق  جديد..  طريق  بداية  يف  اليوم 
وحمطات  جديدة..  لقمم  خالله  من  نصل 
إرادة  توافقت  الفضاء..  عنوانها  خمتلفة 
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اإلمارات  يف  صناعي  قمر  أول   
على  بالكامل  تطويره  يتم  واملنطقة 
املهندسني  من  خمتص  فريق  أيدي 

اإلماراتيني. 

أخي حممد بن زايد وارادتنا يف ترسيخ هذا 
تستطيع  وطنية  كفاءات  وبناء  الطريق، 
الدويل  مواصلة السري فيه، وتعزير موقعنا 
يف قطاع الفضاء مبا يتوافق مع مصاحلنا 
الوطنية ومع األهداف العلمية التي تسعى 

البشرية لتحقيقها يف هذا اجملال".
خليفة  فريق   " قائال:  سموه  وأوضح 
أساس...  حجر  ووضعوا   .. أجنزوا  سات 
مهندسينا  من  لغريهم  الطريق  ومهدوا 
اإلجنازات...  مسرية  ملواصلة  املواطنني 
الفرتة  خالل  يقودوا  ان  منهم  ونتوقع 
الدولة يف جمال الفضاء  املقبلة مسرية 

ويصلوا بها ملستويات عاملية".
أخي  مع  نسعى  "إننا  سموه:  وأضاف 
حممد بن زايد لتكون دولة االمارات عاصمة 
عاملية  علمية  وحمطة  الفضاء...  لعلوم 

عربية  كفاءات  لصناعة  ومصدرا  ألبحاثه... 
عاملية يف قطاع الصناعات الفضائية".

بن  حممد  الشيخ  السمو  صاحب  وأشار 
بناء  يف  جنحت  اإلمارات  دولة  أن  إىل  راشد 
للشباب  اجملال  يتيح  ناجح  تنموي  منوذج 
خمتلف  يف  اسرتاتيجية  اجنازات  إلبداع 
ما  الفضاء،  جمال  بينها  ومن  اجملاالت، 
يف  األوائل  العرب  أجماد  الستعادة  ميهد 
جمال الفلك الذي برعوا فيه إىل مدى بعيد.. 
متثل  اليوم  االمارات  "دولة  سموه:  وقال 
التنمية  ومسرية  جناحها..  يف  منوذجا 
منوذجا  ونريدها  اقتصادها...  ويف  فيها... 
عربيا بل وعامليا يف علوم الفضاء وأبحاثه 
وصناعاته... ومنوذجا يف خلق بيئة مناسبة 
للشباب العرب واملواهب العربية لالنطالق 
نحو آفاق جديدة يف علوم الفضاء كما كان 

أجدادهم روادا يف علوم الفلك".
وقد هنأ صاحب السمو الشيخ حممد بن 
زايد آل نهيان، ويل عهد أبوظبي نائب القائد 
املهندسني  املسلحة  للقوات  األعلى 
أشرف  الذي  العمل  وفريق  اإلماراتيني 
االصطناعي  القمر  وتصنيع  تصميم  على 
بإجنازهم  سات"،  "خليفة  اإلماراتي 
الوطني والعربي التاريخي الذي يؤكد قدرة 
املنافسة  على  وإمكاناتهم  الوطن  أبناء 
والفضاء..  العلوم  ميادين  يف  والريادة 
بالكوادر  واعتزازه  فخره  عن  سموه  معربا 
التحدي  على  وقدراتهم  اإلماراتية  الوطنية 
وحتقيق أهداف دولة اإلمارات االسرتاتيجية 

وطموحاتها العلمية.
وكفاءاتكم  بأيديكم   " سموه:  وقال 
سجل  إىل  جديدا  إجنازا  أضفتم  وهمتكم 
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اجملاالت...  خمتلف  يف  احلافل  وطنكم 
قطاع  يف  هامة  ملرحلة  يؤسس  والذي 
إىل  سموه  داعيا  الوطني"..  الفضاء 
إىل  للوصول  والعمل  اجلهد  مضاعفة 
قمم وفضاءات علمية جديدة ترفد رصيد 
التميز  من  مزيد  نحو  ومسريتها  الدولة 

واملستقبل املزدهر.
وأكد صاحب السمو الشيخ حممد بن زايد 
آل نهيان أن جناح إطالق القمر االصطناعي 
"خليفة سات" يشكل حمطة فاصلة يف 
تاريخ اإلمارات تعلن خاللها امتالكها اإلرادة 
املنافسة  غمار  خلوض  والثقة  والقوة 
واملشاركة  الفضاء  جمال  يف  العاملية 

بفاعلية يف إثراء احلضارة اإلنسانية.
الهندسي  الفريق  أعرب  جانبهم  من 
للقمر االصطناعي "خليفة سات" عن بالغ 
الشيخ  السمو  لصاحب  والعرفان  الشكر 
حممد بن راشد آل مكتوم وصاحب السمو 
على  نهيان  آل  زايد  بن  حممد  الشيخ 
كانا  اللذين  الدائمني  والتشجيع  املتابعة 
حتقيق  يف  الفريق  جناح  أسباب  أهم  من 
القيادة  هذا اإلجناز مبا يرقى إىل طموحات 
اإلمارات  شعب  تطلعات  ويحقق  الرشيدة 

ويضمن  الريادة  درجات  أعلى  تبوء  يف 
عاملي..  مستوى  على  العلمي  التفوق 
معاهدين سموهما على مضاعفة العمل 
على حتقيق املزيد من االجنازات يف جمال 
علوم وأبحاث الفضاء، لتكون دائما اإلمارات 
القدوة  دولتنا  ولتظل  املقدمة  يف 
والتنمية  التطوير  يف  احملتذى  والنموذج 

المتالك زمام الريادة يف املستقبل.
بن  حمدان  الشيخ  سمو  االستقبال  حضر 
دبي  عهد  ويل  مكتوم،  آل  راشد  بن  حممد 
للفضاء،  راشد  بن  حممد  مركز  رئيس 
نهيان،  آل  زايد  بن  هزاع  الشيخ  وسمو 
إلمارة  التنفيذي  اجمللس  رئيس  نائب 
زايد  بن  نهيان  الشيخ  وسمو  أبوظبي، 
مؤسسة  أمناء  جملس  رئيس  نهيان،  آل 
زايد بن سلطان آل نهيان لألعمال اخلريية 
واإلنسانية، والفريق سمو الشيخ سيف بن 
الوزراء  نائب رئيس جملس  زايد آل نهيان، 
بن  طحنون  الشيخ  وسمو  الداخلية،  وزير 
الوطني،  األمن  مستشار  نهيان،  آل  زايد 
نهيان،  آل  زايد  بن  منصور  الشيخ  وسمو 
شؤون  وزير  الوزراء  جملس  رئيس  نائب 
حممد  بن  أحمد  الشيخ  وسمو  الرئاسة، 

مؤسسة  رئيس  مكتوم،  آل  راشد  بن 
للمعرفة،  مكتوم  آل  راشد  بن  حممد 
وسمو الشيخ منصور بن حممد بن راشد 

آل مكتوم.
بن  حممد  معايل  االستقبال  حضر  كما 
جملس  شؤون  وزير  القرقاوي،  عبداهلل 
أحمد  الدكتور  ومعايل  واملستقبل،  الوزراء 
وزير  الفالسي،  بالهول  حميد  عبداهلل  بن 
واملهارات  العايل  التعليم  لشؤون  دولة 
يوسف  بنت  سارة  ومعايل  املتقدمة، 
األمريي، وزيرة دولة، ومعايل حممد عبداهلل 
بوزارة  الرئاسية  املراسم  رئيس  اجلنيبي، 
حممد  بن  علي  ومعايل  الرئاسة،  شؤون 
للمجلس  العام  األمني  نائب  الشامسي، 
خليفة  وسعادة  الوطني،  لألمن  األعلى 
لدائرة  العام  املدير  سليمان،  سعيد 
وسعادة  دبي،  يف  والضيافة  التشريفات 
اللواء طالل حميد بالهول الفالسي، رئيس 
لتنظيم  االحتادية  الهيئة  إدارة  جملس 
عبيد  حمد  وسعادة  االتصاالت،  قطاع 
مركز  إدارة  جملس  رئيس  املنصوري، 
هيئة  عام  مدير  للفضاء  راشد  بن  حممد 
وسعادة  بالدولة،  االتصاالت  قطاع  تنظيم 
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مركز  عام  مدير  الشيباين،  حمد  يوسف 
حممد بن راشد للفضاء.

اإلماراتي  االصطناعي  القمر  أن  يذكر 
صناعي  قمر  أول  هو  سات"،  "خليفة 
وبأيدي  الدولة  يف  بالكامل  صنع  إماراتي 
وقد   ،%100 بنسبة  إماراتيني  مهندسني 
التاسع  يوم  صباح  بنجاح  إطالقة  مت 
من  املاضي  أكتوبر  شهر  من  والعشرين 
اليابان  يف  الفضائي  "تانيغاشيما"  مركز 
على منت الصاروخ "H-IIA" ، ويعد من أكرث 
وهو  فئته  يف  تطورا  االصطناعية  األقمار 
األرض  ورصد  مراقبة  ألغراض  خمصص 
ويتضمن  اخرتاع،  براءات  خمس  ولديه 

سبعة ابتكارات فضائية.
بن  حممد  الشيخ  السمو  صاحب  وكان 
الدولة رئيس  نائب رئيس  راشد آل مكتوم 
دشن  قد   ، دبي  حاكم  الوزراء  جملس 
أول  سات"؛  "خليفة  الصناعي  القمر 
بأيدي  تطويره  يتم  إماراتي  صناعي  قمر 
بنسبة  اإلماراتيني  املهندسني  من  فريق 
عصر  اإلمارات  دخول  بذلك  ليسجل   %100
التصنيع الفضائي الكامل، حيث من املقرر 
خالل  اخلارجي  الفضاء  إىل  القمر  إطالق 

االنتهاء  العام اجلاري عقب  وقت الحق من 
ليكون  اإلطالق،  جتارب  سلسلة  إجراء  من 
اإلماراتي  الصناعي  القمر  سات"  "خليفة 
تطويره  جلهة  نوعه  من  األول  والعربي 
قاعدًة  بذلك  مؤسسًا  وعربيًا،  حمليًا 
بكفاءات  الصناعية  األقمار  لتصنيع  وطنيًة 

إماراتية.
جاء ذلك خالل الزيارة التي قام بها صاحب 
السمو الشيخ حممد بن راشد آل مكتوم 
إىل جمّمع تصنيع وجتميع األقمار الصناعية 

يف "مركز حممد بن راشد للفضاء".
السمو  صاحب  قال  املناسبة،  وبهذه 
مكتوم:  آل  راشد  بن  حممد  الشيخ 
فريق  أول  هم  اإلماراتيون  "املهندسون 
بنسبة  صناعي  قمر  بناء  يستطيع  عربي 
وشباب  أجنبية،  مساعدة  أي  دون   %100
يف  فائقة  وقدرة   .. كفاءة  أثبتوا  اإلمارات 

ميدان التصنيع الفضائي".
هي  اليوم  اإلمارات  "دولة  سموه:  وتابع 
الدولة العربية األوىل التي متتلك تقنيات بناء 
أقمار صناعية بشكل كامل ومستقل عن 
أي دعم خارجي، ولدينا اليوم علماء وخرباء 
ملستقبل  نواة  يشكلون  ومهندسون 

علمي راسخ للدولة".
وأضاف سموه: "قطاع التصنيع الفضائي 
دعمه  وسنواصل  منوه  سيواصل 
اقتصادنا  يف  حيويًا  عنصرًا  وسيكون 
سات"  "خليفة  سموه:  ..مؤكدًا  الوطني" 
إماراتيًا  إجنازًا  ليس  وهو   .. إماراتي  فخر 
مبا  عاملي  إجناز  إمنا  فحسب،  وعربيًا 
اإلنسانية  ستفيد  معلومات  من  سيوفره 
مهمة  علمية  إضافة  وميثل  ككل، 

ملسريتنا التنموية".
نائب  السمو  صاحب  استقبال  يف  وكان 
حاكم  الوزراء  جملس  رئيس  الدولة  رئيس 
دبي لدى وصوله إىل اجملّمع سعادة حمد 
عبيد املنصوري، رئيس جملس إدارة مركز 
طالل  واللواء  للفضاء،  راشد  بن  حممد 
حمد  ويوسف  الفالسي،  بالهول  حميد 
كبار  من  وعدد  املركز،  عام  مدير  الشيباين 

املدراء التنفيذيني يف املركز.
مستجدات  على  سموه  اطلع  وقد 
اخملتلفة،  إجنازه  ومراحل  املشروع 
واستمع من فريق املهندسني اإلماراتيني 
يضمها  التي  التقنيات  أبرز  حول  شرح  إىل 

"خليفة سات".
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بالتزامن مع 
»القمة العالمية 

لالقتصاد 
األخضر«

حمدان بن راشد يفتتح معرضي »ويتيكس«
و »دبي للطاقة الشمسية«

افتتح سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية رئيس هيئة 

والبيئة  والطاقة  المياه  تكنولوجيا  معرض  من  العشرين  الدورة  دبي  ومياه  كهرباء 

»ويتيكس« والدورة الثالثة من معرض »دبي للطاقة الشمسية« اللذان تنظمهما هيئة 

كهرباء ومياه دبي بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب 

الشيخ  سمو  رعاية  وتحت  اهلل«  »رعاه  دبي  حاكم  الوزراء  مجلس  رئيس  الدولة  رئيس 

حمدان بن راشد آل مكتوم.

مظلة  حتت  املعرضان 
األخضر"  "األســــــــــــبوع 
أكتوبر   25 إىل   23 من 
للمؤمترات  الدويل  دبي  مبركز  احلايل 
طليعة  "يف  شعار  حتت  واملعارض 

بنحو  تقدر  مساحة  على  االستدامة" 
من  أكرث  مبشاركة  مربعا  مرتا   78413
مع  وبالتزامن  دولة   53 من  عارض   2100
العاملية  "القمة  من  اخلامسة  الدورة 

األخضر". لالقتصاد 

واالبتكارات التقنيات 
آل  بن راشد  الشيخ حمدان  وجتول سمو 
رئيس  الطاير  حميد  مطر  ومعايل  مكتوم 
دبي،  ومياه  كهرباء  هيئة  إدارة  جملس 
املعرض  أرجاء  يف  املسؤولني  وكبار 
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خمصصة  قاعة  املعرض  يتضمن 
رفع  إىل  يهدف  الذي  األخضر  لألسبوع 
الرتشيد يف  بأهمية  الوعي اجملتمعي 

استهالك الكهرباء واملياه.

التقنيات  وأجنحته حيث اطلع سموه على 
جمال  يف  اجلديدة  واملنتجات  واالبتكارات 
اخلضراء  والتقنيات  املياه  وحتلية  الطاقة 
واملتجددة  النظيفة  الطاقة  وحلول 
واالستدامة البيئية والنفط والغاز وغريها.

كهرباء  هيئة  جناح  بداية  سموه  وتفقد 
جملمع  منوذجا  يتضمن  الذي  دبي  ومياه 
للطاقة  مكتوم  آل  راشد  بن  حممد 
ويعد  الهيئة  تنفذه  الذي  الشمسية 
الشمسية  الطاقة  مشروعات  أكرب 
نظام  وفق  واحد  موقع  يف  العامل  يف 
قدرته  ستبلغ  حيث  املستقل  املنتج 
 2030 عام  بحلول  ميجاوات   5000 اإلنتاجية 
مليار   50 إىل  تصل  إجمالية  باستثمارات 
اكتماله  عند  اجملمع  وسيسهم  درهم 
من  طن  مليون   6.5 من  أكرث  تخفيض  يف 

انبعاثات الكربون سنويا.
مشروع  منوذج  على  سموه  اطلع  كما 
لتوليد  الكهرومائية  الطاقة  حمطة 
اخملزنة  املياه  من  باالستفادة  الكهرباء 
من  األوىل  احملطة  وتعد  حتا  سد  يف 
بقدرة  العربي  اخلليج  منطقة  يف  نوعها 
ومشروع  ميجاوات   250 إىل  تصل  إنتاجية 
العربي  اخلليج  يف  الطاقة  تخزين  جزيرة 
لتوليد  البحر  ملياه  والتخزين  الضخ  بتقنية 
سعة  مع  الكهرباء  من  ميجاوات   400
ساعة  ميجاوات   2.500 إىل  تصل  تخزينية 
ومنوذج أول منشأة جتريبية يف املنطقة 
بالتعاون  الكهربائي الهيدروجيني  للتحليل 
بالطاقة  تعمل  سيمنس  شركة  مع 
الشمسية يف جممع حممد بن راشد آل 

مكتوم للطاقة الشمسية يف دبي.

منوذج  على  الهيئة  منصة  وتشتمل 
مشروع  وهو  الذكية  الشبكة  حمطة 
جتريبي للشبكة الذكية يجمع بني مفهوم 
تعمل  حيث  الذكية  واملنازل  الشبكات 
التقنيات  وتطوير  استكشاف  على  الهيئة 
بعضها  مع  الذكية  املباين  تربط  التي 
واملساعدة  املعلومات  لتبادل  البعض 
الطاقة  استخدام  كفاءة  حتسني  يف 
الطاقة  من  املثلى  واالستفادة  واملياه 

املتجددة يف املدن الذكية.
حمطة  مشروع  الهيئة  منصة  وتضم 
حتلية مياه البحر بنظام التناضح العكسي 
وبقدرة انتاجية اجمالية تصل اىل 40 مليون 
الثالثة  اليوم ومشروع املرحلة  جالون يف 
من احملطة "K" لتوليد الكهرباء يف جبل 
علي والتي تصل قدرتها االجمالية إىل 590 
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وتقنياتها  الهيئة  ابتكارات  وأبرز  ميجاوات 
عاملية املستوى يف جمال التحول الذكي 
املستمر  والتطوير  الذكية  واخلدمات 

التشغيلية. لعملياتها 
مشروعات ومبادرات 

الهيئة  ومبادرات  مشروعات  وتشمل 
باألقمار  تسرتشد  احلركة  ذاتية  "حافلة 
للتعاون  "معرفة"  ومنصة  االصطناعية" 
موظف  و"رماس"  الذكي  الهيئة  وتطبيق 
على  يجيب  الذي  االفرتاضي  الهيئة 
العربية  باللغتني  استفسارات املتعاملني 
خالل  من  الساعة  مدار  على  واإلجنليزية 
الذكي  وتطبيقها  اإللكرتوين  الهيئة  موقع 
الهيئة على موقع فيسبوك  وعرب صفحة 
الذكية  "أليكسا"  أنظمة  إىل  باإلضافة 
جوجل  مساعد  ومنصة  أمازون  من 
منصة  إىل  باإلضافة  االصطناعي  للذكاء 
اخملرتعني  لتحفيز  اخملصصة  "ابتكاري" 
العامل  أنحاء  جميع  من  واملصممني 
للهيئة  وأفكارهم  ابتكاراتهم  لتقدمي 
ومنصة "أفكاري" التي تسمح للموظفني 
األفكار  أفضل  على  والتصويت  بالتعاون 

ملواقع  مشابهة  بطريقة  املقرتحة 
االجتماعي. التواصل 

"مورو"  بيانات  مركز  الهيئة  تعرض  كما 
يقدم  عاملي  مبستوى  بيانات  مركز  وهو 
وحلول  البيانات  إدارة  مراكز  خدمات 
يف  واخلاصة  احلكومية  للشركات  جتارية 
مصغر  ومنوذج  واملنطقة  اإلمارات  دولة 
املتعاملني  إلسعاد  املستقبل  ملركز 
الذاتية  اخلدمة  منصات  يتضمن  الذي 
الذكية التي تساعد املتعاملني على إجناز 

معامالتهم بكل سهولة.
"ويتيكس"  يف  الهيئة  وتستعرض 
لتصميم  للجامعات  العاملية  املسابقة 
الطاقة  على  املعتمدة  املنازل 
الشمسية  الطاقة  "ديكاثلون  الشمسية 
ستنظم  التي   "  2018 األوسط  -الشرق 
مكتوم  آل  راشد  بن  حممد  جممع  يف 
سيح  منطقة  يف  الشمسية  للطاقة 
الشيخ  سمو  رعاية  حتت  دبي  يف  الدحل 
حمدان بن حممد بن راشد آل مكتوم ويل 
عهد دبي رئيس اجمللس التنفيذي وذلك 
خالل الفرتة من 14 إىل 29 من نوفمرب 2018 

مبشاركة 15 فريقا ميثلون 28 جامعة من 
11 دولة حول العامل.

والثانية  األوىل  الدورتني  دبي  وتستضيف 
بني  الشراكة  إطار  يف  املسابقة  من 
وهيئة  دبي  يف  للطاقة  األعلى  اجمللس 
الطاقة  وزارة  مع  دبي  ومياه  كهرباء 
عام  يف  الثانية  الدورة  وتنظم  األمريكية 

2020 تزامنا مع معرض إكسبو 2020 دبي.
"الناموس"  خدمة  الهيئة  وتستعرض 
واملقاولني  لالستشاريني  اخملصصة 
 150 إىل  تصل  بقدرة  الكهرباء  لتوصيل 
 7 خالل  فقط  واحدة  خطوة  يف  كيلوواتا 
تعزيز  إىل  الرامية  الذكية  ومبادراتها  أيام 
"شمس  وتشمل  املستدامة  التنمية 
املباين  أصحاب  تشجيع  إىل  وتهدف  دبي" 
فوق  كهروضوئية  ألواح  تركيب  على 
ليتم  الكهرباء  وإنتاج  املباين  أسطح 

ربطها بشبكة الهيئة.
شمس دبي 

شبكتها  ربط  اآلن  حتى  الهيئة  وأجنزت 
 1177 بـ  دبي"  "شمس  مبادرة  خالل  من 
مبنى وبقدرة إجمالية تصل إىل نحو 54.7 
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مضاعفة  على  الهيئة  وتعمل  ميجاوات 
جميع  إىل  وصوال  املستقبل  يف  الرقم 
ومبادرة   2030 بحلول  اإلمارة  مباين 
التحتية  البنية  إلنشاء  األخضر  الشاحن 
الكهربائية  السيارات  شحن  وحمطات 
النوع  هذا  اقتناء  على  اجلمهور  لتشجيع 
للبيئة..ومت مؤخرا  السيارات الصديقة  من 
شحن  حمطة   200 تركيب  من  االنتهاء 

كهربائية يف مواقع خمتلفة يف دبي.
منصتها  يف  الهيئة  تستعرض  كما 
توثيقي  ثقايف  مركز  وهو  املرأة"  "متحف 
يهتم بتاريخ املرأة يف اإلمارات وحاضرها 

وكل ما يتعلق بجوانب حياتها.
آل  راشد  بن  حمدان  الشيخ  سمو  وزار 
اإلمارات  برتول  شركة  منصة  مكتوم 
السعودية  باور"  و"أكوا  "اينوك"  الوطنية 
"ايه  وشركة  األملانية  سيمنس  وشركة 
أبوظبي  شركة  ومنصة  العاملية"  بي  بي 
ومؤسسة  "مصدر"  املستقبل  لطاقة 
"إمباور"  املركزي  التربيد  ألنظمة  اإلمارات 
أبوظبي  يف  الطاقة  دائرة  ومنصات 
الطرق  وهيئة  املستدامة  واملدينة 

اإلمارات  وشركة  دبي  يف  واملواصالت 
العاملية  والقمة  لألملنيوم  العاملية 
لالقتصاد األخضر وشركة دوكاب وسلطة 

واحة دبي للسيليكون وغريها.
األجنحة  من  عددا  سموه  تفقد  كما 
ومنها  املشاركة  والعاملية  الوطنية 
الصني  جمهورية  وجناح  اإليطايل  اجلناح 
من  عدد  أكرب  يضم  الذي  الشعبية 
جماالت  يف  العاملة  الصينية  الشركات 

املياه والطاقة والبيئة.
آل  بن راشد  الشيخ حمدان  وأطلع سمو 
مكتوم على "قاعة االبتكار" التي تستضيف 
والعلمي  املعريف  الدور  وتربز  جامعة   17
البيئية  القضايا  خدمة  يف  للجامعات 
الشركات  تضم  التي  للطاقة  وقاعات 
وأخرى  وتقنياتها  بالكهرباء  املتخصصة 
وحلول  املياه  يف  املتخصصة  للشركات 
من  ذلك  وغري  املياه  ومعاجلة  التحلية 
للمؤسسات  وأجنحة  متخصصة  منصات 

والشركات الوطنية والعاملية.
مراسم االفتتاح

ضاحي  معايل  االفتتاح  مراسم  حضر 

واألمن  الشرطة  رئيس  نائب  متيم  خلفان 
أحمد  من  كال  وسعادة  بدبي  العام 
األعلى  اجمللس  عام  أمني  احملريبي 
مدير  الهاجري  وداوود  دبي  يف  للطاقة 
عام  مدير  املري  وهالل  دبي  بلدية  عام 
يف  التجاري  والتسويق  السياحة  دائرة 
الهيئة  عام  مدير  الصالح  وحممد  دبي 
وعبداهلل  واملاء  للكهرباء  االحتادية 
البشرية  الفالسي مديرعام دائرة املوارد 
صالح  آل  وعبدالرحمن  دبي  حلكومة 
دبي  يف  املالية  لدائرة  العام  املدير 
الشيباين  أحمد  الشيخ  بن  حمد  والدكتور 
اإلسالمية  الشؤون  لدائرة  العام  املدير 
بن  بطي  وسلطان  بدبي  اخلريي  والعمل 
واألمالك  األراضي  دائرة  عام  مدير  جمرن 
رئيس  الكرم  عبداهلل  والدكتور  دبي  يف 
هيئة  عام  ومدير  املديرين  جملس 
وسيف  بدبي  البشرية  والتنمية  املعرفة 
برتول  لشركة  التنفيذي  الرئيس  الفالسي 
الرحمي  جميل  وحممد  الوطنية  اإلمارات 
لطاقة  أبوظبي  لشركة  التنفيذي  الرئيس 
شعفار  بن  وأحمد  "مصدر"  املستقبل 
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اإلمارات  ملؤسسة  التنفيذي  الرئيس 
وجمال  "إمباور"  املركزي  التربيد  ألنظمة 
ملؤسسة  التنفيذي  املدير  حويرب  بن 
وعبدالناصر  مكتوم  آل  راشد  بن  حممد 
لشركة  التنفيذي  الرئيس  كلبان  بن 
غباش  رفيعة  والدكتورة  القابضة  دوبال 
يف  املرأة  متحف  ورئيسة  مؤسسة 
السفراء  االفتتاح عدد من  دبي كما حضر 
من  وكل  الدولة  يف  العاملني  والقناصل 
حمد  وماجد  الهاشمي  حممد  عبداهلل 
عارف  عبدالرحمن  ونبيل  الشامسي 
وسعادة  الهيئة  إدارة  جملس  أعضاء 
عفراء البسطي عضوة اجمللس الوطني 
الشخصيات  كبار  من  وعدد  االحتادي 
هيئة  يف  للرئيس  التنفيذيني  والنواب 
مسؤويل  إىل  إضافة  دبي  ومياه  كهرباء 
وحشد  دبي  يف  للطاقة  األعلى  اجمللس 

من اإلعالميني.
دبي  يف  "ويتيكس"  معرض  تنظيم  ويأتي 
إىل  الرامية  للمساعي  قوية  دفعة  مبثابة 
طويلة  الوطنية  املبادرة  أهداف  ترجمة 
السمو  صاحب  أطلقها  التي  املدى 

نائب  مكتوم  آل  راشد  بن  حممد  الشيخ 
الوزراء حاكم  رئيس جملس  الدولة  رئيس 
"اقتصاد  شعار  حتت  اهلل"  "رعاه  دبي 
الدولة  لتحويل  مستدامة"  لتنمية  أخضر 
املنتجات  تصدير  وإعادة  لتصدير  مركز  إىل 
دبي  واسرتاتيجية  اخلضراء  والتقنيات 
جعل  إىل  الهادفة   2050 النظيفة  للطاقة 
النظيفة  للطاقة  عامليا  مركزا  اإلمارة 
يف   75 توفري  عرب  األخضر  واالقتصاد 
املائه من طاقة دبي من مصادر الطاقة 

النظيفة بحلول عام 2050.
والطاقة البيئة 

معرض  حقق  عاما   19 مدى  على 
مكانته  ورسخ  كبرية  جناحات  "ويتيكس" 
كأحد أكرب وأهم املعارض العاملية الرائدة 
والطاقة..  والبيئة  املياه  قطاعات  يف 
إىل  العارضني  عدد  ارتفع   2017 عام  ففي 
دولة   50 من  ومؤسسة  شركة   1950 نحو 
مرت   70K000 إىل  املعرض  مساحة  ووصلت 
و75  زائر   31K000 نحو  واستقطب  مربع 
جهة راعية.. وتعزيزا ملكانة دبي كنموذج 
الطاقة  يف  االستثمار  يف  عامليا  يحتذى 

"ويتيكس"  عمل  واملتجددة  النظيفة 
التجارب  أفضل  استقطاب  على 
والعامل  املنطقة  من  واملمارسات 
وأبرز  اإلحاللية  التقنيات  الستعراض 
استهالك  لرتشيد  املتطورة  التقنيات 
الطاقة واملياه وجماالت البحوث والتطوير 
وتطبيقاتها  النظيفة  بالطاقة  املرتبطة 
للهيئات  مثالية  تفاعلية  منصة  بات  حيث 
والشركات  واملنظمات  واملؤسسات 
واملصنعني  واخلرباء  املتخصصة 
واملستثمرين للتعرف إىل أحدث التطورات 
يف  العاملية  والتقنيات  واملستجدات 
والنفط  والبيئة  املياه  تكنولوجيا  جماالت 
واملتجددة  التقليدية  والطاقة  والغاز 
يوفر  كما  بها  املرتبطة  والصناعات 
للمستثمرين  فريدة  فرصة  املعرض 
فرص  وتعزيز  التجارية  العالقات  لبناء 
ممثلي  مع  االجتماع  خالل  من  األعمال 
خمتلف  من  القرار  وصناع  الشركات  كربى 

دول العامل حتت مظلة جامعة.
متنوعة  جمموعة  على  املعرض  ويركز 
برتشيد  املتعلقة  الفعاليات  من 
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البيئة  وحماية  واملياه  الطاقة  استهالك 
وخفض  اخلضراء  واألبنية  النفايات  وإدارة 
التقنيات  أحدث  وإبراز  الكربونية  االنبعاثات 
احلفاظ  جمال  يف  االبتكارات  وأجنح 
األمن  وتعزيز  الطبيعية  املوارد  على 
العلمي  واالبتكار  اإلبداع  وحتفيز  البيئي 
مفاهيم  يدعم  مبا  الطاقة  جماالت  يف 
واالجتماعية  البيئية  بجوانبها  االستدامة 
اإلمارات  دولة  ريادة  ويؤكد  واالقتصادية 
النظيفة  الطاقة  على  االعتماد  جمال  يف 

والتحول إىل االقتصاد األخضر.
موعد سنوي

سنويا  موعدا  ويتيكس  معرض  وبات 
ترتقبه املؤسسات واملنظمات والهيئات 
قطاعات  يف  املتخصصة  والشركات 
املنطقة  من  والبيئة  واملياه  الطاقة 
والعامل لطرح حلولها ومنتجاتها اخلضراء 
والوقوف على الفرص االستثمارية النوعية 
كما  واحليوية.  الهامة  اجملاالت  هذه  يف 
يوفر املعرض فرصة فريدة للمستثمرين 
فرص  وتعزيز  التجارية  العالقات  لبناء 
ممثلي  مع  االجتماع  خالل  من  األعمال 

خمتلف  من  القرار  وصناع  الشركات  كربى 
دول العامل ضمن منصة واحدة.

الشمسية"  للطاقة  دبي  "معرض  ويأتي 
مبثابة دفعة قوية للجهود الدولية الرامية 
الشمسية  الطاقة  قطاع  تطوير  إىل 
ركائز  من  أساسية  ركيزة  ميثل  الذي 
على  الضوء  املعرض  ويلقي  االستدامة. 
دبي  يف  النظيفة  الطاقة  مبادرات  أهم 
تنفيذ  يف  أساسية  حماور  تشكل  التي 

اسرتاتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050.
مشروعات  على  املعرض  ويركز 
دبي  تقودها  التي  الشمسية  الطاقة 
مثالية  منصة  يعد  كما  اإلمارات  ودولة 
للمؤسسات اخلدمية والبلدية واجلامعات 
واملصنعني  التعليمية  واملؤسسات 
واملتخصصني  واملوزعني  واملوردين 
الشمسية  األنظمة  تركيب  جماالت  يف 
ومطوري  الشمسية  الطاقة  وتخزين 
وفق  الشمسية  الطاقة  مشروعات 
ومؤسسات  املستقل  املنتج  نظام 
الهندسة  وشركات  والتطوير  البحث 
أحدث  على  لالطالع  واالستشارات 

التقنيات املبتكرة والتوجهات احلديثة يف 
هذه الصناعة الواعدة.

التعريف  للشركات  املعرض  ويتيح 
وعالماتهم  ومنتجاتهم  مبؤسساتهم 
اسرتاتيجي  مستوى  على  التجارية 
رواد  مع  والتواصل  واسع  ونطاق 
وتكوين  العامل  يف  الشمسية  الطاقة 
ورواد  القرار  صناع  مع  املتميزة  العالقات 
ويف  واملشرتين  واملستثمرين  األعمال 
مقدمتهم هيئة كهرباء ومياه دبي اجلهة 
احلصري  واملزود  للمعرض  املنظمة 
الطاقة واملياه يف دبي. إضافة  خلدمات 
إمكانية  للعارضني  املعرض  يتيح  ذلك  إىل 
الشمسية  الطاقة  مشاريع  استكشاف 
وآخر  املنطقة  يف  واملستقبلية  احلالية 
والقوانني  والتشريعات  السوق  توجهات 
قبل  من  املوضوعة  املنظمة  واللوائح 

السلطات اخملتصة.
ويقدم املعرض مزايا حصرية للمشاركني 
للشركات  اجملاين  التسجيل  مثل 
واحلصول  الهيئة  لدى  واملنتجات 
املنتجات  بشأن  توصية  خطابات  على 
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ميدانية  وزيارات  املعرض  يف  املشاركة 
حصرية جملمع حممد بن راشد آل مكتوم 
املزايا  تشمل  كما  الشمسية.  للطاقة 
واستعراض  للجمهور  التحدث  إمكانية 
والندوات  املؤمترات  خالل  املنتجات 

للمعرض. املصاحبة 
األسبوع األخضر 

قاعة  "ويتيكس"  معرض  ويتضمن 
األخضر"  "األسبوع  لفعاليات  خمصصة 
اجملتمعي  الوعي  رفع  إىل  يهدف  الذي 
الكهرباء  استهالك  يف  الرتشيد  بأهمية 
وورش  فعالة  مبادرات  وتقدمي  واملياه 
اجملتمع  أفراد  جلميع  ومبادرات  عمل 
اخلضراء  املمارسات  بأهمية  للتوعية 
الهيئات  من  نخبة  الفعالية  وتستقطب 
الكهرباء  قطاعات  يف  املتخصصة 
القضايا  أبرز  لبحث  والبيئة  واملياه 
املوارد  على  باحملافظة  الصلة  ذات 
تعترب  التي  الطاقة  وترشيد  الطبيعية 
أمنا  أكرث  مستقبل  لبناء  ملحا  مطلبا 
وتشمل  القادمة.  لألجيال  واستدامة 
ورش  أيضا  األخضر  األسبوع  فعاليات 

وفعاليات  العام  القطاع  ملوظفي  عمل 
وعروض  ومسابقات  االجتماعي  للتواصل 
وحلقات  التجارية  املراكز  يف  للجمهور 
وجلسات  تطوعية  توعية  وحمالت  شبابية 
قاعة  يف  الهمم  ألصحاب  خمصصة 
لرواد  اجتماعات  واستضافة  االبتكار 

األعمال من القطاعني العام واخلاص.
واضحة  رؤية  إىل  األخضر  األسبوع  ويستند 
بني  االستدامة  ثقافة  نشر  على  تقوم 
وأطيافه  فئاته  بكافة  اجملتمع  أوساط 
واجلامعات..  املدارس  طلبة  سيما  ال 
حول  األخضر"  "األسبوع  تركيز  ويتمحور 
التنمية  عماد  باعتبارهم  الطالب  توعية 
من  سلسلة  خالل  من  املستقبل  وبناة 
سعيا  التثقيفية  والفعاليات  العمل  ورش 
يف  واالبتكار  اإلبداع  ثقافة  لغرس  منا 
تعتربهم  الذين  الشابة  األجيال  نفوس 
احلقيقية  الرثوة  الرشيدة  قيادتنا 
يركز  كما  املستقبل..  وصنع  الستشراف 
املواهب  تنمية  على  األخضر  األسبوع 
منظومة  تكوين  يف  تساعد  التي  الشابة 
تدعم  للطاقة  مستدامة  مستقبلية 

دبي  ريادة  ترسيخ  نحو  الوطني  التوجه 
ودولة اإلمارات يف جمال الثورة اخلضراء.

سقيا اإلمارات
اإلمارات"  "سقيا  مؤسسة  استعرضت 
التي  زايد"  إىل  رسالة   100" مبادرة 
إىل  موجهة  رسالة   100 جمع  تستهدف 
سلطان  بن  زايد  الشيخ  له  املغفور 
الزوار  ودعت  ثراه  اهلل  طيب  نهيان  آل 
عن  للتعبري  املبادرة  يف  للمشاركة 
هامش  على  وذلك  له  وامتنانهم  حبهم 
العشرين  الدورة  فعاليات  يف  مشاركتها 
والطاقة  املياه  تكنولوجيا  معرض  من 

والبيئة "ويتيكس 2018".
الطاير رئيس  وقال سعادة سعيد حممد 
اإلمارات  سقيا  مؤسسة  أمناء  جملس 
جهودها  اإلمارات"  "سقيا  تواصل   :
مستدامة  حلول  إليجاد  املستمرة 
املياه  وتلوث  شح  ملشكلة  ومبتكرة 
والدراسات  البحوث  خالل  من  العامل  حول 
لتوفري  الشمسية  الطاقة  تستخدم  التي 
ملاليني  للشرب  الصاحلة  النقية  املياه 
املستفيدين  عدد  بلغ  وقد  احملتاجني 
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اآلن  حتى  اإلمارات"  "سقيا  مشاريع  من 
دولة   34 يف  شخص  ماليني   9 من  أكرث 
حول العامل بالتعاون مع عدد من الهيئات 
يف  وذلك  الرائدة  اخلريية  واملؤسسات 
توجيهات  بتنفيذ  املؤسسة  التزام  إطار 
يف  العمل  تعزيز  يف  الرشيدة  القيادة 
صاحب  بقول  اقتداء  اإلنساين  اجملال 
السمو الشيخ حممد بن راشد آل مكتوم 
الوزراء  جملس  رئيس  الدولة  رئيس  نائب 
ال  اإلمارات  سقيا  اهلل،   رعاه  دبي،  حاكم 
تفرق بني إنسان وآخر إال بقدر حاجتهم إىل 
اإلنسانية  أعمالنا  جميع  هي  وكذلك  املاء 
واحدة  رسالتها  اإلمارات  دولة  يف 
واحملتاجني  املنكوبني  مساعدة  وهي 

واحملرومني يف كل العامل.
املؤسسة  يف  نعمل   " سعادته  وأضاف 
وقيادة  شخصية  بحكمة  االحتفاء  على 
آل  سلطان  بن  زايد  الشيخ  له  املغفور 
ارتبطت  التي   - ثراه  اهلل  طيب   - نهيان 
تنميتها  أجل  من  واجتهدت  بالبيئة 
خالل  مت  انه  اىل  مشريًا   ،" وتطويرها 
إجنازات  على  الضوء  تسليط  املعرض 

عام  خالل  اإلمارات"  "سقيا  ومبادرات 
مبسرية  التوعية  تعزيز  يف  املتمثلة  زايد 
وتخليد  ومكانته  واجنازاته  زايد  الشيخ 
عرب  وإرثه  وقيمه  ومبادئه  شخصيته 
رؤيته  مع  تتوافق  ومبادرات  مشروعات 
نابعة  وقيمه حيث خصصنا ست مبادرات 
على  لتكون  له  املغفور  ورؤية  فكر  من 
وضمن  والعاملي  احمللي  املستويني 
االستدامة  على  تركز  مدروسة  أجندة 
الطبيعية  املوارد  على  واحملافظة 
وتوجه  فكر  يعكس  مبا  اإلنسان  وخدمة 

مؤسس الدولة الشيخ زايد رحمه اهلل .
واستعرضت املؤسسة أيضًا مبادرة "100 
التطوعي  العمل  ثقافة  لتعزيز  متطوع" 
يف  متطوع   70 شارك  حيث  اجملتمع  يف 
رحالتها وفعالياتها حتى اآلن ومبادرة "100 
تنفيذ  تستهدف  التي  للمياه"  مشروع 
يف  النظيفة  املياه  لتزويد  مشروع   100
وقف   100" ومبادرة  العامل  أنحاء  خمتلف 
خاللها  من  املؤسسة  توفر  التي  للمياه" 
لسكن  للشرب  الصاحلة  للمياه  براد   100
زايد"  "سقيا  ومبادرة  الدولة  يف  العمال 

الشرب  مياه  خاللها  من  وفرت  التي 
املبارك  رمضان  شهر  خالل  للصائمني 
باإلضافة  وذلك  وخارجها  الدولة  داخل 
تشمل  التي  الدولية"  "املبادرات  اىل 
تنفذها  دولية  تطوعية  ميدانية  زيارات 
كهرباء  هيئة  مع  بالتعاون  املؤسسة 
ومياه دبي ومؤسسة حممد بن راشد آل 
لتنفيذ  واإلنسانية  اخلريية  لألعمال  مكتوم 
مشاريع مستدامة تخدم احتياجات األسر 
التطوعية  الزيارات  احملتاجة حيث شملت 
للعمل  مصر  و  أوغندا  من  كل  اآلن  حتى 
تعزيزًا  اخلري  يد  ومد  املياه  مشاريع  على 

لقيم الوالد املؤسس طيب اهلل ثراه.
تكنولوجيا  معرض  رعاة  قائمة  أن  يذكر 
 2018 "ويتيكس  والبيئة  والطاقة  املياه 
فئات   6 ضمن  راعية  جهة   70 تضم   "
التيتانيوم  والرعاة  املاسيني  الرعاة  هي 
البالتينيني  والرعاة  االسرتاتيجيني  والرعاة 
الرعاة  إىل  إضافة  الذهبيني  والرعاة 
القطاع  وشركاء  اإلعالميني  والشركاء 
املؤسسات  من  كبري  وعدد  احلكومي 

الداعمة للحدث.
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يعقد ألول مره 
في دولة عربية

دبي تستضيف مؤتمر األراضي الرطبة »كوب 13« 
للدول األطراف في اتفاقية »رامسار«

العالمي  - الحدث  هذا  الستضافة  اإلمارات  اختيار  الزيودي:  ثاني  الدكتور  معالي 

تأكد الدور البارز الذي تلعبه الدولة في الحفاظ على البيئة وضمان استدامتها.

حلول  - واكتشاف  الجاد  للتعاون  محدودة  غير  فرص  ثمة  المبارك:  رزان  سعادة 

ذكية ومبتكرة للحفاظ على الموارد الطبيعية.

سعادة داود الهاجري:  تمكنت إمارة دبي في حماية وتطوير محمية رأس الخور  -

التي تشكل تجمع مميز ألعداد كبيرة من الطيور والموارد الطبيعية لألراضي الرطبة.

مارثا أوريغو: تتالشى األراضي الرطبة حول العالم بمعدالت تنذر بالخطر، والبد  -

من وجود حراك وجهود عالمية لحماية البيئة.

اعتماد محمية جبل علي لألراضي الرطبة في قائمة »رامسار«. -

دبي- رنا إبراهيم:
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الزيودي يؤكد حرص واستمرار دولة 
اإلمارات مبختلف جهاتها ومؤسساتها 

على حماية البيئة والعمل على حتقيق 
استدامة مواردها الطبيعية.

الرطبة  "األراضي  شعار 
حضري  ملستقبل 
استضافت  مستدام"، 
بلدية  برعاية  والبيئة،  التغري املناخي  وزارة 
األطراف  للدول  عشر  الثالث  املؤمتر  دبي، 
"رامسار"  الرطبة  األراضي  اتفاقية  يف 
)كوب 13( يف دبي 2018. مبشاركة ما يزيد 
عن 1000 متخصص وخبري ومسؤول ميثلون 
الدول املوقعة  العامل من  158 دولة حول 

على اتفاقية األراضي الرطبة "رامسار".
على  الدورة  ومناقشات  جلسات  وركزت 
التي  العاملية  والتحديات  القضايا  أهم 
تواجه األراضي الرطبة حول العامل، يف ظل 
تداعيات  من  الدويل  اجملتمع  يشهده  ما 
كما  السلبية،  وتأثرياتها  املناخي  التغري 
على  احلاصل  التطور  املناقشات  تناولت 

رامسار"  "اتفاقية  أهداف  حتقيق  صعيد 
للتعاون الدويل يف حماية األراضي الرطبة، 
واالستخدام احلكيم واملستدام ملواردها. 
الدول  قيام  املؤمتر  جلسات  وتناولت 
وإقرار  بتخطيط  االتفاقية  يف  األطراف 
املتعلقة  املواضيع  كافة  يف  سياستها 
املقبلة،  الثالث  لسنوات  الرطبة  باألراضي 
إضافة إىل تبني 26 مسودة قرار تستهدف 
األراضي واحملميات  النوع من  حماية هذا 
الطبيعية  مواردها  استدامة  وضمان 

وتنوعها األحيائي.
وحضر حفل االفتتاح كاًل من معايل الدكتور 
املناخي  التغري  وزير  الزيودي  أحمد  بن  ثاين 
والبيئة، وسعادة رزان خليفة املبارك أمني 
وسعادة    ، أبوظبي  يف  البيئة  هيئة  عام 
الهاجري  الرحمن  عبد  داود  املهندس 

روخاس  مارثا  وسعادة  دبي،   عام  مدير 
"رامسار"  التفاقية  العامة  األمينة  أوريغو، 

لألراضي الرطبة.
الزيودي  أحمد  بن  ثاين  الدكتور  وقال معايل 
دولة  إن اختيار   " االفتتاحية:  كلمته  يف 
العاملي،  احلدث  هذا  الستضافة  اإلمارات 
تلعبه  الذي  البارز  الدور  على  تأكيد  تعد 
وحماية  البيئة  على  احلفاظ  يف  الدورة 
استدامتها،  وضمان  الطبيعية  مواردها 
تعتمده  الذي  املتوازن  للنهج  وتوضيحًا 
الرشيدة والذي أسهم يف احداث  القيادة 
والتطور  النمو  حتقيق  بني  فعال  توازن 
االقتصادي واحلضاري، واحلفاظ على البيئة 

وحتقيق االستدامة لكافة القطاعات".
تبذلها  التي  اجلهود  إن  معاليه  وقال 
بشكل  البيئة  حماية  يف  اإلمارات  دولة 
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الرطبة  األراضي  على  واحملافظة  عام، 
البيولوجي  تنوعها  استدامة  وضمان 
بشكل  ساهمت  الطبيعية  ومواردها 
على  الطبيعية  احملميات  تسجيل  يف 
العاملية  القوائم  ضمن  الدولة  أراضي 
لهذا النوع من األماكن اخملصصة حلماية 
احملميات  عدد  ليصل  البيولوجي  التنوع 
 43 إىل  أنواعها  اختالف  على  املسجلة 
جهود  ساهمت  كما  الدولة،  يف  حممية 
إمارة دبي يف جمال األراضي الرطبة على 
رأس  حممية  تسجيل  يف  اخلصوص  وجه 
اخلور ضمن قائمة "رامسار" خالل الفرتة 
املاضية، واآلن تتوج هذه اجلهود باإلعالن 
الثاين عن ضمن حممية جبل علي للقائمة 

العاملية.
دولة  واستمرار  حرص  معاليه  وأكد 
ومؤسساتها  جهاتها  مبختلف  اإلمارات 
اخلاص،  القطاع  مع  وبالتعاون  احلكومية 
حتقيق  على  والعمل  البيئة  حماية  على 
ينسجم  مبا  الطبيعية  مواردها  استدامة 
ويساهم يف حتقيق مستهدفات األجندة 
وتوجيهات   ،2021 اإلمارات  لرؤية  الوطنية 

القيادة الرشيدة للدولة.
فرص واعدة

وأكدت سعادة رزان خليفة املبارك، األمني 
أهمية  على  أبوظبي   K البيئة  لهيئة  العام 
هامة  مناسبة  يعترب  الذي  احلدث  هذا 
مؤمتر  تستضيف  التي  اإلمارات،  لدولة 
األطراف التفاقية رامسار للمحافظة على 
الذي  األمر  األوىل،  للمرة  الرطبة  األراضي 
الرائد  ودورها  الدولة  مكانة  من  سيعزز 
البيولوجي  والتنوع  البيئة  على  احلفاظ  يف 
بشكل  الرطبة  واألراضي  عام،  بشكل 
هذا  يعقد  أن  فخرنا  دواعي  ومن  خاص. 
زايد"  "بعام  نحتفل  ونحن  الهام  االجتماع 
العربية  اإلمارات  لدولة  املؤسس  الوالد 
البيئة  حماية  رواد  أحد  كان  الذي  املتحدة، 
للتنوع  ورعايته  بحبه  واشتهر  العامل  يف 

البيولوجي بكافة صوره. 
رامسار،  اتفاقية  "إن  املبارك  وأضافت 
الرشيد  االستخدام  أهمية  على  تركز  التي 
مما  أهمية  أكرث  تكن  مل  الرطبة،  لألراضي 
التي  للتهديدات  نظرًا  اليوم،  عليه  هي 
الغنية،  البيئية  النظم  هذه  لها  تتعرض 

والتوسع  البشرية  األنشطة  بسبب 
احلضري وحتى تغري املناخ". 

بحماية  ملتزمون  "نحن  سعادتها  وذكرت 
بها  البيولوجي  والتنوع  الرطبة  األراضي 
الدويل  االعرتاف  ويعترب  مستمر،  بشكل 
املوقع  الرطبة-  لألراضي  الوثبة  مبحمية 
طائر  فيه  يتكاثر  الذي  اخلليج  يف  الوحيد 
بانتظام - يف عامي 2016 و2017  الفالمنجو 
املائية  للطيور  هام  كموقع  التوايل  على 
وضمها ملواقع رامسار لألراضي الرطبة، 

دليل حقيقي على هذا االلتزام.
أن  من  الرغم  على  أنه  املبارك  وأضافت 
التحديات املتعلقة باحلفاظ على األراضي 
الرطبة حقيقية وكبرية، إال أن هناك فرص 
واكتشاف  اجلاد  للتعاون  حمدودة  غري 
هذه  على  للحفاظ  ومبتكرة  ذكية  حلول 
اجلماعية  جهودنا  إن  الطبيعية.  املوارد 
حماية  لنا  ستضمن  التحدي  هذا  ملعاجلة 
وإمنا  لنا  فقط  ليس  الرطبة  األراضى 

لألجيال القادمة أيضًا." 
عبد  داود  املهندس  سعادة  وأعرب 
دبي،  بلدية  عام  مدير  الهاجري،  الرحمن 
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سعادته  عن  للمؤمتر،  الرسمي  الراعي 
بني  يجمع  الذي  املؤمتر  باستضافة 
خمتلف  من  املشاركة  الدول  مندوبي 
حلماية  املتاحة  احللول  لبحث  العامل  أنحاء 
إن   " وقال:  الهامة،  احليوية  البيئة  النظم 
استضافة دبي للدورة احلالية من املؤمتر 
العامل  تعريف  يف  كبري  بشكل  ستساهم 
األراضي  حلماية  حمليًا  املبذولة  باجلهود 
عام،  بشكل  والدولة  اإلمارة  يف  الرطبة 
دولة  تلعبه  الذي  البارز  العاملي  الدور  وإىل 
ومواردها  البيئة  حماية  يف  اإلمارات 

الطبيعية بشكل عام".
وأشار إىل أن "إمارة دبي وضمن جهودها 
املتواصلة حلماية البيئة وباألخص األراضي 
الرطبة، متكنت يف حماية وتطوير حممية 
رأس اخلور التي تشكل جتمع مميز ألعداد 
الطبيعية  واملوارد  الطيور  من  كبرية 

لألراضي الرطبة".
مؤشر اخلطر

أوريغو،  روخاس  قالت مارثا  جانبها،  ومن 
األمينة العامة التفاقية "رامسار" لألراضي 
حول  الرطبة  األراضي  "تتالشى  الرطبة: 

العامل مبعدالت تنذر باخلطر، بدءًا من غابات 
يتطلب  ما  األنهار،  إىل  ووصواًل  املانغروف 
املبذولة  العاملية  واجلهود  احلراك  تعزيز 
العام  الوعي  مستوى  ورفع  حلمايتها، 
وبطبيعة  بأهميتها  كافة  اجملتمع  لفئات 
ومن  خاللها،  من  نوفرها  التي  اخلدمات 
أهمها التكامل بني حماية األراضي الرطبة 
واستخدامها الرشيد وإستصالحها، وبني 
خمتلف  يف  املعتمدة  السياسات  جميع 

القطاعات اجملتمعية".
الرطبة  األراضي  "توقعات  تقرير  وأشار 
مؤخرًا  صدر  الذي   ،GWO  "2018 العاملية 
الرطبة،  لألراضي  "رامسار"  اتفاقية  عن 
األراضي  تلك  تشهده  سريع  انحسار  إىل 
حول العامل، مسلطًا الضوء على تراجعها 
معّدو  وأكد   .1970 عام  منذ   %35 بنسبة 
فورية  إجراءات  اتخاذ  ضرورة  على  التقرير 
لهذا  اخلطرية  التداعيات  ظهور  متنع 

االنحسار يف املستقبل.
املؤمتر  هذا  انعقاد  "ومع  مارثا:  وأضافت 
على  عربية، نحن  دولة  يف  مرة  ألول 
قيادة  على  قادرة  اإلمارات  دولة  بأن  ثقة 

األراضي  قضية  لتعزيز  الرامية  اجلهود 
الرطبة".

أبرز ما جاء يف املؤمتر
جوائز  توزيع   "12 "كوب  مؤمتر  شهد 
حيث  الرطبة،  لألراضي  "رامسار"  اتفاقية 
العاملية"  الطبيعة  "مؤسسة  فازت 
الرشيد  االستخدام  بجائزة  اإلسبانية 
ملساهماتها  تقديرًا  الرطبة،  لألراضي 
يف االستخدام املستدام لألراضي الرطبة 
"شبكة  فازت  كما  البعيد،  املدى  على 
ساموا"  يف   - للشباب  املناخي  العمل 
و  الشباب،  الرطبة  األراضي  أبطال  بجائزة 
احلفاظ  جلمعية  العام  األمني  جواجنرن  ما 
مساهماته  نظري  الرطبة،  األراضي  على 
الرطبة  األراضي  حماية  يف  الكبرية 

واستخدامها الرشيد يف الصني.
التفاقية  العامة  األمانة  اختارت  كما 
األهمية  ذات  الرطبة  لألراضي  "رامسار" 
سيف  حممد  املهندس  العاملية، 
رئيسًا  الفجرية  بلدية  عام  مدير  األفخم 
لألراضي  رامسار  التفاقية  الدائمة  للجنة 
ثالثة  ملدة  اإلمارات  لدولة  وممثاًل  الرطبة، 
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أول  هو  األفخم  يعترب  وبذلك  مقبلة،  أعوام 
شخصية عربية تشغل هذا املنصب منذ 

تأسيس تلك املعاهدة عام 1971.
وعلى هامش املؤمتر أبرمت وزارة التغري 
السياحية  التنمية  ودائرة  والبيئة  املناخي 
التعاون  لتعزيز  تفاهم  مذكرة  عجمان  يف 
جمال  يف  بينهما  املستقبلي  والتنسيق 
البيئية،  بالسياحة  املتعلقة  األنشطة 
ومؤمترات  ندوات  عقد  تشمل  والتي 
السياحة  ثقافة  لنشر  وعاملية  حملية 
ر  بالتغيُّ املتعلق  العمل  وتعزيز  البيئية 
ومراقبة  رصد  بهدف  والبيئة  املناخي 

البيئة واستشراف املستقبل.
3 قرارات 

والبيئة  املناخي  التغري  وزارة  أصدرت 
ملؤمتر  عشر  الثالث  االجتماع  ختام  يف 
رامسار  اتفاقية  يف  املتعاقدة  األطراف 
قرارات  ثالثة   COP13( الرطبة  لألراضي 
تقدمت بها دولة اإلمارات، وإعالن حممية 
مواقع  كأحد  الرطبة  لألراضي  علي  جبل 
الدولية،  األهمية  ذات  الرطبة  األراضي 

املعروفة باسم مواقع رامسار.

التغري  وزارة  أجرتها  التي  املفاوضات  بعد 
مت  اإلمارات،  دولة  يف  والبيئة  املناخي 
دولة  قدمتهما  جديدين  قرارين  اعتماد 
اإلمارات  اإلمارات وقرارًا مدعومًا من دولة 
الدول  ملؤمتر  عشر  الثالث  االجتماع  يف 
األطراف )COP13(. ويهدف أحد القرارات 
سياق  يف  اإلمارات  دولة  وضعتها  التي 
شعار "األراضي الرطبة من أجل مستقبل 
وإدارة  حماية  إىل  مستدام"،  حضري 
توجيهية  مبادئ  مبوجب  الرطبة  األراضي 
حمددة تزيد من قدرة الدول على التعامل 
والظروف  املناخي  التغري  تداعيات  مع 
املناخية. ويدعو هذا القرار جميع الدول إىل 
مبا  الرئيسية،  القطاعات  خمتلف  إشراك 
القطاع  ومؤسسات  احلكومات،  ذلك  يف 
احلكومية،  غري  واملنظمات  اخلاص، 
التعليمية،  واملؤسسات  البحوث،  ومراكز 
وقطاع السياحة، وقطاع الرتاث والثقافة، 
احمللية  واجملتمعات  األصلية  والشعوب 
فيما  القرار  صنع  عملية  يف  للمشاركة 

يتعلق بقضايا األراضي الرطبة.
اعتماده  مت  الذي  الثاين  القرار  ويشمل 

املتحدة  لألمم  العامة  اجلمعية  دعوة 
تاريخ  وهو  فرباير،  من  الثاين  تخصيص  إىل 
يومًا  الرطبة،  األراضي  اتفاقية  اعتماد 
دولة  ودعمت  الرطبة.  لألراضي  عامليًا 
اللغة  إدخال  على  ينص  آخر  قرارًا  اإلمارات 
جانب  إىل  لالتفاقية،  رسمية  كلغة  العربية 
واإلسبانية،  والفرنسية  اإلجنليزية  اللغات 
الوعي  وزيادة  املشاركة  تعزيز  أجل  من 
للدول  االتفاقية  تنفيذ  مستوى  وحتسني 
باللغة  الناطقة  املتعاقدة  األطراف 
هذه  تسهم  ذلك،  إىل  وباإلضافة  العربية. 
جمموعة  على  الضوء  إلقاء  يف  اخلطوة 
يف  املتميزة  الرطبة  األراضي  أنواع  من 
والسبخات  الوديان  مثل  العربية  الدول 

والواحات.
أهداف التنمية

الزيودي  أحمد  بن  ثاين  الدكتور  معايل  وقال 
االجتماع  ان  والبيئة  املناخي  التغري  وزير 
)كوب  األطراف  الدول  ملؤمتر  عشر  الثالث 
وآثاره  املناخ  تغري  مشكلة  تناول   )13
ميكن  كيف  ذلك،  من  واألهم  السلبية، 
لألراضي الرطبة أن تلعب دورًا رئيسيًا يف 
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دبي تستضيف مؤتمر األراضي الرطـــــــــــــبة »كوب 13«

احلد من آثار تغري املناخ، ودعم الدول يف 
التنمية  أهداف  حتقيق  أجل  من  سعيها 
املستدامة. وبصفتها إحدى الدول الرائدة 
األخضر  االقتصاد  جمال  يف  املنطقة  يف 
اإلمارات  دولة  تفخر  البيئية،  واجلهود 
ملؤمتر  عشر  الثالث  االجتماع  باستضافة 
عجلة  ودفع   ،)13 )كوب  األطراف  الدول 
املمارسات  أفضل  وتبادل  الدويل  التعاون 
البيئية  النظم  هذه  حماية  أجل  من 
وجمتمعنا  حياتنا  على  تؤثر  التي  القيمة 

ومستقبلنا".
مدير  الهاجري  داوود  قال  جهته،  ومن 
الرئيسي  الراعي   K دبي  بلدية  عام 
على  دبي  بلدية  رؤية  "تركز  للمؤمتر: 
ويعترب  ومستدامة،  سعيدة  مدينة  بناء 
خطوة  واستدامتها  البيئة  حماية  ضمان 
الهدف.  هذا  حتقيق  مسرية  يف  مهمة 
جديدة  حممية  بإعالن  اليوم  نفخر  وإننا 
رامسار  مواقع  ضمن  رطبة  أرضًا  لتكون 
العمل  ومواصلة  الدولية،  األهمية  ذات 
إيكولوجيًا.  املهمة  مناطقنا  حماية  على 
ملؤمتر  عشر  الثالث  االجتماع  خالل  ومن 

منا  كل  يضطلع  أن  نأمل  األطراف،  الدول 
الرطبة  األراضي  حماية  تعزيز  يف  بدوره 
واالستخدام الرشيد ملواردها من أجل خري 

اإلنسانية جمعاء".
اخلدمات احليوية

وقالت مارثا روخاس أوريغو، األمينة العامة 
"إنها  الرطبة:  لألراضي  رامسار  التفاقية 
بالدليل  فيها  نربهن  التي  األوىل  املرة 
الرطبة  األراضي  نخسر  أننا  على  القاطع 
عليه  هو  عما  مرات  ثالث  أسرع  بشكل 
ذلك،  من  واألهم  للغابات،  بالنسبة  احلال 
احليوية  اخلدمات  من  شعوبنا  نحرم  أننا 
التي توفرها هذه األراضي. وآمل أن تتمكن 
الثالث  السنوات  خالل  األطراف  الدول 
املقبل  االجتماع  انعقاد  حتى  أي  املقبلة، 
هذا  مواجهة  من  األطراف،  الدول  ملؤمتر 
بدمج  الكفيلة  السياسات  وتنفيذ  التحدي 
أجندة  يف  فعلي  بشكل  الرطبة  األراضي 
وستدعم  املستدامة.  التنمية  أعمال 
الدول  رامسار  التفاقية  العامة  األمانة 
على  احلفاظ  ضمان  أجل  من  األطراف 

األراضي الرطبة وتفادي ضياعها".

الرطبة،  لألراضي  علي  جبل  حممية  متتد 
والتي تقع ما بني جبل علي ورأس غنتوت، 
على مساحة 21.85 كيلو مرت مربع، وقد مت 
اإلمارات  دولة  يف  موقع  كثامن  تصنيفها 
لألراضي  رامسار  اتفاقية  قائمة  يف  يدرج 
على  يحتوي  الذي  ملوقعها  نظرًا  الرطبة، 
الرطبة  األراضي  من  وفريدة  نادرة  أنواع 
املرجانية،  كالشعاب  الطبيعية  واملوائل 
الشاطئية،  والبحريات  القرم،  وأشجار 
واألعشاب البحرية وحمار اللؤلؤ، والسواحل 
نوعًا   539 لنحو  ملجًأ  تؤمن  التي  الرملية 
تضم  والتي  والنباتات  البحرية  األحياء  من 
املعرضة  احلية  األنواع  من  جمموعة 
السواحل  وتعد  باالنقراض.  واملهددة 
الرملية يف حممية جبل علي كذلك إحدى 
فيها  تضع  التي  املهمة  التكاثر  مواقع 
سالحف منقار الصقر املهددة باالنقراض 
 1998 عام  يف  احملمية  أنشئت  بيوضها. 
التنوع  معاهدة  ملعايري  وفقًا  وتصنف 
البحرية  املواقع  من  كواحدة  البيولوجي 
يف  واإليكولوجية  البيولوجية  األهمية  ذات 

اخلليج العربي.
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أخبار المؤسسة

الشارقة تختار محمد بن فهد »الشخصية 
االعتبارية لشهر الطاقة«

فهد،  بن  أحمد  محمد  الدكتور  األستاذ  سعادة  الشارقة  ومياه  كهرباء  هيئة  كرمت 

رئيس اللجنة العليا لمؤسسة زايد الدولية للبيئة، بوصفة الشخصية االعتبارية لـ »شهر 

الطاقة« اكتوبر 2018، وذلك خالل انطالق فعاليات حملة »عبر عن وفائك« التي نظمتها 

شكر  رسالة  لتحمل   « زايد  القلب  في   « شعار  تحت  التوالي  على  الرابع  للعام  الهيئة 

وعرفان لباني الدولة ومؤسس مسيرتها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان 

»طيب اهلل ثراه« وذلك تزامنا مع االحتفاالت بيوم العلم.

حممد  الدكتور  سعادة 
وشهادة  درع  فهد  بن 
سعادة  من  التقدير، 
رئيس  الليم  راشد  املهندس  الدكتور 
ضمن  الشارقة،  ومياه  كهرباء  هيئة 
الهيئة،  مقر  يف  تنظيمها  مت  احتفالية 

بحضور أعضاء وفد مؤسسة زايد الدولية 
العور،  حممد  مشكان  الدكتورة  للبيئة، 
للبيئة،  الدولية  زايد  جلائزة  العام  األمني 
الشاعر،  خليفة  حمدان  واملهندس 
التقديرية  اإلمارات  جلائزة  العام  األمني 
عيسى  والدكتور  اإلعالم،  ومسؤول  للبيئة 

الفني  املستشار  اللطيف  عبد  حممد 
هيئة  مديري  من  وعدد  للمؤسسة، 
االقسام  ورؤساء  الشارقة  ومياه  كهرباء 

وموظفي الهيئة.
سعادتة  عن  فهد  بن  سعادة  وأعرب 
لشهر  االعتبارية  الشخصية  الختياره 
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تقديرًا لجهوده 
في مجال 
االستدامة 

والمحافظة 
على البيئة

)189( العدد 



الدكتور ابن فهد: هذا التكرمي يأتي تتويجا 
جلهود مؤسسة زايد الدولية للبيئة يف 
على  واحملافظة  االستدامة  جمال 

مصادر الطاقة وحسن استغاللها.

يأتي تتويجا  التكرمي  الطاقة، مؤكدًا أن هذا 
جمال  يف  الدولية  زايد  مؤسسة  جلهود 
مصادر  على  واحملافظة  االستدامة 

الطاقة وحسن استغاللها. 
ويأتي تكرمي سعادة بن فهد نظري جهوده 
للموارد  املستمر  االستخدام  حتقيق  يف 
وحتسني البيئة من أجل حتقيق االستدامة 
من  متوازنة  قاعدة  على  واحملافظة 
الكرمي  العيش  تضمن  التي  البيئية  النظم 
لألجيال احلالية والقادمه. وتقديرًا وعرفانًا 
احلكومية  الهيئات  مع  الدائم  لتعاونه 
يف  واملتميزة  البارزة  وجهودة  واخلاصة 
يف  البارزة  اإلسهامات  وتشجيع  دعم 

جمال البيئة واحملافظة عليها.
املشاركة اجملتمعية 

حممد  سعادة  تدشني  احلفل  وشهد 
العليا  اللجنة  رئيس  فهد  بن  أحمد 
الدكتور  وسعادة  للبيئة،  زايد  ملؤسسة 
املهندس راشد الليم رئيس هيئة كهرباء 
ومياه الشارقة، وعدد من مديري اإلدارات 
بالهيئة،  واملوظفني  األقسام  ورؤساء 
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تأتي لهذا  التي  وفائك"،  عن  "عرب  حملة 
للقيادة  وتقدير  شكر  رسالة  حاملَة  لعام، 
الرشيدة على جهودها املستمرة لتوفري 
يف  واألمان  واألمن  والسعادة  الرفاهية 
األرض  هذه  على  اجلميع  لينعم  الدولة 
لتعزيز  وذلك  املستقرة  باحلياة  الطيبة 
املوظفني  لدى  واالنتماء  الوالء  قيم 
مشاركتهم  وتفعيل  واملراجعني 
من  مزيد  بذل  على  وحثهم  اجملتمعية 
الوالء  قيم  لتعزيز  املبادرة  وتأتي  اجلهد. 
واملراجعني  املوظفني  لدى  واالنتماء 
وحثهم  اجملتمعية  مشاركتهم  وتفعيل 

على بذل مزيد من اجلهد.
التوقيع  احلملة  فعاليات  وتضمنت 
احلملة  شعار  مع  للتضامن  االلكرتوين 
ترسخ  التي  الفعاليات  من  عدد  وتنظيم 

قيم الهوية الوطنية واالنتماء.
راشد  املهندس  الدكتور  سعادة  وأكد 
والقيادة  للوطن  والوالء  االنتماء  أن  الليم 
نفوسنا  يف  وراسخ  متأصل  الرشيدة 
وغري  الصادق  العطاء  من  للمزيد  ودافع 
اإلمارات  شعب  عند  يصل  الذي  احملدود 
الكرمي إىل درجة التضحية باألعمار واألرواح 
صفا  والوقوف  ورفعته  الوطن  أجل  من 
تألو  ال  التي  الرشيدة  قيادتنا  خلف  واحدا 
الكرمية  احلياة  سبل  توفري  يف  جهدا 

والرفاهية.
وفائك"  عن  "عرب  حملة  تنظيم  أن  وأكد 
لتشجيع  تهدف  التوايل  على  الرابع  للعام 
التعبري  على  اجملتمع  وفئات  املوظفني 
لوطنهم  ووالئهم  وانتمائهم  حبهم  عن 
واإلخالص  التفاين  خالل  من  وقيادتهم 
املكتسبات  لتعزيز  العمل  يف  واالجتهاد 
يف  واالستمرار  الوطن  حققها  التي 
أن  إىل  مشريًا  والتطور.  االزدهار  مسرية 
املرحلة  خالل  مستمرة  احلملة  فعاليات 

املقبلة يف جميع املواقع بالهيئة.



المؤسسة ومكتب األمم المتحدة تنظمان 
جلسة حوارية حول »إرث زايد البيئي«

احتفت مؤسسة زايد الدولية للبيئة بالتعاون مع مكتب األمم المتحدة للتعاون فيما 

بين بلدان الجنوب، باإلرث البيئي والقيادة الحكيمة للمغفور له الشيخ زايد بن سلطان 

آل نهيان، مؤسس دولة اإلمارات العربية المتحدة »طيب اهلل ثراه« عبر تنظيمها جلسة 

حوارية تحت عنوان »إحياء التراث البيئي، والقيادي للمغفور له الشيخ زايد بن سلطان 

آل نهيان«، وذلك على هامش فعاليات القمة العالمية لالقتصاد األخضر، الذي نظمته 

هيئة كهرباء ومياه دبي، في مركز دبي التجاري العالمي.

كل  احلوارية،  باجللسة 
األستاذ  سعادة  من 
بن  أحمد  حممد  الدكتور 
زايد  ملؤسسة  العليا  اللجنة  رئيس  فهد، 
حممد  مشكان  والدكتورة  للبيئة،  الدولية 

للبيئة،  الدولية  زايد  جائزة  عام  أمني  العور، 
األمم  مكتب  مدير  جيديك،  جورج  وسعادة 
اجلنوب،  بلدان  بني  فيما  للتعاون  املتحدة 
الدولية  زايد  مؤسسة  من  وفد  وبحضور 
بالشأن  واخملتصني  واملهتمني  للبيئة 

البيئي، ووسائل اإلعالم احمللية.
اخلاص  الكتاب  إطالق  احلفل  وشهد 
باملؤمتر واملعرض العاملي لدول اجلنوب 
على  للعربية  ترجمته  وإعالن   2016 اجلنوب 

نفقة مؤسسة زايد الدولية للبيئة.
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اخلاص  الكتاب  إطالق  احلفل  وشهد 
لدول  العاملي  واملعرض  باملؤمتر 
ترجمته  وإعالن   2016 اجلنوب  اجلنوب 

للعربية على نفقة املؤسسة.

إرث زايد البيئي
فهد،  بن  حممد  الدكتور  سعادة  وتقدم 
خالل كلمته بالشكر والرتحيب ملكتب األمم 
املتحدة للتعاون بني بلدان اجلنوب ولهيئة 
الكرمية  رعايتها  على  دبي  ومياه  كهرباء 
:" كان  العاملي املهم، وقال  لهذا احلدث 
أرسى  عهده،  يف  األول  البيئة  رجل  زايد 
القواعد الصلبة ملسرية اإلمارات اخلضراء 
احلفاظ  وضرورة  بالبيئة  ولإلهتمام 
التنمية  مع  جنب  إىل  جنبًا  وتنميتها  عليها 
يشهد  واجلميع  واإلجتماعية.  اإلقتصادية 
ومكافحة  البيئة  حماية  يف  الرائد  دوره 
الزراعية  التنمية  خالل  من  التصحر 
الطبيعة  على  باحملافظة  واإلهتمام 
البيئية  القدرات  ورفع  الفطرية  واحلياة 
للمواطنني الشباب. وكان التقدير اإلقليمي 
يف  واضحًا  زايد  الشيخ  جلهود  والدويل 
وامليداليات  الشهادات  من  الكبري  العدد 
أغلب  يف  به  واإلشادة  عليها  حصل  التي 

احملافل الدولية واإلقليمية". 
الدولية  زايد  مؤسسة  أن  فهد  بن  وأكد 
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للبيئة التي أسسها صاحب السمو الشيخ 
رئيس  نائب  مكتوم،  آل  راشد  بن  حممد 
 - الوزراء  جملس  ورئيس  اإلمارات  دولة 
حاكم دبي، رعاه اهلل يف 1999. هي من أكرب 
مسرية  دعم  يف  العاملية  املساهمات 
التنمية املستدامة وتنفيذ أهدافها 2030 
ونشر  الرائدة  اإلجنازات  حتفيز  خالل  من 
احلياة  وثقافة  البيئية  اإلستدامة  فكر 
انطالقًا  ودوليًا،  وإقليميًا  حمليًا  اخلضراء 
املغفور  الدولة  مؤسس  وفكر  رؤية  من 
له الوالد الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، 
الذي ترجم فكره البيئي اإلمنائي على أرض 

الواقع إجنازًا وعطاًء.
زايد  مؤسسة  أن  فهد  بن  أشار  كما 
زايد  على إرث  الضوء  تسليط  يف  تشارك 
البيئي حول العامل يف إطار برناجمها لعام 

وقد   ، العامل"  عيون  يف  "زايد  بعنوان:  زايد 
اإلحتفال يف عدة دول عربية وافريقية  مت 

وآسيوية ويف أمريكا الشمالية.
فكر زايد عامليًا

مشكان  الدكتورة  أوضحت  جهتها،  من 
تعزيز  إىل  تهدف  اجللسة  هذه  أن  العور، 
احلياة  وثقافة  االستدامة  مفهوم  ونشر 
اخلضراء، وإبراز دور املغفور له الشيخ زايد 
بن سلطان آل نهيان،طيب اهلل ثراه، ورؤيته 
الواضحة واحلكيمة يف دعم القضايا البيئية 
عامليًا، مشرية إىل أن " منصة زايد الذكية" 
التي أطلقتها املؤسسة احتفاء بعام زايد 
الشيخ  اخلري وتلبية لدعوة صاحب السمو 
رئيس  نائب  مكتوم  آل  راشد  بن  حممد 
دبي،  حاكم  الوزراء  جملس  رئيس  الدولة 
رسالتها  ايصال  يف  جنحت  قد  اهلل،  رعاه 
الرسائل  عدد  إجمايل  وصل  حيث  للعامل، 
القنوات  عرب  رسالة  ماليني   3 من  أكرث  إىل 
فضاًل  اإلنرتنت،  منها  املتعددة  اإلعالمية 
عن الفعاليات واألحداث احمللية والعاملية 
التي تنظمها مؤسسة زايد الدولية للبيئة.



نافذة على العالم

تضم »محمية جبل علي« لقائمتها

» »محمية جبل علي« موقعا  »رامسار  الرطبة  أعلنت األمانة العامة لمعاهدة األراضي 

معتمدا في قائمتها لألراضي الرطبة ذات األهمية الدولية ما يجعلها المحمية الثانية 

في إمارة دبي والثامنة في الدولة التي يتم ضمها لهذه القائمة.

ذلك خـــــــالل الــــمــــــؤمتــر 
الصحفي الذي عقد بحضور 
بن أحمد  ثاين  الدكتور  معايل 
التغري املناخي والبيئة وداوود  الزيودي وزير 
الهاجري مدير عام بلدية دبي ومارثا روخاس 
رامسار  التفاقية  العامة  األمينة  أوريغو 
فعاليات  هامش  على  الرطبة  لألراضي 
األطراف  ملؤمتر  عشر  الثالث  االجتماع 
لألراضي  رامسار  اتفاقية  يف  املتعاقدة 
وزارة  تستضيفه  الذي   )COP13( الرطبة 

التغري املناخي والبيئة وبلدية دبي.

اجلهود  أن  الزيودي  الدكتور  معايل  وقال 
حماية  يف  اإلمارات  دولة  تبذلها  التي 
على  واحملافظة  عام  بشكل  البيئة 
األراضي الرطبة وضمان استدامة تنوعها 
ساهمت  الطبيعية  ومواردها  البيولوجي 
الطبيعية  احملميات  تسجيل  يف  بشكل 
على أراضي الدولة ضمن القوائم العاملية 
لهذا النوع من األماكن اخملصصة حلماية 
احملميات  عدد  ليصل  البيولوجي  التنوع 
 43 إىل  أنواعها  اختالف  على  املسجلة 
جهود  ساهمت  كما  الدولة  يف  حممية 

إمارة دبي يف جمال األراضي الرطبة على 
رأس  حممية  تسجيل  يف  اخلصوص  وجه 
اخلور ضمن قائمة "رامسار" خالل الفرتة 
باإلعالن  اجلهود  هذه  تتوج  واألن  املاضية 
للقائمة  علي  جبل  حممية  ضم  عن  الثاين 

العاملية".
ولفت معاليه إىل أن اعالن احملمية ضمن 
يجعلها  لـ"رامسار"  العاملية  القائمة 
احملمية الثانية يف إمارة دبي والثامنة يف 

الدولة التي يتم ضمها للقائمة.
وأكد معاليه حرص واستمرار دولة اإلمارات 
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اعالن احملمية ضمن القائمة العاملية 
لـ"رامسار" يجعلها احملمية الثانية يف 
يتم  التي  الدولة  والثامنة يف  إمارة دبي 

ضمها للقائمة.

احلكومية  ومؤسساتها  جهاتها  مبختلف 
حماية  على  اخلاص  القطاع  مع  وبالتعاون 
استدامة  حتقيق  على  والعمل  البيئة 
ويساهم  ينسجم  مبا  الطبيعية  مواردها 
الوطنية  األجندة  مستهدفات  حتقيق  يف 
القيادة  وتوجيهات   2021 اإلمارات  لرؤية 

الرشيدة للدولة.
"إن  الهاجري  داوود  قال  جهته  ومن 
مستمرة  احلثيثة  بجهودها  دبي  إمارة 
ضمن  مواقعها  إعالن  على  العمل  يف 
بإعالن حممية  الرطبة فإننا نفخر  األراضي 
جديدة لتكون أرضًا رطبة يف ضمن مواقع 
البحرية  علي  جبل  حممية  وهي  رامسار 
ملا تتميز به من خصائص إيكولوجية فريدة 
حيث  ضمنهن  من  لتكون  عامليا  أهلتها 
باحلياة  واهتمامها  البلدية  جهود  جنحت 

تسجيل  يف  حممياتها  يف  الفطرية 
الفطرية  للحياة  كمحميات  حمميتني 
املعتمدة  املواقع  فئات  ضمن  ترشحت 
الذي  األمر  وهو  الدولية  األهمية  ذات 
هذه  بأهمية  والوعي  االهتمام  مدى  يؤكد 

املناطق ومواردها الطبيعية الفريدة.
يف  البحرية  علي  جبل  حممية  وتقع 
ورأس  علي  جبل  بني  الواقعة  املنطقة 
كيلو   21,85 نحو  مساحتها  وتبلغ  غنتوت 
وتصنف   1998 عام  يف  وأنشئت  مربع  مرت 
لصون  العاملي  االحتاد  ملعايري  وفقا 
وموئال  حمددة  طبيعية  كمحمية  الطبيعة 
ومنطقة إدارة أنواع وذلك يجعلها من أهم 

مناطق التنوع البيولوجي.
وتتميز احملمية بكونها واحدة من املواقع 
احملددة  البيولوجية  األهمية  ذات  البحرية 

أن  كما  البيولوجي  التنوع  ملعاهدة  وفقا 
حتتضن  والساحلية  الشاطئية  املنطقة 
املوائل  من  العديد  فيه  صحيا  بيئيا  نظاما 
العربي  اخلليج  لبيئة  املميزة  الطبيعية 
القرم  وأشجار  املرجانية  كالشعاب 
البحرية  واألعشاب  الشاطئية  والبحريات 
وحمار اللؤلؤ وتؤمن ملجأ حلوايل 539 نوعا 

من األحياء البحرية والنباتات.
كما يتواجد نوعان من السالحف املهددة 
يعتمد  أحدهما  احملمية  يف  باالنقراض 
على التنوع يف املوائل الطبيعية للحصول 
والنوع  اخلضراء  كالسلحفاة  الغذاء  على 

الثاين هو سلحفاة منقار الصقر.
الشاطئية  املنطقة  هي  احملمية  وتعد 
الوحيدة يف اخلليج العربي التي تضع فيها 

هذه السالحف بيوضها.
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يختتم زيارته إلى الصين
الصينية  العاصمة  إلى  رسمية  زيارة  االستمطار  علوم  لبحوث  اإلمارات  برنامج  اختتم 

البحثي  المشروع  ضمن  تحققت  التي  التطورات  على  االطالع  إلى  هدفت   « بكين   «

يحمل  والذي  الثالثة  بدورتها  البرنامج  منحة  على  الحاصل   « تشويه  لولين   « للدكتور 

عنوان » استخدام النمذجة العددية المتقدمة من أجل إيجاد حلول لالستمطار وفقا 

لطبيعة دولة اإلمارات » .

لقاء  الزيارة  هذه  أجندة 
لولني  الدكتور  الباحث 
يف  العلماء  كبري  تشويه 
للعلوم  تشي"  تشوانغ  شني  "هوا  معهد 
االستشارية  باللجنة  وعضو  والتكنولوجيا 
وفريقه  بكني  يف  الطقس  تعديل  ملكتب 
اخملتربات  على  لالطالع  املساعد  البحثي 
املشروع  لتنفيذ  املستخدمة  واملعدات 
البحثي فضال عن االطالع على ما مت إجنازه 
جدوى  ودراسة  تطورات  من  اآلن  حتى 

يف  ستسهم  التي  املستقبلية  للمراحل 
رفع كفاءة املشروع وتطوره.

األرصاد  خدمات  مركز  الربنامج  وفد  وزار 
بكني  يف  الطقس  تعديل  ومركز  اجلوية 
رسمي  باستقبال  أعضاؤه  حظي  حيث 
أعربت  التي  املؤسسات  هذه  قيادات  من 
يعتمده  الذي  التوجه  بأهمية  إميانها  عن 
االستمطار  وتقنيات  علوم  لتطوير  الربنامج 
عمليات  مكانة  وترسيخ  وعامليا  حمليا 
املائية  للموارد  كمصدر  االستمطار 

وشبه  اجلافة  املناطق  يف  املستدامة 
اجلافة عامليا.

املندوس  عبداهلل  الدكتور  سعادة  وقال 
زيارة  إن   "  : لألرصاد  الوطني  املركز  مدير 
التزامنا  على  تأكيدا  تعد  بكني  إىل  الوفد 
مع  والتعاون  الدعم  درجات  أقصى  بتوفري 
برناجمنا  منحة  على  احلاصلني  الباحثني 
الذي  األمر  يتبعونها  التي  واملؤسسات 
يسهم يف دعم مسريتنا نحو حتقيق هدفنا 
الرامي إىل تعزيز االبتكار يف جمال  األسمى 
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لتعزيز  فرصة  للصني  الزيارة  شكلت   
املتخصصني  الدوليني  شركائنا  شبكة 
واالستدامة  املائي  األمن  جماالت  يف 

عامليًا.

التجارب  عرب  االستمطار  وتقنيات  علوم 
ملواجهة  وامليدانية  اخملربية  البحثية 

حتديات األمن املائي حول العامل" .
حول  تشويه  الدكتور  مشروع  ويتمحور 
املتقدمة  العددية  النمذجة  استخدام 
استنادا  لالستمطار  حلول  إيجاد  أجل  من 
لظروف طبيعة دولة اإلمارات حيث يشرتك 
الدوليني  اخلرباء  من  جمموعة  تنفيذه  يف 
من عدة معاهد بحثية وجامعات يف الصني 
واجملر واإلمارات العربية املتحدة والواليات 
نهج  تنفيذ  إىل  ويهدف  األمريكية  املتحدة 
إىل  استنادا  األمطار  كميات  لزيادة  مبتكر 
والنمذجة  املتقدمة  اخملتربية  التجارب 

العددية املتطورة.
يف  الرئيسية  املشروع  أهداف  وتتمثل 
التلقيح  آثار  معرفة  حتسني  من  كل 
االسرتطابي على السحب الدافئة والتمييز 
بني العمليات الديناميكية وامليكروفيزيائية 
األمطار  هطول  أساليب  يف  تتحكم  التي 
تشكلها  وآلية  واالصطناعية  الطبيعية 
حتديد  إىل  إضافة  السحب  داخل  وتطورها 
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اآلثار احملتملة للتلقيح على كميات األمطار 
باملتغريات  يتعلق  فيما  اإلمارات  دولة  يف 
سنوات   10 فرتة  مدى  على  املناخية 
باستخدام أساليب حماكاة املناخ اإلقليمي 

عالية الدقة.
مديرة  املزروعي  علياء  قالت  جهتها  من 
االستمطار:"  علوم  لبحوث  اإلمارات  برنامج 
شملتها  التي  واالجتماعات  اللقاءات  إن 
لتعزيز  فرصة  شكلت  الصني  إىل  زيارتنا 
شبكة شركائنا الدوليني املتخصصني يف 

جماالت األمن املائي واالستدامة عامليا " .
وأضافت : " إن لقاء الباحث الصيني الدكتور 
الدورة  منحة  على  احلاصل  تشويه  لولني 
الثالثة كان احملطة األبرز خالل الزيارة حيث 
من  اآلن  حتى  حتقيقه  مت  ما  استعرضنا 
املساعد  البحثي  بفريقه  والتقينا  تطورات 

واألجهزة  املعدات  أحدث  على  وتعرفنا 
جمال  يف  املستخدمة  املتقدمة 

االستمطار."
مشروع  بأن  ثقتها  عن  املزروعي  وأعربت 
مكانة  تعزيز  يف  سيسهم  تشويه  الدكتور 
اهتمامه  ظل  يف  خاصة  الرائدة  برناجمنا 
بتطوير علوم االستمطار انطالقا من طبيعة 
ثم  من  أوىل  كمحطة  اإلمارات  دولة  وبيئة 
التي  العامل  مناطق  خمتلف  إىل  به  االنتقال 
لألمن  امللحة  التحديات  ملواجهة  تسعى 

املائي واالستدامة."
إىل بكني كمرحلة  الربنامج  زيارة وفد  وتأتي 
ثانية عقب انطالقة جولته إىل الصني والتي 
ضمت يف مرحلتها األوىل هوجن كوجن حيث 
جمعته  لقاءات  سلسلة  هناك  الوفد  عقد 
بعلماء وأكادمييني ومتخصصني يف جمال 
وتقنيات  املائية  واالستدامة  االستمطار 
األرصاد  مركز  من  كل  يف  الطقس  تعديل 
اجلوية وجامعة مدينة هوجن كوجن، وجامعة 
واجلامعة  والتكنولوجيا  للعلوم  كونغ  هونغ 

الصينية يف هوجن كوجن.



ضمن موسوعة »غينيس«

سجلت موسوعة »غينس« لألرقام القياسية خمسة معالم بارزة في إمارة دبي قد ال 

يخلو أي برنامج سياحي لزيارة اإلمارات من التوقف عندها. 

خليفة  برج  مع  كانت 
كأطول هيكل أو جسم من 
صنع اإلنسان بارتفاع 828 
جمموعة  على  املعلم  ويستحوذ  مرتًا.. 
يف  برج  أكرب  فهو  القياسية  األرقام  من 
 163 بـ  العامل  مستوى  على  الطوابق  عدد 
طابقًا وأعلى برج مسكون يف العامل وتبدأ 
إىل   77 الطابق  من  السكنية  املساحات 
الطابق 108 إىل جانب أعلى مطعم يف العامل 
مراقبة  مشرفة  وأعلى   122 الطابق  يف 

على مستوى العامل من ارتفاع 556 مرتًا.
وهو  العامل  يف  فندق  أطول  دبي  ومتتلك 
فندق "جيفورا" الذي يبلغ طوله 356 مرتًا 
ويتألف من 75 طابقًا تضم 28 غرفة، فضاًل 

عن 5 مطاعم. ويتخذ الفندق موقعًا مهمًا 
الشيخ  شارع  على  دبي  مدينة  قلب  يف 
برج  من  واحد  مرت  كيلو  بعد  وعلى  زايد 
حمطتني  بني  ويقع  مول"  و"دبي  خليفة 

ملرتو دبي.
للتزلج  داخلي  منتجع  أكرب  دبي  وحتتضن 
على مستوى العامل وهو "سكي دبي" الذي 
ويتألف  مربع..  مرت   22.500 مساحته  تبلغ 
من خمسة مسارات تتباين صعوبة وطواًل 
 400 املسارات  هذه  أطول  ويبلغ  وانحدارًا، 

مرت بانحدار يزيد على 60 مرتًا.
وتضم دبي مرتو "اخلط األحمر" الذي يعترب 
والذي  العامل  يف  سائق  بدون  مرتو  أطول 
طوله  يصل  خط  يف  املدينة  سكان  ينقل 

لنظام  وفقًا  املرتو  ويعمل  كلم.   52.1 إىل 
اجملال  يتيح  الذي  األمر  متكامل  إلكرتوين 
الرحالت  مواعيد  وضبط  التحكم  لتعزيز 
حمطاته  تصميم  مت  كما  دقيق،  بشكل 
وفقًا ألسلوب معماري مبتكر ومتميز، وقد 

زودت بأحدث تقنيات السالمة واألمان.
مرياكل  "دبي  للزهور  دبي  حديقة  وجنحت 
مبوسوعة  اسمها  تسجيل  يف  غاردن" 
بعد  وذلك  القياسية،  لألرقام  "غينيس" 
يف  الزهور  من  جمسم  أكرب  تقدميها 
اإلمارات  لطائرة  جمسًما  يحاكي  العامل، 
"إيرباص إيه 380" الذي استغرق تصميمه 
ألف   144 على  يزيد  مبا  يوًما،   180 وتنفيذه 
ساعة عمل، مبشاركة 200 شخص ما بني 
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جنحت حديقة "دبي مرياكل غاردن" يف 
"غينيس"  مبوسوعة  اسمها  تسجيل 
تقدميها  بعد  وذلك  القياسية،  لألرقام 

أكرب جمسم من الزهور يف العامل.

مهندس وعامل وموظف متخصص.
احلديقة  نفذته  الذي  اجملسم  ارتفاع  وبلغ 
 300 تأسيسه  يف  واستخدم  مرًتا   24 نحو 
طن حديد و50 طن إسمنت، ليتحمل 90 طًنا 

من الزهور التي استغرق منوها 4 أشهر.
احلديقة عبارة عن لوحات فنية ومساحات 
أبطالها  الطبيعة،  بأحلان  تتغنى  إبداعية 
بتصاميم  موزعة  الزهور  من  ماليني 
يف  وحتتضنها  األبصار،  تخطف  متنوعة 
غاردن"  مرياكل  "دبي  الواسعة  رحابها 
حديقة  وأكرب  أجمل  املعجزة،  حديقة 
ويكمن  العامل،  يف  الطبيعية  الورود  من 
الالفت،  وجمالها  إطاللتها  يف  إعجازها 
حديقة  يف  بأنه  يشعر  الزائر  جتعل  بحيث 
املاضي  العام  افتتحت  وقد  اخليال،  من 
من  اآلالف  مئات  وتستقطب  دبي،  يف 

من  التي  األماكن  أحد  وهي  الزائرين، 
الضرورة زيارتها يف دبي.

تسمى  الطبيعية  الورود  من  حتفة  وسط 
 7 جانبيها  على  وتضم  القلوب"،  "ممر 
الزهور على شكل  جمسمات ضخمة من 
قلوب، يف إشارة إىل إمارات الدولة السبع، 
للمغفور  كبرية  صورة  املمشى  ختام  يف 
له، بإذن اهلل تعاىل، الشيخ زايد بن سلطان 
دولة  مؤسس  لذكرى  تقديرًا  نهيان،  آل 

االحتاد.
تضم احلديقة أنواعًا من الزهور النادرة، مثل 
نوعًا،  و20   12 بني  وتتنوع  "كاليندوال"،  زهرة 
وزهرة "البتونيا" مبختلف ألوانها وتدريجاتها 
اخلليج  مستوى  على  مرة  وأول  اللونية، 
من  البتونيا  وتعترب  السوداء،  البتونيا  تدخل 

النباتات املزهرة األكرث شعبية يف العامل.

الزهور  تداخل  فكرة  على  قائمة  احلديقة 
والنباتات بعضها مع بعض، بتصاميم ثالثية 
ومناذج  جذابة،  وألوان  وأشكال  األبعاد 
عشبية  بنباتات  تغطيتها  متت  القباب  من 
والزخارف  اجملسمات  وجمموعة  مزهرة، 
أرضية  بها  خطت  التي  والتصاميم 
منهما  كل  داخل  وبحريتني  احلديقة، 

نافورتان تضفيان ملسات جمالية رائعة.
 ، القلوب  ممر  احلديقة  أقسام  وأبرز 
من  ممر   ، امللونة  املظالت  ممشى 
ألعياد  خمصصة  منطقة   ، الزهور  أقواس 
 ، الكالسيكية  السيارات  منطقة   ، امليالد 
نهر من الزهور ، جمسم برج خليفة ، منزل 
حديقة   ، الزهور  من  أهرام   ، الزهور  من 
جمسم   ، احليوانات  منطقة   ، الفراشات 

نسر اإلمارات.
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أنــــــــواع

تدشين مشروع إلنتاج 3 آالف طن طماطم سنويًا
شهد معالي محمد بن أحمد البواردي، وزير دولة لشؤون الدفاع رئيس مجلس إدارة 

دولة  وزيرة  المهيري  حارب  سعيد  محمد  بنت  مريم  ومعالي  الغذائي  األمن  مركز 

المسؤولة عن ملف األمن الغذائي المستقبلي حفل افتتاح مشروع البيوت الزجاجية 

لشركة الظاهرة بايوا في مدينة العين، والذي يتضمن إنتاج الطماطم طوال العام.

املشروع الذي تبلغ تكلفته 
 3000 وينتج  يورو  مليون   40
سنويًا  الطماطم  من  طن 
وثمرة  العامل  يف  نوعه  من  والفريد  األول 
وشركة  األملانية  بايوا  شركة  بني  التعاون 
الشركات متعددة  إحدى  القابضة  الظاهرة 
اجلنسيات الرائدة يف جمال األعمال التجارية 

الزراعية.
نائب رئيس  الدرعي  االحتفال خدمي  وشهد 
لشركة  املنتدب  العضو  اإلدارة  جملس 
الظاهرة وسعيد البحري سامل العامري مدير 

عام جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية وخليفة 
الغذائي  األمن  مركز  عام  مدير  العلي  أحمد 
وفرانك مولني سفري اململكة الهولندية لدى 

الدولة وعدد من كبار املسؤولني.
يذكر انه مت البدء باملشروع يف فرباير 2017 
وتستخدم  هكتارات،   10 مساحة  على  ويقع 
املتخصصة  التكنولوجيا  أحدث  فيه 
التخطيط  مت  حيث  الزراعي  اجملال  يف 
قيادة  حتت  الرائد  املشروع  لهذا  والتنفيذ 
يتم  بحيث  مستوى  أعلى  من  متخصصني 
   67 بنسبة  للمياه  كمية  اقل  استخدام 

باملائة من البيوت التقليدية، ويستهلك يوميًا 
نحو 750 ألف غالون كما ان تكنولوجيا التربيد 
هي األوىل من نوعها يف العامل مما يتيح انتاج 

الطماطم طوال العام.
ويتألف املشروع من بيتني زجاجيني ميتد كل 

منهما على مساحة 5 فدان.
الطماطم  حمصوالت  حجم  سيساهم  كما 
املنتجة يف تقليل اعتماد دولة اإلمارات على 
عند  اآلن  يقف  والذي  املستوردة  املنتجات 
حد 90 %. ويعمل نحو 100 شخص يف مشروع 
البيوت الزجاجية حيث يقوم جامعو الطماطم 
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نوعه  من  والفريد  األول  املشروع  يعد 
يف العامل وثمرة التعاون بني شركة بايوا 

األملانية وشركة الظاهرة القابضة.

الثمار يف املرحلة املناسبة  باختيار وجمع 
من النضج.

وكان حفل االفتتاح قد بدأ بالسالم الوطني 
حممد  بنت  مرمي  معايل  بعده  ألقت  للدولة 
فيها  أشارت  كلمة  املهريي  حارب  سعيد 
إىل أن مشروع البيوت الزجاجية للظاهرة بايوا 
يعد مثااًل منوذجيًا للمنشآت التي بإمكانها أن 
تلعب دورًا حموريًا يف حتقيق دولة اإلمارات 
الغذائي  الذاتي  االكتفاء  مستويات  أعلى 
وتعزيز األمن الغذائي املستقبلي يف الدولة 

واالرتقاء به إىل آفاق جديدة.
وقالت معاليها يخطو حتالف األمن الغذائي 
خطوات مهمة السترياد تكنولوجيات جديدة 
تقوم على مفاهيم مبتكرة ومعرفة متقدمة 
حيث تعد هذه العناصر حماور رئيسة لألمن 
ركائز  بني  من  وهي  املستدام  الغذائي 

اسرتاتيجيات األمن الغذائي حيث قمنا بالتأكد 
من أن االسرتاتيجية الوطنية لألمن الغذائي 
ومبادرات  خططًا  تشمل  املستقبلي 
يف  تعتمد  والتي  احمللية  لألغذية  للرتويج 

إنتاجها على التكنولوجيا احلديثة.
اسرتاتيجية

إىل  كلمتها  ختام  يف  معاليها  وأشارت 
الغذائي  لألمن  الوطنية  االسرتاتيجية  أن 
املستقبلي هي األوىل من نوعها يف العامل 
وتهدف إىل وضع إطار لضمان األمن الغذائي 
والطويل  القصري  املدى  على  اإلمارات  يف 
حيث يجري تطوير االسرتاتيجية بالتعاون مع 
جمموعة من أبرز صناع القرار واألكادمييني 
واخلاص  احلكومي  القطاعني  من  واخلرباء 
سياسات  لوضع  معًا  يعملون  والذين 
الغذائي  لألمن  املدى  وطويلة  مستدامة 

املستقبلي يف اإلمارات.
جوزيف  كالوس  الربوفسور  نوه  جانبه  من 
بأهمية  بايوا  لشركة  التنفيذي  الرئيس  لوتز 
الشراكة القائمة مع الظاهرة والتي أثمرت 
تدشني هذا املشروع املهم واملستقبلي 

الذي يخدم القطاع الزراعي.
مسطحات

التي  الكلمة  خالل  الدرعي  أشار  جهته  من 
له  املغفور  اهتمام  إىل  احلفل  يف  ألقاها 
بإذن اهلل الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان 
الصحراء  وحتويل  بالزراعة  ثراه  اهلل  طيب 
اليوم  نحن  ها  وقال  خضراء  مسطحات  إىل 
نشهد  الرشيدة  قيادتنا  توجيهات  وبفضل 
أن حلمه رحمه اهلل يتحقق من خالل انتشار 
كافة  يف  الزراعية  واملشاريع  املساحات 

أرجاء الدولة.
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»التغير المناخي« تطلق مسابقة الزراعة في المدارس
مسابقة  والبيئة،  المناخي  التغير  وزير  الزيودي  أحمد  بن  ثاني  الدكتور  معالي  أطلق 

بالتعاون مع  المقبل،  أبريل  الجاري وحتى  المدارس، والتي تبدأ من أكتوبر  الزراعة في 

هيئة المعرفة والتنمية البشرية بدبي، خالل زيارة معاليه لمدرسة الصادق اإلسالمية 

التي  واألنشطة  للزراعة  المخصصة  المساحات  على  اطلع  حيث  دبي،  في  اإلنجليزية 

تنظمها المدرسة لحث الطالب على الزراعة.

وزير التغري املناخي والبيئة: 
يف  الزراعة  مسابقة  "إن 
مع  متاشيًا  تأتي  املدارس 
قرار جملس الوزراء رقم )31( لسنة 2018 م 
أصدره  الذي  اجملتمعية  الزراعة  شأن  يف 
صاحب السمو الشيخ حممد بن راشد آل 
جملس  رئيس  الدولة  رئيس  نائب  مكتوم 
البيئة  حتسني  بهدف  دبي؛  حاكم  الوزراء 
وتعزيز  النباتي،  اإلنتاج  وتنويع  وحمايتها، 

لدى  الزراعة  ثقافة  وغرس  الغذائي،  التنوع 
األطفال  وباألخص  كافة،  اجملتمع  فئات 
يف  يساهم  واٍع  جيل  إلخراج  واملراهقني 
احملافظة على البيئة، ويف حتقيق التنمية 

الزراعية املستدامة".
من  املسابقة  "إن  معاليه:  وأضاف 
اإلنتاج،  على  الطلبة  قدرات  حتفيز  دورها 
مفهوم  وتعزيز  نشر  يف  واملساهمة 
املدن املستدامة واحملافظة على البيئة، 

وزيادة الرقعة اخلضراء يف الدولة، باإلضافة 
إىل تشجيع التوجه نحو أنواع الزراعة الذكية، 
والتي تشمل الزراعة من دون تربة والزراعة 
حتقيق  على  قدراتهم  وترفع  العضوية، 
االستغالل األمثل للمياه بإعادة استخدامها 
الوزارة  أن  معاليه  وأوضح  الزراعة".  يف 
تعمل  اخملتصة  السلطات  مع  بالتعاون 
يف  التعليمية  املؤسسات  تشجيع  على 
وذلك  اجملتمعية،  الزراعة  على  الدولة 
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حتفيز  إىل  املسابقة  تسعى  الزيودي: 
قدرات الطلبة على اإلنتاج واملساهمة 
املدن  مفهوم  وتعزيز  نشر  يف 

املستدامة واحملافظة على البيئة.

من  االستفادة  على  مساعدتها  خالل  من 
املواقع  يف  املستغلة  غري  املساحات 
بالنباتات،  التي تشغلها عن طريق زراعتها 
تلك  يف  الطالب  حلث  بأنشطة  والقيام 
املؤسسات على املشاركة فيها، وتعزيز 
الثقافة الزراعية لديهم، والتعاون والتنسيق 
تخصيص  بشأن  املؤسسات  هذه  مع 
بالزراعة،  للعناية  للطلبة  أكادميي  نشاط 
كافة  العمليات  تنفيذ  على  واإلشراف 
اخلاصة بها، والعناية باملزروعات مبا يتفق 

مع إرشادات الوزارة والسلطة اخملتصة.
التغري  وزارة  نظمت  آخر  صعيد  وعلى 
املناخي والبيئة بالتعاون مع جهاز أبوظبي 
للرقابة الغذائية ودائرة التنمية االقتصادية 
على  تدقيق  حمالت  أبوظبي  إمارة  يف 
املنشآت الزراعية واحليوانية شملت مدينة 
أبوظبي ومنطقة الظفرة واستمرت ستة 
أيام وذلك لضمان إنفاذ تطبيق التشريعات 
والقوانني االحتادية ذات الصلة والتي تهدف 

إىل حماية وتعزيز األمن احليوي يف الدولة.
استهدفت احلملة التدقيق على املنشآت 
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من  للتأكد  التجارية  واحليوانية  الزراعية 
التزام تلك املنشآت بالتشريعات املنظمة 
واحملسنات  واألسمدة  املبيدات  لتداول 
الزراعية والبذور والتقاوي والشتالت إىل جانب 
التزامها بالقوانني املنظمة ملزاولة مهنة 
املنشآت  أصحاب  وتوعية  البيطري  الطب 

بتلك التشريعات.
ومت خالل احلملة رصد عدد من اخملالفات 
ملا  وفقًا  بشأنها  الالزمة  اإلجراءات  واتخاذ 
تنص عليه التشريعات املنظمة للمنشآت 

الزراعية واحليوانية.
إدارة  مدير  الزعابي  عبيد  حممد  وأّكد 
االمتثال البيئي بوزارة التغري املناخي والبيئة 
إىل  تهدف  التي  احلمالت  هذه  أهمية  على 
على  واحملافظة  البيئية  االستدامة  تعزيز 
سالمة الغذاء واستدامة اإلنتاج احمللي إذ 

وسالمة  وصحة  البيئة  على  احملافظة  أن 
أفراد اجملتمع هي مسؤولية وطنية.

تتماشى  أن هذه احلمالت  الزعابي  وأضاف 
والتي  للوزارة  االسرتاتيجية  األهداف  مع 
الشراكة  وتوثيق  التعاون  تعزيز  إىل  تهدف 
االسرتاتيجية مع السلطات احمللية وحتقيق 
هذا  يف  االحتادية  احلكومة  مستهدفات 
اجملال مبا يساهم يف ضمان كفاءة تطبيق 
القوانني والتشريعات االحتادية إىل جانب توعية 
أصحاب املنشآت الزراعية والعاملني فيها 
ألعمالهم  املنظمة  والتشريعات  بالقوانني 
الواجبة  والتزاماتهم  بحقوقهم  وإملامهم 
املمارسات  أفضل  تطبيق  لضمان  عليهم 

وفقًا للتشريعات االحتادية.
بالتعاون  الوزارة  أن  على  الزعابي  وشدد 
تواصل  اخملتصة  احمللية  السلطات  مع 
الزراعية  املنشآت  مراقبة  يف  جهودها 
واإلمارات  أبوظبي  إمارة  يف  واحليوانية 
نسب  رفع  على  منها  حرصًا  وذلك  األخرى 
مزاويل  لدى  واألنظمة  بالتشريعات  االلتزام 

هذه املهن.



وتضاعف المساحات الزراعية 33 مرة
حققت أبوظبي نجاحًا كبيرًا في ترويض الصحراء، وتحويل كثبانها الرملية إلى ساحات 

خضراء، ليصبح القطاع الزراعي إحـدى الصور المشرقة للتقدم الحضاري واالقتصادي 

في  الزراعيـة  الحيازات  عـدد  تضاعف  إذ  المجاالت،  مختلف  في  اإلمارة  تشهده  الذي 

بينمـا   ،2017 ألف حيازة عام   24.018 إلى   1971 أبوظبي 38 مرة، مـن 634 حيازة عام  إمارة 

تضاعفت مساحة األراضي الزراعية 33 مرة من 22.377 ألف دونم )532.7 فدان(، إلى 

749.868 ألف دونم )17.85 ألف فدان( خالل الفترة نفسها.

اإلحصاء-  ملركز  تقرير 
اإلمارة  احتلت  أبوظبي، 
يف  الرائعـة  بإجنازاتها 
مرموقة  عاملية  مكانة  الزراعي  اجملال 
وأصبحت جتربتها الرائدة يف هـذا القطاع 
قسوة  على  التغلب  يف  يحتـذى  منوذجًا 
وحتويل  الصـحراء  رمال  وقهر  الطبيعة 

كثبانها إىل ساحات خضـراء ومزارع منتجـة 
للعديـد من أنواع اخلضـراوات والفواكه. 

الصـعوبات  من  الرغم  "على  التقرير:  وقال 
القطاع  تواجه  التي  املناخية  والتحديات 
أبوظبي، فإن املسـرية  الزراعي يف إمارة 
السـياسات  وبفضل  اإلمارة،  يف  الزراعية 
تلك  جميع  قهر  استطاعت  احلكيمة، 

الصـحراء  وترويض  والتحديات،  الصعوبات 
اجلافـة،  القاسية  طبيعتها  على  والتغلب 
ودرجات احلرارة العاليـة، وتسجيل إجنازات 
ملموسة يف سبيـل حتقيق تنميـة زراعية 

مستدامة على املـدى البعيـد".
بفروع  االقتصاديـة  التنميـة  "تتأثر  وأضاف 
ومنها  جميعها  االقتصادي  النشاط 

نـــــــبــــــــتــــــــكـــــــــر مــــــــجـــــــــتــــــــــمــــــــــعـــــــــات خـــــــضـــــــــــــــراء لـــــغـــــد أفـــــضــــــل38

أبوظبي تروض 
الصحراء

)189( العدد 



بفروع  االقتصادية  التنمية  تتأثر  تقرير: 
النشاط االقتصادي جميعها ومنها النشاط 
لتحقيق  أساسيًا  ركنًا  يعد  الذي  الزراعي، 

أهداف التنمية الشاملة.

أساسـيًا  ركنًا  يعد  الـذي  الزراعي،  النشاط 
حيث  الشاملـة،  التنميـة  أهـداف  لتحقيق 
القطاعات  من  الزراعي  القطاع  يعـد 
احمللي  للناجت  املكونة  الرئيسة  اإلنتاجية 
اإلجمايل، باإلضافـة إىل أنه املصدر الرئيس 
اخلام  واملواد  الغذائية  للسـلع  املزود 
الالزمة للعديد من الصـناعات الغذائية يف 

إمارة أبوظبي". 
إمارة  يف  احليوانية  الرثوة  إجمايل  وبلغ 
مليون   3.545 املاضي،  العام  أبوظبي 
من  رأس  مليون   1.757 بني  توزعت  رأس، 
املاعز  من  رأس  مليون  و1.337  الضأن 
و41.95 ألف رأس من األبقار و408.47 ألف 

رأس من اجلمال. 
 2.335 على  العني  منطقة  واستحوذت 
مليون رأس من الرثوة احليوانية، ومنطقة 

الظفرة على 595.89 ألف رأس، ومنطقة 
الرثوة  من  رأس  ألف   613.84 أبوظبي 

احليوانية.
من  احليوانيـة  للـرثوة  الكلي  العـدد  وبلغ 
 3 أبوظبي  إمارة  يف  واملاعز  الضـأن 
العـدد األكرب منهـا يف  يـرتكز  ماليني رأس، 
منطقـة العني، حيث احتـوت على 66% من 
اإلجمايل، أما اجلمال فقـد بلغ العدد الكلي 
لها 408.470 ألف رأس تركز معظمهـا يف 
منطقـة العني أيضًا بنسـبة 60% من إجمايل 

عدد اجلمال.
على  واملاعز  الضأن  نسـبة  وبلغت 
جمموع  من   %87.3 نحو  اإلمارة  مسـتوى 
اجلمال  وتليها  احليوانيـة  الرثوة  أعـداد 
 %1.2 بنسبة  األبقار  وأخريًا   ،%11.5 بنسبة 
احليازات  يف  احليوانية  الرثوة  جمموع  من 

التقليديـة يف إمارة أبوظبي عام 2017.وبلغ 
عدد احليوانات املذبوحة يف إمارة أبوظبي 
 877.93 بني  توزعت  رأس  ألف   936.24
ألف رأس من األغنام واملاعز وحوايل 118.24 
رأس  ألف  و46.49  األبقار  من  رأس  ألف 
املنتجة  اللحوم  إجمايل  وبلغ  اجلمال،  من 
بقيمة  طن  ألف   20.63 الذبح  عمليات  من 

830.4 مليون درهم.
الـرثوات  أهم  مـن  السمكية  الـرثوة  وتعد 
مهمًا  ومصـدرًا  املتجددة  االقتصادية 
للدخل القومي، فقـد بلغت كمية األسماك 

املصـطادة 4.740 ألف طن.
 23.73 الـدجاج  حلوم  إنتاج  كميـة  وبلغت 
ألف طن، كما انتجت مزارع الـدجاج البياض 
435.5 مليون بيضـة، ومزارع إنتاج احلليب 

114 ألف طن من حليب األبقار.
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أصدقاء البيئة

فولفو .. تجسد مفهوم السيارة الصامتة 
المستدامة

اتجهت لتصنيع شاحنات النفايات الكهربائية، وتستعد للكشف عن أول  -

سيارة كهربائية هجينة طائرة العام المقبل.

تتخلي فولفو نهائيًا عن إنتاج السيارات التقليدية بحلول العام 2019. -

السيارات  مصنعي  توجه 
املركبات  استخدام  نحو 
معظم  يف  البيئة  صديقة 
دول العامل انتصارًا حقيقيًا خلرباء ومؤيدي 
مبا  مقتنعني  اجلميع  أصبح  حيث  البيئة، 
نادى به هؤالء اخلرباء منذ عقود، ومع تفاقم 
املصنعة  الشركات  بدأت  البيئة  الظواهر 
ودراساتها  أبحاثها  يف  تتجه  للسيارات 
التقليدي.  للوقود  بديلة  طاقة  إيجاد  نحو 

تعمل  سيارات  تصنيع  شهدنا  ومنها 
بالكهربائية  وأخرى  الشمسية  بالطاقة 
الوقود  وغاز  الطبيعي  والغاز  والنيرتوجينية 
اجتهت  ومنها  وغريها،  وااليثانول  السائل 
شركة "فولفو للسيارات" إىل حتويل معظم 
والهجني،  الكهربائي  النظام  إىل  مركباتها 
الهواء  تلوث  التقليل من مستويات  بهدف 
من  ينتجه  وما  الوقود  الستخدام  نتيجة 
عوادم، ودعمًا ألهداف التنمية املستدامة 

.2030
جديدة  بيئية  اسرتاتيجية  فولفو  أطلقت 
بالكامل  احلد  وتشمل   ،2010 العام  يف 
اللوجستية  واحللول  البيئية،  احلوادث  من 
استخدام  على  والرتكيز  للبيئة،  الصديقة 
نحو  جهودها  عن  عدا  للمياه.  الشركة 
حتسني كفاءة استهالك الطاقة ومعاجلة 

النفايات.
شامل  ألسلوب  اعتمادها  ونتيجة 
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االحرتاق  حمرك  بعد  ما  لعصر  استعدادًا 
 2017 العام  يف  فولفو  تعهدت  الداخلي، 
جميع  يف  الكهربائية  التكنولوجيا  تدخل  بأن 

سياراتها.

فولفو  شركة  فازت  االستدامة،  لتحقيق 
أفضل  بلقب   2011 العام  يف  للسيارات 
استطالع  يف  سيارات  صناعة  شركة 
للرأي  استبيان  أكرب  املستدامة،  العالمات 
جتاه  الشركات  التزام  حول  السويد  يف 

االستدامة.
مسؤولية بيئية

جتاه  مسؤوليتها  للسيارات  فولفو  توىل 
ويتمحور  واسع  نطاق  على  االستدامة 
سياراتها  جمموعة  حول  الشركة  أسلوب 
الطرازات  للبيئة. وقد مت تصنيف  الصديقة 
إطالقها  مت  التي  درايف،  فئة  يف  السبعة 
يف  2008، على أنها سيارات صديقة للبيئة.

االحرتاق  حمرك  بعد  ما  لعصر  واستعداًدا 
بأن   2017 العام  يف  فولفو  تعهد  الداخلي، 
جميع  يف  الكهربائية  التكنولوجيا  تدخل 

أحدث  تطبيق  على  وعملت  سياراتها، 
جمموعاتها  عرب  والدفع  البطارية  تقنيات 
الكهربائية  السيارات  إىل  التحول  جلعل 
أسهل وأكرث متعة. ومن بني أبرز التقنيات 
الهجني  احملرك  يأتي  املستخدمة 
سلسة  قيادة  جتربة  توفر  التي  املعتدل، 
املدمج،  الهجني  واحملرك  كفاءة،  وأكرث 
على  وقدرة  جهد  دون  من  أداء  وتوفر 
قيادة خالية متامًا من االنبعاثات، أما تقنية 
"كهرباء نقية" جتسد مفهوم املستقبل 
من  متامًا  اخلالية  والقيادة  صامت، 

االنبعاثات.
االبتكارات يف جمال السالمة

للسيارات  فولفو  شركة  ريادة  على  تأكيدًا 
يف جمال سالمة السيارات، فازت خمسة 
و   S60 و   C30 وهي  فولفو،  من  طرازات 

S80 و XC60 و XC90، على االختيار األبرز 
األبرز  االختيار  جوائز  توزيع  خالل  للسالمة، 
التأمني  معهد  من   2012 للعام  للسالمة 
 .،)IIHS( للسالمة على الطرقات السريعة
السالمة  مركز  يعمل  ذلك،  على  وعالوة 
تطوير  على  للسيارات  فولفو  شركة  يف 
نظام الكشف عن احليوانات لتنبيه السائق 
وجود  لدى  تلقائيًا  الفرامل  على  والضغط 
على  اعتمادًا  وذلك  الطريق،  على  حيوانات 
واملزود  املشاة  كشف  نظام  من  تقنيات 
الفرامل  على  للضغط  تلقائي  بنظام 

والتوقف الكامل.
سيارة العام الرياضية

فولفو  لسيارات  الرياضي  البعد  يقتصر  ال 
XC90 على الصفة اجلمالية لها فحسب 
الهيكل  خصائص  ليشمل  ميتد  بل 
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املرونة  عن  عدا  االستدامة،  ومواصفات 
واألمتعة  الركاب  استيعاب  يف  الفائقة 
منافسيها.  على  تتفوق  جعلها  بشكل 
 XC40 فولفو  سيارة  حصدت  حيث 
اجلديدة الرياضية املتعددة االستخدامات 
أوروبا  يف  العام  "سيارة  لقب  الصغرية 
 European Car of  2018(  "2018
the Year(. وتعترب هذه اجلائزة املرموقة 
لـ"فولفو  بالنسبة  نوعها  من  األوىل  هي 

للسيارات".
اجلائزة  من  األخرية  الطبعة  وكّرمت 
على  أقيمت  التي   ، بلوس  أوتو  الكربى 
فولفو  شركة  جنيف،  معرض  هامش 
بجائزتني، حيث حتصلت بوليستار 1، الكوبيه 
املستقلة  العالمة  من  الهجينة  الرياضية 
الكهربائية  بالسيارات  اخلاصة  "بوليستار" 
فئة  عن  األوىل  املرتبة  على  األداء،  عالية 
حّلت  بينما  للبيئة"،  الصديقة  السيارات   "
الربيك اجلديدة " فولفو V60" يف املرتبة 
اإلنتاج  السيارات ذات   " الثالثة على منصة 

التجاري".
من جهة أخرى، ُتعد "XC40" اجلديدة أول 
منوذج يف "الوحدة الهندسية املدجمة" 

للسيارات"،  لـ"فولفو  التابعة   )CMA(
لكل  أساسيًا  جزءًا  يشكل  سوف  والذي 
 ،"40" السيارات املستقبلية يف سلسلة 
بالكامل.  مبا يف ذلك املركبات الكهربائية 
الهندسية  "الوحدة  خاصية  ترفد  وسوف 
مع  بالتعاون  تطويرها  مت  التي  املدجمة" 
الالزمة  احلجم  بوفورات  الشركة  "جيلي" 

لهذه الفئة.
جمموعة   "90 سي  "أكس  فولفو  وتضم  
تهدف  التي  االبتكارية  احللول  من  كبرية 
حوادث  خماطر  تقليل  على  املساعدة  إىل 
االنقالب وتأمني مزيد من األمن والسالمة، 
وحازت عشر جوائز عاملية يف جمال األمان 
القليلة  السيارات  من  وهي  والسالمة، 
فئات  ضمن  من  تعترب  والتي  العامل  يف 

السيارات الصديقة للبيئة.
بشكل  يركز  مل  تصميمها  أن  من  وبالرغم 
الطرقات  على  القيادة  على  أساسي 
يف  الرباعي  الدفع  خاصية  أن  إال  الوعرة، 
السيارة »أكس سي 90« الذي يتم التحكم 
يبلغ  الذي  األرض  عن  واالرتفاع  إلكرتونيًا  به 
218 ملم، توفر الظروف املالئمة ملواصلة 

السري عندما تزداد التضاريس صعوبة.

لشركة  املعروفة  التصميم  مالمح  بقيت 
للسيارة  األنيق  بالشكل  موجودة  فولفو 
»أكس سي  تزويد مقصورة  اجلديدة، ومت 
السيارة  وزودت  املعدات،  بأفضل   »90
للصوت  مكربًا   14 يستخدم  متطور  بنظام 
مدمج  هاتفي  ونظام  وات،   710 بقوة 
بلوتووث، مما مينح  بتقنية  بالسيارة مزود 
الهاتف  بتشغيل  املرونة  السيارة  سائق 
من خالل الصوت أو شاشة تعمل باللمس 

أو حتى من خالل مقود السيارة.
باللمس،  تعمل  شاشة  فيها  وتتوافر 
الصورة  صفاء  من  عالية  بدرجة  وتتميز 
وسهول الرؤية يف جميع ظروف اإلضاءة، 
السمعي  بالنظام  التحكم  أجل  من 
ومعلومات  والهاتف  والكمبيوتر  واملالحي 

للقيادة بالدفع الرباعي وأوضاعها.
مدمج  نظام  على  مقصورتها  حتتوي  كما 
على  يشتمل  املركزي،  الكونسول  يف 
املتحركة  الهواتف  مع  يتوافق  حامل 
احلديثة، وحاملا يتم تثبيت الهاتف املتحرك 
يف القاعدة اخملصصة له يف هذا النظام 

يعمل بشكل كامل داخل السيارة.
يعمالن  مبحركني  الرياضية  السيارة  تتوفر 
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بالبنزين، األول بثماين اسطوانات ينتج 315 
وحجم  اسطوانات  بستة  والثاين  حصانًا، 
بالقدرة  احملركني  كال  ويتميز  لرتات.   2.3
الوقود،  العالية واالقتصادية يف استهالك 
مما يضيف قيمة أكرب على قيادة السيارة 
الرياضية، يتمتعان بحجم صغري، ويوضعان 
معاكس  بشكل  احملرك  حجرة  يف 
الستقامتها، وهو الوضع األنسب لسالمة 
حلجرة  أكرب  مساحة  يعطي  مما  أفضل 

القيادة. 
سيارة النفايات املستدامة

السيارات  طرح  على  فولفو  تقتصر  مل 
لتصنيع  الكهربائية والهجينة، إمنا اجتهت 
كشفت  حيث   الكهربائية،  الشاحنات 
شاحنتها الكهربائية  عن  مؤخرًا  الشركة 
الشاحنة  تعد  التي   FE طراز  من  اجلديدة 
على  اعتماًدا  فولفو  تنتجها  التي  الثانية 

.FL الكهرباء بداًل من الوقود، بعد سيارة
صنعت  التي   FE شاحنات  استخدام  ويبدأ 
العام  مطلع  القمامة  لنقل  خصيصًا 
األملانية،  هامبورج  مدينة  داخل  املقبل 
السويسرية  فولفو  بني  مثمر  تعاون  بعد 
تصنيع  عمالق  األملانية  فاون  وشركة 

القارة  داخل  القمامة  جمع  معدات 
األوروبية.

ثاين  غاز  كمية  أن  إىل  فولفو  وأشارت 
شاحنات  تخرجها  التي  الكربون  أكسيد 
نحو  عددها  يبلغ  احلالية-  القمامة  جمع 
كيلوجرام   31.300 إىل  تصل  سيارة-   300
تصدر  كما  رطاًل،   66 يعادل  ما  أي  سنوًيا، 
تلك الشاحنات اخملصصة جلمع القمامة 
سينتهي  الذي  األمر  وهو  عالية،  ضوضاء 

عند بدء العمل بشاحنات FE اجلديدة.
اجلديدة   FE شاحنة  مواصفات  عن  أما 
يعمالن  حمركني  على  حتتوي  فولفو،  من 
كيلووات،   370 إىل  تصل  بقوة  بالكهرباء 
وتستطيع  نوينت/مرت،   850 يبلغ  وعزم 
بشكل  كيلومرت   200 ملسافة  السري 
بطاريات  شحن  مدة  حتتاج  وال  متواصل، 
الساعة  ونصف  ساعة  سوى  الشاحنة 
فقط، إذا كان مصدر الشحن تيارا مباشرا 
بقدرة 150 كيلووات، كما ميكنها حمل أكرث 

من 27 كيلوجراما من النفايات.
أول سيارة كهربائية هجينة طائرة!

سيارة  أول  عن  للكشف  فولفو  تستعد 
كشفتشركة   حيث  املقبل،  العام  طائرة 

لفولفو  اململوكة  الناشئة   Terrafugia
عام  بحلول  طائرة  سيارة  أول  إطالق  عن 
التحديثات  بعض  الشركة  وأجرت   .2019
وأنظمة  الداخلية  السيارات  لنظامى 

السالمة والسيارات والطريان مبقعدين. 
إدخالها  مت  التى  التحسينات  بني  ومن 
حمرك كهربائى هجني، ومقاعد حمسنة، 
أمان  وأحزمة  األمتعة،  تخزين  من  واملزيد 
حمسنة، ووسائد هوائية، وكامريات الرؤية 
باإلضافة  للمظالت،  جديد  ونظام  اخللفية 
"دفعة  يعطى  والذى   ،"boost" وضع  إىل 
حتليق  أثناء  اإلضافية،  الطاقة  من  قصرية 

السيارة.
ويتضمن احملرك الكهربائى الهجني على 
وبطارية  تقليدى  داخلى  احرتاق  حمرك 
تقول  والتى  الليثيوم،  لفلرت  كيميائية 
من  بكثري  أماًنا  أكرث  إنها   Terrafugia

بطاريات الليثيوم األخرى.
وداعًا للسيارات التقليدية

يف خطوة مهمة لفولفو نحو تعزيز سوق 
السيارات املستدامة، أعلنت الشركة أنها 
الكهربائية،  الركاب  سيارات  بإنتاج  ستبدأ 
التقليدية  السيارات  إنتاج  عن  وتتخلى 
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 3 فولفو  ستنتج  حيث   .2019 العام  بحلول 
للبيئة،  الصديقة  الركاب  سيارات  من  أنواع 
الكهربائية  بالطاقة  تعمل  سيارات  وهي: 
وسيارات  هجينة،  وسيارات  فقط، 
صغرية  خزانات  حتوي  هجينة  كهربائية 
كهربائية  بطاريات  إىل  باإلضافة  للوقود، 
بسعات كبرية. وتتوقع الشركة أن تبيع نحو 

مليون سيارة كهربائية مع حلول 2025.
أول مصنع سيارات حمايد مناخيًا

للسيارت"  "فولفو  حمركات  مصنع  أصبح 
يف مدينة خوفدة يف السويد، أول منشأة 
ذي  "غري  مناخيًا  حمايدة  للشركة  صناعية 
الطاقة  إىل  حتّولت  بعدما  املناخ"،  على  أثر 
من  األول  من  اعتبارًا  املتجددة  احلرارية 

يناير احلايل.
شبكة  يف  مصنع  أول  خوفدة  ويعترب 
“فولفو للسيارات” التصنيعية العاملية تقوم 
مهمة  خطوة  متثل  التي  اإلجنازات  بهذه 
إىل  الهادفة  الشركة  رؤية  حتقيق  نحو  جدًا 
توفري عمليات تصنيع عاملية حمايدة مناخيًا 
خوفدة  يصبح  وسوف   .2025 العام  بحلول 
القليلة  السيارات  مصانع  من  واحدًا  أيضًا 

احملايدة مناخيًا يف أوروبا.

ويتضمن االتفاق املربم مع املزود احمللي 
التي  احلرارية  اإلمدادات  كل  تكون  أن  على 
مستخرجة  خوفدة  ملنشأة  توفريها  يتم 
والوقود  احليوية  والكتل  النفايات  حرق  من 
 ،2008 العام  ومنذ  تدويره.  املعاد  احليوي 
تأتي  خوفدة  يف  الكهرباء  إمدادات  فإن 
جنب  إىل  جنبًا  متجددة  مصادر  من  بالفعل 

إىل مصانع الشركة األخرى األوروبية.
 .1927 سنة  منذ  بالعمل  فولفو  وبدأت 
للسيارات  فولفو  شركة  ُتعترب  واليوم، 
واحدة من العالمات التجارية األكرث شهرة 
مبيعات  مع  العامل  يف  للسيارات  واحرتاما 
 2016 سنة  يف  سيارة   534332 بلغت 
يف حوايل 100 دولة. منذ سنة 2010، أصبحت 
قبل  من  مملوكة  للسيارات  فولفو  شركة 
 Zhejiang  – القابضة  جيلي  “زهيجيانغ 
 – القابضة  )جيلي   ”Geely Holding
 ،1999 سنة  لغاية   .)Geely Holding
شّكلت جزءًا من جمموعة فولفو السويدية 
للسيارات  فورد  شركة  تشرتيها  أن  قبل 
األمريكية. يف سنة 2010، متت احليازة على 
“جيلي  قبل  من  للسيارات  فولفو  شركة 

القابضة”.

خالقيات فولفو 
 %25 الستبدال  خطة  عن  فولفو  كشفت 
جميع  يف  البالستيكية  امُلكّونات  من 
سياراتها بأخرى ُمعاد تدويرها بحلول العام 

.2025
جاء اإلعالن ضمن فعاليات قمة احمليطات 
يف مدينة غوثنبريغ السويدية، حيث قارنت 
بالشكل  مثماثلتني  نسختني  فولفو  خالله 
القابل  الهجني   T8  XC60 طراز  من 
 ،PHEV بالكهرباء  مباشرة  للشحن  
التدوير  ُمعاد  بالستيك  حتتوي  إحداهما 
القطع  جميع  من   %25 نسبة  ُيشّكل 
ذلك  ويشمل  السيارة،  يف  البالستيكية 
وألواح  األرضية  وسجاد  املقاعد  أغطية 
يف  أخرى  ومكّونات  اجلسم  حتت  احلماية 

السيارة.
من جهة أخرى، حصلت “فولفو للسيارات”، 
يف  أخالقية  األكرث  “الشركة  تصنيف  على 
 World’s Most Ethical  ®( العامل” 
“معهد  من   ،2018 العام  يف   )Company
 )Ethisphere Institute( إيثيسفري” 
معايري  حتديد  يف  عاملية  رائدة  باعتبارها 
هي  وهذ  األخالقية.  التجارية  املمارسات 
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بها  تفوز  التي  التوايل  على  الثانية  السنة 
“فولفو للسيارات” بهذا التصنيف. وقد مت 
الالئحة،  على  العام  هذا  شركة   135 إدارج 
مع األخذ يف االعتبار أن “فولفو للسيارات” 
فئة  يف  شركات  ثالث  بني  من  واحدة  هي 

السيارات قد حققت هذا اإلجناز.
أنشأت  للسيارات” قد  أن “فولفو  إىل  يشار 
دعم  أجل  من  واألخالقيات  االمتثال  برنامج 
إىل  إضافة  املسؤولة،  باألعمال  التزامها 
من  واسعة  جمموعة  من  واحلّد  الوقاية 
وكجزء  واألخالقية.  القانونية  اخملاطر 
السلوك  مدونة  فإن  الربمنج،  هذا  من 
اللتان  األعمال،  لشركاء  السلوك  ومدّونة 
الدولية،  واملعايري  االتفاقات  إىل  يستندان 
حتددان املبادئ التي ُيتوقع من املوظفني 
وشركاء األعمال االلتزام بها عند العمل أو 

التعامل مع “فولفو للسيارات”.
ثقافة  بتعزيز  التزامها  مع  ومتاشيًا  أخريًا،   
على  للسيارات”  “فولفو  عملت  أخالقية، 
التدريبات  من  واسعة  جمموعة  وضع 
األخالقية  التجارية  املمارسات  على 
تدريب  عن  فضاًل  املوظفني،  جلميع 
السلوك  على  الرتكيز  مع  للمديرين  حمدد 

والنماذج التي يحتذى بها.
خطة مستقبلية

تاميز"  "فايننشال  صحيفة  قالت 
أعلنوا  "فولفو"  فى  اخلرباء  إن  الربيطانية، 
سيارات  إنتاج  فى  ستبدأ  الشركة  أن 
إنتاج  عن  وتتخلى  كهربائية،  مبحركات 

السيارات التقليدية ابتداء من عام 2019.
الرئيس  سامويلسون  هاكان  وقال 
مع  مقابلة  يف  للشركة  التنفيذى 
أنواع   3 ستنتج  الشركة  إن  الصحيفة، 
من سيارات الركاب الصديقة للبيئة؛ وهى 
فقط،  الكهربائية  بالطاقة  تعمل  سيارات 
كهربائية  وسيارات  هجينة،  وسيارات 
هجينة حتتوى على خزانات صغرية للوقود، 
بسعات  كهربائية  بطاريات  إىل  باإلضافة 

كبرية وذلك ابتداء من عام 2019 .
إنتاج  نهاية  يعنى  األمر  "هذا  أن  وأضاف 
السيارات املزودة مبحركات احرتاق داخلي 
املستقبل.  فى  لشركتنا  بالنسبة  فقط 
سيارة  مليون  نحو  تبيع  أن  فولفو  وتتوقع 
التى  كهربائية مع حلول 2025، واإلجراءات 
نتخذها حاليا ستساعدنا على املضى فى 

تلك اخلطة".

تويل  بدأت  فولفو  أن  الصحيفة،  وأضافت 
تصنيع احملركات الكهربائية اهتماما كبريا 
 "Geely" بعد أن استحوذت عليها شركة
الصني  اعتربت  حيث   ،2010 عام  الصينية 
السيارات  شراء  جمال  يف  الرائدة  الدولة 
العام  اشرتت  عندما   ،2016 عام  الكهربائية 
فيما  كهربائية،  سيارة  ألف   265 املاضى 
بيع فى أوروبا 110 آالف سيارة من هذا النوع 

فقط.
سيارات  بتطوير  التزامها  من  وانطالقًا 
أكرث أمانًا واستدامة ومالئمة، فإن "فولفو 
إىل  يصل  ما  إنتاج  إىل  تهدف  للسيارات" 
الكهربائية  بالطاقة  تعمل  سيارة  مليون 
بعمليات  والقيام   ،2025 العام  بحلول 
التصنيع الصديقة للمناخ يف العام نفسه. 
بحلول  أنه  إىل  "فولفو"  رؤية  تهدف  كما 
أو يصاب  أحد  ُيقتل  أن  ينبغي  ال   2020 العام 
وترتبط  "فولفو".  سيارة  يف  بليغة  بجروح 
برؤية  أخرى،  أمور  بني  من  املسألة،  هذه 
تأثري  إحداث  إىل  تهدف  التي   2030 املمكلة 
إيجابي كبري على معايري السالمة املرورية 
يف البالد، وكذلك احلّد من التلوث واالعتماد 

على الوقود العضوي.
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يحتوي فندق »نوفوتيل البرشاء« على حدائق معلقة تعمل بنظام تغذية  -

ورّي فريدين.

التي  - البحرية  واألحياء  األسماك  تقديم  عن  الفنادق  مجموعة  تمتنع 

تتعرض للصيد الجائر في مطاعمها.

دولة  اهتمـــــام  ظــــل 
اخلضراء،  باملباين  اإلمارات 
السياحة  على  والتشجيع 
الفنادق  معظم  تسابقت  املستدامة، 
حتويل  إىل  السياحية  واملنتجعات 
مستدامة  مباٍن  إىل  ومبانيها  أنظمتها 

نوفوتيل  فنادق  وتأتي  للبيئة،  وصديقة 
املتوسطة  الفئة  فنادق  عالمة 
لتؤكد  العاملية  أكور  جملموعة  التابعة 
البيئة  على  باحلفاظ  املتواصل  التزامها 
االستدامة  ممارسات  بأفضل  واإلرتقاء 
لرؤية  وفقًا  وذلك  اخلضراء،  واملبادرات 

راشد  بن  حممد  الشيخ  السمو  صاحب 
رئيس  الدولة  رئيس  نائب  مكتوم  آل 
اهلل"  "رعاه  دبي  حاكم  الوزراء  جملس 
الرامية إىل حتويل دبي إىل وجهة رائدة يف 

. جمال االستدامة على مستوى العامل 
وايبس-نوفوتيل-أداجيو  فندق  فاز 
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فازت بجائزة االستدامة في قطاع الضيافة 2017

تقرير: رنا إبراهيم



لقد مت تنفيذ احلدائق املعلقة الضخمة 
على الواجهة اخلارجية لفندق "نوفوتيل 
الفنادق  أكرث  من  فأصبحت  الربشاء" 

جمااًل وصداقة للبيئة.

رائدة  جهة  "أفضل  فئة  عن  الربشاء 
اجملتمعية  املسؤولية  دعم  يف 
االستدامة  "جائزة  عن  للمؤسسات" 
مبادرة  ضمن   "2017 الضيافة  قطاع  يف 
التي  املستدامة"  للسياحة  "دبي 
والتسويق  السياحة  دائرة  اطلقتها 
بهدف  للسياحة"،  "دبي  بدبي  التجاري 
الفندقية  املنشآت  وتكرمي  تشجيع 
لتطبيقهم  الضيافة  والعاملني يف قطاع 
برتشيد  اخلاصة  االستدامة  معايري  أعلى 
ومساهمتهم  واملياه  الطاقة  استهالك 
بشكل فعال يف االرتقاء بالوعي املهني 
املوارد  واستخدام  واالقتصاد  البيئة  جتاه 

الطبيعية.
وعن جوائز االستدامة يف قطاع الضيافة 
ديرة  "نوفوتيل  من  كل  فاز   ،2015 للعام 

األربع  ذات  الفنادق  )فئة  سنرت"  سيتي 
الفنادق  )فئة  نوفوتيل"  و"سويت  جنوم(، 

ذات الثالث جنوم(،
اجلائزة  على  نوفوتيل  فندق  حصد  كما 
الذي   ،"21 "بالنيت  برنامج  ضمن  الربونزية 
اخلضراء.  األبنية  معايري  تعزيز  إىل  يهدف 
التزام  الدويل  التكرمي  هذا  ويجسد 
اإلمارات  رؤية  تنفيذ  جتاه  اجملموعة 
يف  املعايري  تلك  اعتماد  يف  املتمثلة 

العقارية. املشاريع  خمتلف 
نوفوتيل  فنادق  حصلت  ذلك،  على  عالوه 
شهادة  على  باإلمارات  نوفوتيل  وسويت 
سي  "أي  مؤسسة  من  تشيك"  "إيرث 
املعايري  كافة  لتطبيقها  العاملية،   "3
بالبيئة وااللتزام باحلفاظ عليها. املتعلقة 

املتعلقة  اخلدمات  كافة  وخضعت 

الستخدام  نوفوتيل،  فنادق  يف  بالبيئة 
وشمل  تشيك،  إيرث  برنامج  معايري 
ومؤشر  الكهرباء،  مؤشر  التقييم 
قبل  وذلك  والنفايات،  املياه،  استهالك 
ويعد  الشهادات.  هذه  على  احلصول 
برنامج "إيرث تشيك"، عبارة عن شهادة 
معايري  تطبق  التي  للفنادق  متنح  عاملية 
السياحة،  جمال  يف  املستدامة  التنمية 
لكافة  يقدم حلواًل عملية  الربنامج  أن  كما 
الفنادق،  تواجهها  التي  البيئية  املشاكل 
احمليطة  البيئة  على  احلفاظ  ألجل 
والكهرباء،  كالهواء،  الطبيعية  واملوارد 

واملياه.
من جهة أخرى، يهدف برنامج "بالنيت21"  
التابع جملموع فنادق أكور، إىل تبني نهجَا 
اخلاصة  التحديات  معاجلة  جتاه  فعااًل 
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سواء  والبيئية  االجتماعية  بالتنمية 
الكهرباء  مصابيح  استخدام  خالل  من 
املوفرة للطاقة وإزالة املأكوالت البحرية 
املطاعم  قائمة  من  لالنقراض  املهددة 
الغذائية  النفايات  تدوير  إعادة  جانب  إىل 
للسماد واشراك شركاء سلسلة التوريد 

املستدامة. التنمية  اسرتاتيجية  يف 
الفندق  واختيار  اختبار  آلية  وتتمثل 
املرشح للفوز من خالل اخضاعه للتقييم 
الشامل وفقًا لسلسلة من املعايري من 
واملياه  الطاقة  استخدام  تقليل  بينها: 
النفايات  تدوير  إعادة  مرافق  وتوسيع 
املتجددة  للطاقة  الرتويج  جانب  إىل 
حتتوي  كما  للبيئة.  الصديق  والتصميم 
خاصة  مساقات  على  أيضَا  املبادرة 
املوظفني  وقدرات  مهارات  بتنمية 
املنتجات  استخدام  تشجيع  على  عالوة 

احمللية.
معلقة حدائق 

أكرث  من  الربشاء"  "نوفوتيل  يعترب فندق 
عمل  حيث  للبيئة،  الصديقة  الفنادق 
تنفيذ  على  متواصلة  لشهور  اخلرباء 

الواجهة  على  الضخمة  املعلقة  احلدائق 
إمارة  يف  يقع  الذي  للفندق  اخلارجية 
من  بالقرب  زايد  الشيخ  شارع  على  دبي 
حمطة شرف دي جي للمرتو يف منطقة 

الربشاء .
بنظام  تتميز  املعلقة  وهذه احلدائق 
للبيئة  صديقة  وهي  فريدين،  ورّي  تغذية 
الستخدام  بدياًل  تشكل  أنها  باعتبار 
على  الضوء  تسلط  أنها  كما  اإلسمنت، 
يف  البيئة  على  واحلفاظ  الطبيعة  أهمية 

باحلياة مثل دبي. مدينة تضج 
احتياجات  نوفوتيل  فندق  ويلبي 
عمل  وقد  األعمال،  ألغراض  املسافرين 
غرف  تسهم  أن  على  أيضًا  املصممون 
خالل  من  األفكار  حتفيز  يف  االجتماعات 
إضافة   . بها  تتميز  التي  املرنة  البيئة 
فريدة  عروضًا  يوفر  الفندق  فإن  ذلك  إىل 
التي  األلعاب  وقاعات  التدليك  مثل 
والرتكيز  النشاط  استعادة  على  تساعد 
بني  تفصل  التي  االسرتاحة  فرتات  خالل 

. االجتماعات 
إضفاء  يف  املعلقة  احلدائق  تسهم  كما 

الفندق،  يف  والسكينة  الهدوء  أجواء 
ويضم الفندق 465 غرفة و5 مطاعم و10 
جمموعة  على  باإلضافة  اجتماعات،  غرف 

الرتفيهية . من املرافق 
اجملتمعية  املسؤولية 

اجملتمعية  املسؤولية  برنامح  إطار  يف 
فندق  أطلق  "أكور"،  فنادق  لسلسلة 
نوفوتيل وأداجيو أبوظبي البستان مبادرة 
لصالح 15 شخصًا من ذوي التوحد بتعاون 
وذلك  للتوحد،  اإلمارات  مركز  مع  وثيق 
أقرته  الذي  العاملي  التوجه  مع  توافقًا 
لطرح  اجملال  إلفساح  املتحدة  األمم 
قضايا ذوى التوحد عرب فعاليات جمتمعية 
فيما  وإعالمية  ورياضية  وفنية  علمية 
األزرق،  باللون  الفندق  بهو  إضاءة  متت 

كما ارتدى املوظفون مالبس زرقاء.
لبث  اجملتمعية  املبادرة  هذه  وجاءت 
اآلخر،  وتقبل  التوحد  بقضايا  الثقافة 
يوفر  وال  الدمج،  يحقق  ال  وحده  فالوعي 
تقدمي  مت  حيث  املطلوبة،  املساندة 
الفندق  عن  العربية  باللغة  لهم  شرح 
جميع  ورؤية  أقسامه،  وجميع  وخدماته 
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كيفية  إىل  ليتعرفوا  الفندق  مرافق 
وجبات  وتقدمي  الضيوف،  استقبال 
وكيفية  الزبائن،  مع  والتعامل  الطعام، 
اجلولة  تضمنت  كما  للحفالت،  التجهيز 
الرئيسي لالطالع  الفندق  زيارة إىل مطبخ 

الطلبات. إعداد  كيفية  على 
الشرق  الفندقية  للخدمات  "أكور  وقامت 
غومبوك  موقع  مع  وبالتعاون  األوسط" 
اإلمارات  دولة  يف  البيئة  بحماية  املعني 
األرض"  أجل  من  "زرع  حملة  بإطالق 
يف  غاف  شجرة  ألف  لزراعة  وتهدف 
شهرًا.   12 خالل  الدولة  أنحاء  خمتلف 
مكب  يف  شجرة   100 أول  زراعة  وجرى 
بدعم  ورسان  منطقة  يف  النفايات 
بلدية دبي. وستسهم هذه  ومتابعة من 
الغطاء  مبساعدة  املزروعة  األشجار 
النظام  حتسني  على  واحملافظة  النباتي 

املنطقة. يف  البيئي 
الطبيعية املوارد  استدامة 

إىل  للفنادق  أكور  جمموعة  انضمت 
لتصبح  للطعام  اإلمارات  بنك  مبادرة 
تشرف  التي  للمبادرة  رسمًيا  شريًكا 

نحو  سعيها  إطار  يف  دبي  بلدية  عليها 
حتسني  إىل  يهدف  فاعل  نظام  تطوير 
وتعبئته  الطعام  حفظ  وممارسات  أداء 

وتوزيعه إىل خمتلف أنحاء دولة اإلمارات.
الفنادق  خمتلف  ضمن  الطهاة  ويلعب 
رئيسًيا  دوًرا  أكور  جملموعة  التابعة 
تقدمي  طريق  عن  االستدامة  برامج  يف 
غذائية  قيمة  ذات  متوازنة  صحية  وجبات 
تقدمي  عن  اجملموعة  متتنع  كما  عالية، 
تتعرض  التي  البحرية  واألحياء  األسماك 
ويحرص  مطاعمها.  يف  اجلائر  للصيد 
من  كل  يف  الهدر  تخفيض  على  الطهاة 
أصناف  اختيار  من  ابتداًء  العمل،  مراحل 
طرق  واعتماد  مناسبة  وبكميات  حمددة 
والتقدمي،  والتحضري  للتخزين  مالئمة 

الفائض.  نسب  من  والتقليل 
أعلنت  للفنادق  أكور  جمموعة  أن  ويذكر 
العام  خالل  الهدر  لتخفيض  حملتها  عن 
إلدارة  ناو"  "وين  برنامج  بإطالق    2016
ذكي  مقياس  وهو  الطعام،  فائض 
خفض  على  املطبخ  موظفي  يساعد 
عن  النصف  بنسبة  الهدر  مستويات 

آيل.  بشكل  احملتمل  الهدر  تقدير  طريق 
الربنامج  هذا  أكور  جمموعة  واختربت 
سيتي  ديرة  دبي  بوملان  من  كل  يف 
العاملي  التجاري  املركز  ونوفوتيل  سنرت 
مستويات  يف  خفض  عنه  ونتج  دبي  يف 
األوىل  األشهر  خالل   %70 بنسبة  الهدر 
يف  الربنامج  تطبيق  ومت  اعتماده،  من 

جمموعة أكور للفنادق يف اإلمارات.
العائلة اختيار 

مول   - دبي  سويتس  نوفوتيل   " يعترب 
اإلمارات" الكائن يف قلب دبي هو االختيار 
يقع على مقربة من  للعائالت، كونه  األول 
شارع الشيخ زايد وبجوار وجهة التسوق 

الشهرية يف البالد، مول اإلمارات..
املناطق  من  قليلة  دقائق  الفندق  ويبعد 
دبي  مدينة  مثل  الرئيسية  التجارية 
وقرية  لإلعالم  دبي  ومدينة  لإلنرتنت، 
السياحية  املناطق  عن  فضاًل  املعرفة، 
والرمال  دبي،  مرسى  مثل  الشهرية 

اجلمريا. لشاطئ  الذهبية 
وغرفة  جناح   180 على  الفندق  ويحتوي 
دي"  سي  "إل  شاشة  مع  بتلفاز  جمهزة 
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فاي"،  "واي  وخدمة  بوصة،   32 بحجم 
إعداد  وماكينات  صغرية،  وثالجة  وخزنة، 

والقهوة. الشاي 
خارجي،  سباحة  حمام  لضيوفه  يوفر  كما 
ومنطقة  ومكتبة،  بدنية،  لياقة  وغرفة 
خمصصة  ومنطقة  للقراءة،  خمصصة 
أشهى  الفندق  ويوفر  األطفال،  للعب 
متنوعة  جمموعة  مع  العاملية  املأكوالت 
اللذيذة  واحللويات  اخلفيفة  الوجبات  من 

بوتيك". من مطعم "ديلي 
سيتي  ديرة  نوفوتيل  فندق  ويقع 
يف  جنوم  األربع  فنادق  فئة  من  سنرت 
بالتحديد  و  دبي،  ديرة  مبنطقة  دبي، 
ديرة  بجوار  سعيد  بور  منطقة   يف 
 5 مسافة  ويبعد  دبي،  سنرت  سيتي 
الدويل،  دبي  مطار  عن  بالسيارة  دقائق 
التجاري  دبي  مركز  عن   قليلة  ومسافة 

العاملي.
بديكور  غرفة   188 على  الفندق  ويحتوي 
حوض  الفندق  هذا  يوفر  كما  أنيق، 
إطاللة  مع  السطح  على  استحمام 
الفندق  ويضم  سعيد.  بور  منطقة   على 

اكتشاف  من  متكنك  ومقاهي  مطاعم 
بني  ومن  العاملي،  املطبخ  من  أطباق 
للماكوالت  تاال   مطعم  املطاعم  هذه 

البحرية.
األعمال بيئة 

جمرد  يكون  أن  الفندق  تعّدى  لطاملا 
فيه  يلتقي  مكان  فهو  لإلقامة،  مكاٍن 
أمتع  وقضاء  األعمال  إلجناز  األفراد 
جمموعة  قررت  ذلك،  على  وبناء  األوقات. 
لوكال"  "أكور  إطالق  للفنادق  "أكور" 
اخلمسني  السنوية  الذكرى  مبناسبة 

تأسسيسها. على 
لوكال" هو تطبيق ميّكن األشخاص  "أكور 
سلسلة  من  بالقرب  يعيشون  الذين 
فنادق "أكور" من االستفادة من خدمات 
ومن  الطرود،  وتسليم  املالبس،  تنظيف 
املتواجدة  واملعجنات  الزهور  بيع  حمالت 
يف الفندق، وذلك على مدار اليوم وطيلة 
سيكون  أخرى،  ناحية  من  األسبوع.  أيام 
بعض  تقدمي  إمكانية  الفنادق  لدى 
وحمام  التدليك،  خدمات  مثل  اخلدمات 
ووجبات  اليوغا،  ودروس  السباحة، 

ذلك  إىل  وما  اجلاهزة،  والوجبات  اإلفطار، 
الفندق. للضيوف غري املقيمني يف 

الشارقة  إكسبو  نوفوتيل  فندق  أما 
إمارة  لرؤية  هامة  إضافة  يشكل 
على  يشتمل  حيث  التطويرية  الشارقة 
لالجتماعات  كبرية  وقاعة  لألعمال  مركز 
 200 ويضم  اجتماعات.  وغرف  أواالحتفاالت 
غرف  هي  أقسام  ثالثة  إىل  تقسم  غرفة 
وسائل  يضم  الذي  النادي  وطابق  عادية 
تنفيذية  وأجنحة  وردهة  معززة  راحة 

باإلضافة إىل غرف االجتماعات.
"نوفوتيل  أخرى، استبدل فندق  من جهة 
التقليدي  املفهوم  غيت"،  ظبي  أبو 
تكنولوجية  بخدمات  االستقبال  خلدمات 
شاشة  عرب  كليًا،  وجديدة  متطورة 
وتعمل  الفندق.  مداخل  عند  أقيمت 
من  العديد  وتقدم  باللمس،  الشاشة 
إعطائها  خالل  من  واخلدمات  املميزات 
األوامر املوجهة، التي أذهلت العديد من 

والزوار. الضيوف 
للضيوف  اجلديدة  اخلدمة  وتسمح 
أبوظبي،  عن  املعلومات  أهم  باكتشاف 
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ومواقع العالمة التجارية يف املدينة بكل 
اجلديد  النظام  يوفر  كما  ويسر،  سهولة 
السياحي،  اجلذب  أماكن  حول  معلومات 
الزائر  لدى  لالهتمام  املثرية  النقاط  تلك 
معلومات  عن  فضاًل  الفندق،  من  بالقرب 
ومواعيد  الطقس  توقعات  مثل  مفيدة 
يف  ممتعة  تطبيقات  وهناك  الرحالت 

الرئيسة. القائمة 
العاملية  أكور 

األوسط  الشرق  للفنادق  "أكور  تعد 
جمموعات  أسرع  إحدى  وإفريقيا" 
وتشمل  املنطقة،  يف  منوًا  الضيافة 
يزيد  ما  املنطقة  يف  احلالية  حمفظتها 
واإلنشاء  التشغيل  قيد  فندق   300 عن 
فندقية  غرفة   80,000 جمملها  يف  تضم 

يف 30 بلدًا.
التي  العاملية  التجارية  للعالمات  وإضافة 
و"فريمونت"  "سوفيتيل"  مثل  متتلكها 
أوتيل"،  و"سويس  و"بوملان"  و"رافلز" 
و"ايبيس"،  و"مريكيور"  و"نوفوتيل" 
الصاعدة - مثل  حتقق عالماتها اجلديدة 
الفتًا  تقدمًا   – ستايلز"  و"ايبيس  "أداجيو" 

املنطقة. يف  الفندقي  القطاع  ضمن 
من   %58 على  اإلمارات  وتستحوذ 
يقارب  ما  على  تستحوذ  كما  أكور،  فنادق 
الفندقية  الغرف  عدد  إجمايل  من   %52
للمجموعة باملنطقة بواقع 19 فندق بـ 5 
آالف و500 غرفة متبوعة بالسعودية التي 
900غرفة  و  آالف   3 يضم  فندقًا   14 متلك 
غرفة  و550  فنادق  بثالث  البحرين  ثم 
وفندقًا  غرفة،  بـ300  بفندقني  والكويت 
 200 بسعة  وعمان  قطر  من  بكل  واحدًا 

لكل فندق. غرفة 
 2020 بإكسبو  دبي  اإلمارات  فوز  ودفع 
حتويل  إىل  الفندقية  اجملموعات  معظم 
من  لالستفادة  الدولة،  صوب  أنظارها 
ستشهده  الذي  الكبري  التنموي  الزخم 
تعمل  حيث  القادمة،  الست  السنوات 
أكور على افتتاح فنادق يف مدينة املطار 

اإلكسبو. ستستضيف  التي 
اإللكرتوين  املوقع  أصبح  اخرى،  جهة  من 
خيار  ويتيح  العربية  باللغة  متوفرًا  ألكور 
متطابقة  خمتلفة  نسخة   31 استخدام 
فيها  املتوفرة  املنطقة  مع  جغرافيًا 

الفرنسية،  اإلجنليزية،  هي:  لغة   16 وعرب 
اإلسبانية،  الهولندية،  األملانية، 
الربازيلية  الربتغالية،  اإليطالية،  اليابانية، 
الرتكية،  الصينية،  الكورية،  الربتغالية،  ـ 
واآلن  البولندية  الروسية،  اإلندونيسية، 

العربية. اللغة  حديثًا 
لغة  أكرث  خامس  العربية  وُتعتَبر 
اللغة  وهي  العامل  يف  مستخَدمة 
حوايل  تُعّد  دولة   20 من  ألكرث  الرسمية 
وفقًا  بها  ينطقون  شخص  مليون   422
للرتبية  املتحدة  األمم  "منظمة  ألرقام 
ومن   .)UNESCO( والثقافة"  والعلم 
إتاحة  للموقع  عربية  نسخة  ابتكار  شأن 
للوصول  "أكور"  جملموعة  الفرصة 
املهّمة  األسواق  هذه  إىل  أكرب  بسهولة 
األعمال  فرص  من  بالعديد  تتمّيز  التي 
الداخلي  بالسفر  يتعّلق  فيما  البارزة 

واخلارجي.
إجراء  ملوقع  اجلديدة  النسخة  وبفضل 
من  تزيد  أن  "أكور"  تستطيع  احلجوزات، 
وتعزيز  لألسواق  اخرتاقها  مستويات 

تواجدها يف منطقة الشرق األوسط.
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تكنولوجيا بيئية

العالم يطبع بصمة المستقبل في »جيتكس«

افتتح سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المكتب 

التنفيذي، في مركز دبي التجاري العالمي معرض أسبوع جيتكس للتقنية في دورته 

الثامنة والثالثين، حيث يطبع العالم بصمة المستقبل في مشاركات دوله.

سموه يف أرجاء املعرض 
فعالياته  يف  تشارك  الذي 
آالف   4 أيام   5 مدى  على 
متخصصة  خاصة  وشركة  حكومية  جهة 
يف تقنية املعلومات و الذكاء االصطناعي 
واحلوسبة  والروبوتات  تشني  والبلوك 
وغريها  اخلامس  اجليل  وتقنية  السحابية 

من التقنيات الناشئة.
وقال سموه: "أنا سعيد وفخور مبا وصلت 
دولية  ُسمعة  من  العزيزة  دولتنا  إليه 
أوساط  يف  خاصة  عاملية  وشهرة  طيبة 

األعمال  ورجال  املتخصصة  الشركات 
األمن  عن  يبحثون  الذين  واملستثمرين 
واجلدوى  والرعاية  الكرمي  والعيش  واألمان 
واستثماراتهم،  ملشاريعهم  االقتصادية 
ناهيك عن القوانني واألنظمة والتشريعات 
التي حتفظ لهؤالء حقوقهم ومصاحلهم".

موقع  على  تدوينة  عرب  سموه  وأضاف 
أسبوع  معرض  اليوم  "افتتحنا  تويرت: 
جيتكس للتقنية يف دورته الثامنة والثالثني 
وشركة  جهة  آالف   4 من  أكرث  مبشاركة 
التقني  بالتطور  وسعيد  العامل،  حول  من 

لألجنحة  زيارتي  خالل  ملسته  الذي  الكبري 
الوطنية املشاركة".

احلكومي  التميز  "مستقبل  سموه:  وتابع 
يعتمد بشكل كبري على تبني أحدث تقنيات 
ومواكبة  االصطناعي  والذكاء  املعلومات 
أحدث االبتكارات، وهدفنا أن نكون رواد هذا 

التوجه العاملي".
بن  حممد  بن  حمدان  الشيخ  سمو  وأبدى 
وترحيبًا  وارتياحًا  إعجابًا  مكتوم  آل  راشد 
العامليني  واملشاركني  بالعارضني  حارًا 
سعادته  عن  وأعرب  وأفراد،  شركات  من 
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أهمية  على  يؤكد  حممد  بن  حمدان 
هذا احلدث الذي تتجّسد فيه كل معاين 
احلضاري  والتالقي  والتناغم  التعايش 

واإلنساين.

من  الكبري  احلشد  هذا  دبي  باستضافة 
خمتلف  ميثلون  الذي  والزائرين  العارضني 
هذا  أهمية  على  مؤكدًا  العامل،  ثقافات 
احلدث الثقايف العلمي والتعليمي والتقني 
التعايش  معاين  كل  فيه  تتجّسد  الذي 
بني  واإلنساين  احلضاري  والتالقي  والتناغم 

خمتلف شعوب العامل.
ومرافقوه  دبي  عهد  ويل  سمو  وتوقف 
وأجنحة  العرض  منّصات  من  العديد  عند 
جاءت  التي  العاملية  والشركات  اجلهات 
من أكرث من 100 دولة حول العامل مبا فيها 

دولة اإلمارات.
أجنحة  يف  توقفه  عند  سموه  واستمع 
لالتصاالت  اإلمارات  مؤسسة  من  كل 
مطار  يف  احلرة  واملنطقة  )اتصاالت(، 
والهيئة  األمريكية  و)سيسكو(  الدويل  دبي 

واألوقاف  اإلسالمية  للشؤون  العامة 
العامة  والقيادة  االتصاالت  تنظيم  وهيئة 
لالتصاالت  زين  وشركة  دبي  لشرطة 
الكويتية وشركة )هواوي( الصينية وشركة 
اإلمارات لالتصاالت املتكاملة )دو(، وبلدية 
وحكومات  السعودية   2030 ورؤية  دبي 
والفجرية  وأبوظبي  وعجمان  الشارقة 
حيث  لإلعالم،  الوطني  واجمللس  ودبي 
استمع سموه من املسؤولني والقائمني 
على هذه األجنحة إىل شروح مطولة حول 
أجنزتها  أو  تنفذها  التي  التقنية  الربامج 
الذكية  املدن  عامل  يف  اجلهات  هذه 
متطورة  وتقنيات  االصطناعي  والذكاء 
املستقبل  يف  العامل  ينتظرها  أخرى 

القريب.
كما تفقد سمو الشيخ حمدان بن حممد 

الثالثة  بن راشد آل مكتوم فعاليات الدورة 
وهو   2018 املستقبل(  جنوم  لـ)جيتكس 
جيتكس  ملعرض  املصاحب  احلدث 
للتقنية ويعد احلدث األهم واألكرب يف جمال 
التقنية لدعم الشركات الناشئة والصغرية، 
من  املبتكرين  الشباب  بني  يجمع  حيث 
والشركات  واملعاهد  اجلامعات  طلبة 
واملشرتين  املستثمرين  وبني  الناشئة 
من أنحاء العامل الذين يتبنون أفكار الشباب 
وابتكاراتهم ويدعمونهم لتشجيعهم على 
يف  واإلبداع  االخرتاع  يف  قدمًا  املضّي 

عامل التكنولوجيا خاصة الذكية.
الثالثة "جليتكس جنوم  الدورة  وتستضيف 
من  ناشئة  شركة   700 نحو  املستقبل" 
دولة اإلمارات وأكرث من 75 بلدًا وحوايل 150 

متحدثًا عامليًا وقرابة 1500 مستثمر.
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تواصل جهودها من أجل مستقبل مستدام

استقبل مركزا تجميع النفايات القابلة إلعادة التدوير في كل من حديقة صقر وراك 

مول برأس الخيمة 18 ألفا و600 كيلوغرام من النفايات المنزلية التي فرزها في األكياس 

الخضراء واحتوت على مواد جافة ونظيفة قابلة إلعادة التدوير مثل البالستيك واألوراق 

والورق المقوى والزجاج والقوارير خالل الفترة ما بين شهري مايو وسبتمبر الماضيين.

واملقيمون  املواطنون 
يف رأس اخليمة التزامهم 
ودعمهم  التدوير  بإعادة 
من  وذلك  اخمللفات  إدارة  ملؤسسة 
على  يحافظ  مستدام  مستقبل  أجل 
باستخدام  الطبيعي  وجمالها  اإلمارة  بيئة 
اخمللفات  لفرز  والبنية  اخلضراء  األكياس 

القابلة إلعادة التدوير.
رأس  يف  العامة  اخلدمات  دائرة  كانت 
اخليمة ممثلة مبؤسسة إدارة اخمللفات 

قد افتتحت هذين املركزين يف شهر مايو 
اجملتمع  أفراد  متكني  بهدف  املاضي 
من  واملتوسطة  الصغرية  والشركات 
التخلص من النفايات القابلة للتدوير وذلك 

عرب توفري موقع يسهل الوصول إليه.
اخمللفات  إدارة  مؤسسة  موظفو  ويتوىل 
املركزين  من  النفايات  جمع  مهمة 
على  الشهر  يف  مرات  عدة  دوري  بشكل 
إعادة  بوسائل  لتعالج  جميعها  ترسل  أن 

التدوير.

التنفيذي  الرئيس  ناصر  سونيا  وقالت 
رأس  يف  اخمللفات  إدارة  ملؤسسة 
افتتاح  مبادرة  جناح  يسعدنا  اخليمة: 
أفراد  وحماس  اخمللفات  جتميع  مركزي 
إعادة  جتاه  اخليمة  رأس  يف  اجملتمع 
املبادرة  هذه  أن  إىل  مشرية   ..  " التدوير 
والشركات  اجملتمع  أعضاء  متكن 
جهود  يف  املساهمة  من  الصغرية 
وضع  على  وتشجعهم  التدوير  إعادة 
يف  التدوير  إلعادة  القابلة  اخمللفات 
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ما  إىل  تدويرها  املعاد  املواد  حجم  وصل 
العام  خالل  لنفايات  من  طن  ألف   31 يقارب 
النفايات  من  طنا   221 جمموع  من  املاضي 

الصلبة.

أن  من  بدال  اخمللفات  جتميع  مراكز 
املكبات  يف  الطمر  إىل  احلال  بها  ينتهي 
يف  فاعل  بشكل  ليساهموا  الصحية 

التدوير. إعادة  برنامج 
عادة تدوير 31 ألف طن

يف  اخمللفات  إدارة  مؤسسة  وزادت 
اخلدمات  دائرة  أذرع  "إحدى  اخليمة  رأس 
تدوير  إعادة  برنامج  معدل  العامة"، 
يف  كان  أن  بعد   ٪17.85 إىل  النفايات 
عام  لبقية   ٪14.6 الشهري  املتوسط 
تدويرها  املعاد  املواد  حجم  ووصل   ،2017
إىل ما يقارب 31 ألف طن من النفايات خالل 
من  طنا   221 جمموع  من  املاضي  العام 
النفايات الصلبة التي جمعتها املؤسسة 
خالل العام املاضي. وأطلقت املؤسسة 
من  األوىل  املرحلة  املاضية  الفرتة  خالل 

الربنامج املبتكر إلعادة التدوير حتت عنوان 
إدارة  طريقة  من  لتغري  بيتي"  "إمارتي.. 
اخمللفات التي يتبعها أفراد اجملتمع يف 
رأس اخليمة، يف مناطق الظيت والرمس 
املرحلة  وتشمل  اجلنوبية،  واملنطقة 
يناير  يف  بدأت  التي  املبادرة  من  الثانية 
العرب  وميناء  احلمراء  مناطق  املاضي 
يتم تطبيقها على كافة املناطق  أن  على 

يف اإلمارة بحلول شهر يونيو 2018.
مستقبلية رؤية 

رؤية  بيتي"  "إمارتي،  مبادرة  وحتقق 
من   ٪75 معاجلة  تشمل  والتي   2021
بديلة  بطرق  البلدية  النفايات  إجمايل 
وحتقيق  الصحية،  باملكبات  الطمر  عن 
إىل  اخمللفات  ناجت  بتخفيض  الثاين  الهدف 
ومتكن  اليوم،  يف  فرد  لكل  كيلوغرام   1.5

اخليمة،  رأس  يف  اجملتمع  أفراد  جميع 
واملؤسسات  املدارس  إىل  باإلضافة 
اخمللفات  فرز  من  والشركات،  احلكومية 
اخملصصة،  احلاويات  يف  وضعها  قبل 
أكياس  إنتاج  على  املؤسسة  وستعمل 
األخضر  باللونني  التدوير  إلعادة  نفايات 
جميع  يف  جمانًا  وتوزيعها  حملًيا،  والبني 
خملفات  فرز  لتشجيع  اخليمة  رأس  أنحاء 
إلعادة  القابلة  املواد  بقية  عن  الطعام 

التدوير.
اخلضراء  األكياس  املبادرة  وخصصت 
من  املصنوعة  اجلافة  اخمللفات  جلمع 
أو  املقوى  الورق  أو  الورق  أو  البالستيك 
الزجاجية،  القوارير  أو  املعدنية  العبوات 
خام  مواد  لتصبح  ستباع  املواد  وهذه 

تستخدم يف صناعة منتجات جديدة.
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لتتبع ومراقبة االنبعاثات الكربونية للمركبات

كشفت شركة »إف إم إس تك« عن نظام تتبع ومراقبة االنبعاثات الكربونية للمركبات 

وتبذل  الكربون.  أكسيد  ثاني  غاز  انبعاثات  كمية  تسجيل  االساطيل  لمدراء  يتيح  الذي 

شركة »إف إم إس تك« جهودًا حثيثة ودائمة للمساعدة في تحقيق التنمية المستدامة 

عبر الحد تزايد انبعاث غاز ثاني أوكسيد الكربون وأثاره الضارة بيئًا. 

اللجنة  تقرير  نتائج  إىل 
واالجتماعية  االقتصادية 
األمم  يف  آسيا  لغربي 
مسؤول  النقل  قطاع  بأن  جند  املتحدة، 
أكسيد  ثاين  انبعاثات  من  باملائة   23 عن 
ثالثة  وأن  العربية،  الدول  يف  الكربون 
بقطاع  املرتبطة  االنبعاثات  هذه  أرباع 
املركبات  مرور  حركة  عن  تصدر  النقل 
التقرير  نتائج  أشارت  كما  الطرق.  على 

الكربون  أكسيد  ثاين  انبعاثات  أن  إىل 
على  متنامي  بيئي  قلق  مصدر  تشكل 
ككل،  والعامل  اخلليج،  دول  مستوى 
املرتبة  العربية  الدول  حتتل  حيث 
النمو  مبعدالت  الصني  بعد  الثانية 

االنبعاثات. لهذه  األسرع 
 60 حوايل  إنتاج  يتم  أخرى،  جهٍة  من 
شهريًا،  الكربون  أكسيد  ثاين  من  طنًا 
سيارات  عن  صادرة  منها  باملائة   35

عن  صادرة  باملائة   30 و الستيشن، 
عن  باملائة   16 و الصغرية،  الشاحنات 
احلافالت،  عن  باملائة   13 و الشاحنات، 

الصالون. سيارات  عن  باملائة   6 و
األساطيل  مدراء  حاليًا  يستطيع  وال 
للبصمة  تقريبية  تقديرات  وضع  سوى 
سجاًل  ميتلكون  ال  إذ  الكربونية، 
وستبقى  االنبعاثات.  ملعدل  دقيقًا 
كامل  بانبعاثات  اخلاصة  املعلومات 
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تشكل  الكربون  أكسيد  ثاين  انبعاثات 
أصبحت  حيث  عاملي  بيئي  قلق  مصدر 
بعد  الثانية  املرتبة  العربية  الدول  حتتل 

الصني حاليًا.

مل  حال  يف  جمهولة  األسطول 
والربجميات  التجهيزات  تركيب  يتم 
إم  "إف  شركة  تطرحها  التي  القوية 
تقوم  حيث  األسواق،  يف  تك"  إس 
حول  تقرير  بإنشاء  الرائدة  تقنياتها 
بشكل  الكربون  أكسيد  ثاين  انبعاثات 
االنبعاثات  تفاصيل  متضمنًا  تلقائي، 
التي  املركبات  إىل  واإلشارة  الشهرية، 
االنبعاثات،  معدل  بارتفاع  تتسبب 
جيًدا  أداًء  حتقق  التي  املركبات  وحتديد 

أقل. وانبعاثات 
القصار،  بسام  قال  السياق  هذا  يف 
لشركة  التنفيذي  والرئيس  املؤسس 
قدرة  رصدنا  "لقد  تك":  إس  إم  "إف 
معدل  خفض  على  املدراء  بعض 
باملائة   15 بنسبة  أسطولهم  انبعاثات 

األوىل  الثالثة  األشهر  خالل  األقل  على 
اجلديد،  النظام  هذا  استخدام  من 
بعض  يف  الشركات  بعض  متكنت  كما 
بنسبة  االنبعاثات  خفض  من  احلاالت 
امللحوظ  املستوى  وهذا  باملائة.   25
عمالءنا  يساعد  األداء  يف  التحسن  من 
االجتماعية  باملسؤولية  االلتزام  على 
بتوفري  يساهم  أنه  كما  لشركاتهم، 
ضمن  للبيئة  وصديقة  أفضل  أجواء 
وبالنتيجة  فيه،  نعيش  الذي  اجملتمع 
علينا  وتقع  واحد،  عامل  يف  نعيش  نحن 
اجملتمعية  املسؤولية  هذه  جميعًا 
مستويات  على  احلافظ  شأنها  من  التي 

الصحية". املعيشة 
املراقبة  أنظمة  حلول  أن  ويذكر 
شركة  من   IVMS للمركبات  الداخلية 

من  الكثري  توفر  تك"  إس  إم  "إف 
السلع  نقل  أثناء  بأمان  القيادة  فوائد 
املوظفني،  مشاركة  وتعزيز  والبضائع، 
عالية،  بكفاءة  األساطيل  وإدارة 
على  املركبات  من  أقل  عدد  واستثمار 
أفضل  مستوى  وحتقيق  الطرقات، 

واملسارات. الطرق  إلدارة 
إىل  تك"  إس  إم  "إف  شركة  وتأمل 
قاعدة  إىل  الشركات  من  املزيد  ضم 
حرصًا  وذلك  املستقبل،  يف  عمالئها 
انبعاثات  خفض  نسب  تعزيز  على  منها 
مستوى  وحتسني  الكربون،  أكسيد  ثاين 
اخلليج،  دول  يف  البيئية  الظروف 
التقنية  والتنمية  التطوير  فمسرية 
أبرز  من  تعترب  البيئية  الظروف  وحتسني 

الشركة. وأهداف  قيم 
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صحة وطب

اإلمارات تقّدم 346.8 مليون جرعة ضد شلل 
األطفال في باكستان 

أعلنت إدارة المشروع اإلماراتي لمساعدة باكستان عن نتائج حملة اإلمارات للتطعيم 

ضد شلل األطفال التي نفذت بجمهورية باكستان اإلسالمية خالل الفترة من عام 2014 

ولغاية نهاية شهر سبتمبر من عام 2018، حيث نجحت الحملة في إعطاء 346 مليونا و803 

االف و20 جرعة تطعيم ضد مرض شلل األطفال ألكثر من 57 مليون طفل باكستاني.

اإلماراتي  املشروع  إدارة 
أن  إىل  باكستان  ملساعدة 
للتطعيم  اإلمارات  حملة 
السمو  صاحب  لتوجيهات  تنفيذا  تتواصل 
رئيس  نهيان  آل  زايد  بن  خليفة  الشيخ 
صاحب  ودعم   " اهلل  حفظه   " الدولة 
نهيان  آل  زايد  بن  حممد  الشيخ  السمو 

ويل عهد أبوظبي نائب القائد األعلى للقوات 
الشيخ  سمو  من  ومبتابعة  املسلحة 
رئيس  نائب  نهيان  آل  زايد  بن  منصور 
جملس الوزراء وزير شؤون الرئاسة بتقدمي 
ودعم  والتنموية  اإلنسانية  املساعدات 
الوقائية  براجمه  وتعزيز  الصحي  القطاع 

بجمهورية باكستان اإلسالمية ..

ترجمة ميدانية
القيادة  لتوجيهات  ميدانية  ترجمة  ومتثل 
الرامية  العاملية  اجلهود  بتعزيز  الرشيدة 
من  والوقاية  األوبئة  انتشار  من  للحد 
يعانيها  التي  السلبية  الصحية  التداعيات 
األطفال منها ، وهي دليل على التزام دولة 
اإلمارات العربية املتحدة بالنهج واملبادئ 
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املسجلة  اإلصابة  حاالت  عدد  انخفض 
حاالت   4 إىل   2018 عام  يف  باكستان  يف 

فقط وبنسبة بلغت %98.

احملتاجة  الشعوب  ملساعدة  اإلنسانية 
البشرية  التنمية  برامج  وتطوير  والفقرية 
وفئة  اإلنسان  صحة  بسالمة  واالهتمام   ،
الصحية  للرعاية  احملتاجني  األطفال 

الوقائية يف خمتلف دول العامل .
بن  حممد  الشيخ  السمو  صاحب  وكان 
زايد آل نهيان ويل عهد أبوظبي نائب القائد 
منذ  قدم  قد  املسلحة  للقوات  األعلى 
أمريكي  دوالر  مليون   167 مبلغ   2011 عام 
اجلهود  دعم  يف  سموه  من  مساهمة 
األطفال  شلل  مرض  الستئصال  العاملية 
باكستان  على  خاص  بشكل  الرتكيز  مع 

وأفغانستان.
النهج اإلنساين 

النهج  إطار  يف  سموه  مساهمات  وتأتي 
املتحدة  العربية  اإلمارات  لدولة  اإلنساين 

واملؤسسات  املنظمات  مع  التعاون  يف 
بتوفري اخلدمات اإلنسانية  الدولية املعنية 
والصحية للمجتمعات والشعوب احملتاجة 
اجلهود  ودعم  لهم،  املساعدات  وتقدمي 
األطفال  شلل  مرض  الستئصال  العاملية 
والتقليل من حاالت االصابة به بنسبة كبرية 
وهي  باملبادرة  املستهدف  الدول  يف 
وجمهورية  اإلسالمية  باكستان  جمهورية 

أفغانستان اإلسالمية.
وأعلن سعادة عبداهلل خليفة الغفلي مدير 
باكستان  ملساعدة  اإلماراتي  املشروع 
اإلمارات  حلملة  التفصيلية  النتائج  عن 
مشريًا  املاضية  السنوات  خالل  للتطعيم 
إىل أن احلملة متكنت منذ عام 2014 ولغاية 
من   2018 عام  من  سبتمرب  شهر  نهاية 
جرعة  و20  االف  و803  مليونا   346 إعطاء 

تطعيم ضد مرض شلل األطفال ألكرث من 
57 مليون طفل من األطفال الباكستانيني 
سنوات  اخلمس  عن  أعمارهم  تقل  الذين 

ضد مرض شلل األطفال. 
منذ  استطاعت  احلملة  أن  إىل  وأشار 
املرحلة األوىل يف عام 2014 وحتى املرحلة 
، من إعطاء 254 مليونا  بعام 2017  الرابعة 
مرض  ضد  تطعيم  جرعة  و400  ألفا  و415 
طفل  مليون   43 من  ألكرث  األطفال  شلل 
اخلطط  وتطوير  اجلهد  وبزيادة   ، باكستاين 
واملتواصل  املكثف  امليداين  والعمل 
والتعاون والشراكات اإلنسانية مع خمتلف 
وزيادة  الدولية  واملنظمات  اجلهات 
 2018 عام  يف  اجلغرافية  التغطية  نطاق 
مرحلتها  إطار  ويف  احلملة  جنحت  حيث 
مليونا   92 بإعطاء  العام  هذا  اخلامسة 
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ألفا و620 جرعة تطعيم ضد مرض  و387 
شلل األطفال، حيث تقدم احلملة شهريًا 
 545 و  مليونا   13 حلوايل  التطعيم  جرعات 
برناجمها  خطة  وتشمل   ، طفل  ألف 
خالل  إضافية  حمالت  تنفيذ  املستقبلية 

شهري نوفمرب وديسمرب من هذا العام .
العمل امليداين 

والتغطية  امليداين  العمل  إلطار  وبالنسبة 
الغفلي  عبداهلل  أوضح  للحملة  اجلغرافية 
ميدانيًا  تعمل  للتطعيم  اإلمارات  حملة  أن 
الصعبة  املناطق  من  منطقة   83 يف 
باكستان  بجمهورية  اخلطورة  والعالية 
اإلسالمية ، حيث تضمن النطاق اجلغرايف 
بإقليم  منطقة   25 عدد  تغطية  للحملة 
على  فيها  األطفال  حصل  بختونخوا  خيرب 
، و  166 مليونا و 4 آالف و771 جرعة تطعيم 
حيث  القبلية  املناطق  بإقليم  منطقة   13
و  مليونا   33 على  فيها  األطفال  حصل 
 33 و   ، تطعيم  جرعة  و783  ألفا   545
حصل  بلوشستان  إقليم  يف  منطقة 
ألفا   262 و  مليونا   50 على  فيها  األطفال 
إقليم  يف  منطقة  و12   ، تطعيم  جرعة  و121 

السند حصل األطفال فيها على 96 مليونا 
و 990 ألفا و345 جرعات تطعيم .

حمالت  لتنفيذ  امليدانية  اجلهود  بأن  ونوه 
 ، الباكستانية  التطعيم يف خمتلف األقاليم 
متت مبشاركة أكرث من 96 ألف شخص من 
األطباء واملراقبني وأعضاء فرق التطعيم ، 
وأكرث من 25 ألفا من أفراد احلماية واألمن 

وفرق اإلدارة والتنسيق .
مت  فقد  التنفيذ  ألساليب  وبخصوص 
استخدام خيارين إليصال اللقاحات وتطعيم 
التطعيم  فرق  خالل  من  األول  األطفال، 
الثابتة يف املراكز الصحية، والثاين من خالل 
خصصت  التي  املتنقلة  التطعيم  فرق 
يستطيع  ال  التي  والقرى  املناطق  لتغطية 
التطعيم  مراكز  إىل  الوصول  سكانها 
متنقلة  مواقع  فتح  مت  كما  الرئيسية، 
والالجئني  النازحني  خميمات  يف  للتطعيم 
الفاصلة  احلدودية  واملراكز  الطرق  وعلى 

بني املناطق واملدن الرئيسية.
التوعية اإلعالمية 

تقدمه  الذي  الدعم  ومنط  نطاق  وشمل 
ملساعدة  اإلماراتي  املشروع  ادارة 

مكونات  جميع  التطعيم  حلمالت  باكستان 
التدريب  برامج  متويل  خالل  من  احلملة 
اجلهد  وتكاليف  والتنسيق  واالتصاالت 
األمنية  والفرق  التطعيم  لفرق  امليداين 
خطة  تنفيذ  إىل  باإلضافة  واملراقبني، 
التوعية اإلعالمية االجتماعية، حيث شهدت 
احلملة نسبة جناح عالية وأقباال كثيفا من 
للحمالت  استجابة  املناطق  أهايل  قبل 
إدارة  أطلقتها  التي  والتوعوية  االعالمية 
للجميع..  الصحة   " شعار  حتت  املشروع 
مستقبل أفضل " لتوعوية وتنبيه السكان 
وتشجيعهم  األطفال  شلل  وباء  بخطورة 
أبنائهم  بتطعيم  املبادرة  على  وحثهم 

ووقايتهم من االصابة بشلل األطفال.
والتعاون  بالتنسيق  احلمالت  هذه  ونفذت 
الباكستاين  اجليش  قيادة  مع  املشرتك 
الصحة  ومنظمة  اليونيسيف  ومنظمة 
الباكستانية  الصحة  ووزارة  العاملية 
األقاليم  حكومات  يف  الصحة  ووزارات 
حيث   ، غيتس  ومليندا  بيل  ومؤسسة 
على  املشاركة  اجلهات  جميع  حرصت 
جهود  ودعم  احلملة  جهود  جناح  تعزيز 
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وتنظيم  وتخطيط  والتأمني  التطعيم  فرق 
لألطفال  اللقاحات  إعطاء  عمليات 
امليداين  التنفيذ  ومتابعة  املستهدفني 

ملراحل احلملة .
وأشاد مدير املشروع اإلماراتي ملساعدة 
مؤسسة  تقدمه  الذي  بالدعم  باكستان 
اإلمارات  حلملة  غيتس  ومليندا  بيل 
للتطعيم وتعاونها وشراكتها االسرتاتيجية 
حممد  الشيخ  السمو  صاحب  مبادرة  مع 
شلل  مرض  الستئصال  نهيان  آل  زايد  بن 
مساهمتها  خالل  من  العامل  يف  األطفال 
وتقدمي  احلملة  تكلفة  نصف  بتمويل 
املساعدة يف خمتلف اجملاالت املتعلقة 

بخطط التنفيذ امليدانية.
الدور القيادي

وأكد الغفلي بأن هذا النجاح يربهن للعامل 
لدولة  اإلنسانية  واملبادرات  اجلهود  بأن 
بتوجيهات  املتحدة  العربية  اإلمارات 
الشيخ  السمو  لصاحب  احلكيمة  القيادة 
الدولة  رئيس  نهيان  آل  زايد  بن  خليفة 
الشيخ  السمو  وصاحب   " اهلل  حفظه   "
حممد بن زايد آل نهيان ويل عهد أبوظبي 
املسلحة  للقوات  األعلى  القائد  نائب 

بن  منصور  الشيخ  سمو  من  ومبتابعة 
الوزراء  جملس  رئيس  نائب  نهيان  آل  زايد 
، فعالة ومتميزة يف  الرئاسة  وزير شؤون 
وتعزيز  النبيلة  اإلنسانية  أهدافها  حتقيق 
تنمية صحة اإلنسان وحمايته من األمراض 
القيادي  الدور  على  يؤكد  كما   ، واألوبئة 
لدولة اإلمارات يف مساعدة أبناء الشعوب 
الدولية  اجلهود  ودعم  واحملتاجة  الفقرية 
لوقاية  املتحدة  األمم  هيئة  وبرامج 
اجملتمعات من األمراض واألوبئة واألزمات 

والكوارث وتأمني احلياة الكرمية لإلنسان . 
صاحب  مبادرة  أهمية  على  يؤكد  كما 
نهيان  آل  زايد  بن  حممد  الشيخ  السمو 
ويل عهد أبوظبي نائب القائد األعلى للقوات 
املسلحة الستئصال مرض شلل األطفال 
يف أصعب وأكرب املناطق احلاضنة له يف 
التي  االستثنائي  النجاح  ومؤشرات  العامل، 
وعلى  إلطالقها  األوىل  املرحلة  منذ  بدأت 
مدى تقدير وحمبة أبناء الشعب الباكستاين 
دولة  تقدمة  ما  يف  الكبرية  وثقتهم 
البيضاء  واأليادي  املتحدة  العربية  اإلمارات 
وأعمال  جهود  من  الرشيدة  للقيادة 

إنسانية وتنموية خريه.

حاالت اإلصابة 
واملناطق  األقاليم  أن  بالذكر  اجلدير 
الباكستانية التي تنفذ فيها حملة اإلمارات 
املنظمات  خطط  يف  تصنف  للتطعيم 
عالية  أهمية  ذات  مناطق  بأنها  الدولية 
شلل  على  للقضاء  العاملية  اجلهود  يف 
حاالت  أكرث  حتتضن  أنها  وبخاصة  األطفال 
اإلصابة املسجلة باملرض يف العامل خالل 
األعوام املاضية ، وقد ساهم النجاح الكبري 
للتطعيم يف  اإلمارات  الذي حققته حمالت 
نسبة  بانخفاض  واألقاليم  املناطق  هذه 
وأعداد املصابني بفريوس شلل األطفال 
باكستان من 306 حاالت مت تسجيلها  يف 
تسجيلها  مت  حالة   54 إىل   2014 عام  خالل 
يف عام 2015 ، وعدد 20 حالة مت تسجيلها 
يف عام 2016 ، وعدد 8 حاالت مت تسجيلها 
يف عام 2017 ، وانخفض عدد حاالت اإلصابة 
املسجلة يف باكستان يف عام 2018 إىل 4 
ومتثل   ،  %98 بلغت  وبنسبة  فقط  حاالت 
هامًا  ايجابيًا  مؤشرًا  االيجابية  النتيجة  هذه 
يف حتقيق أهداف منظمة األمم املتحدة 
ودول العامل بالقضاء نهائيًا على وباء شلل 

األطفال.
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تقدم خدماتها الطبية على مدار العام

المعنية  السرطان  مرضى  أصدقاء  جمعية  مبادرات  إحدى  الوردية،  القافلة  اختمت 

بتعزيز الوعي بسرطان الثدي وأهمية الكشف المبكر، حملتها التوعية الشاملة التي 

نظمتها على مدار شهر أكتوبر الشهر العالمي للتوعية بسرطان الثدي.

يف  احلملة  خالل  القافلة 
املتنقلة  الطبية  عيادتها 
للمؤسسات  خدماتها 
الدولة  إمارات  يف  واخلاصة  احلكومية 
للكشف  الفحوصات  تشمل  والتي  السبع 
الرحم  عنق  وسرطان  الثدي  سرطان  عن 

وفحوصات أخرى مرتبطة بهما.
حتت  جاءت  التي  احلملة  واستهدفت 
بالقافلة  اخلاص  الصحي  "اليوم  عنوان 
ومؤسسات  احلكومية  الدوائر  الوردية" 
القطاع اخلاص ومنظمات اجملتمع املدين 
وتضمنت حماضرات وورشا تثقيفية قدمت 

للكوادر الوظيفية يف املؤسسات وسلطت 
الضوء على أهمية الفحص الذاتي املنتظم 
وتوفر  الثدي  سرطان  من  وقائي  كإجراء 

الفحوصات الطبية اجملانية للمراجعني.
"عيادتها  استمرار  الوردية  القافلة  وأكدت 
خدماتها  تقدمي  يف  املتنقلة"  الطبية 
الطبية على مدار العام جلميع املؤسسات 
العيادة  توفر  حيث  الدولة  يف  الراغبة 
من  االستفادة  يف  للراغبني  خيارات  ثالثة 
األول تقدم سلسلة  خدماتها ففي اخليار 
والتوعوية  التثقيفية  والربامج  الورش  من 
السريري  الفحص  إليها تقدمي  التي يضاف 

للكشف عن سرطان الثدي يف اخليار الثاين 
الورش  إىل جانب  الثالث فيشمل  أما اخليار 
فحص  السريري  والفحص  التثقيفية 
املاموجرام لسرطان الثدي وسرطان عنق 

الرحم.
نظمت  التي  املؤسسات  قائمة  وتضم 
الوردية  القافلة  مع  بالتعاون  صحيا  يوما 
مؤسسة   20 الوردي  أكتوبر  شهر  خالل 
اخليار  من  استفادت  مؤسسة   11 منها 
اخلدمات  كل  تقدمي  شمل  الذي  الثالث 
التوعوية والطبية التي توفرها القافلة ومن 
ومؤسسة  الشارقة  سيدات  نادي  بينها 
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وورشا  حماضرات  احلملة  تضمنت 
أهمية  على  الضوء  سلطت  تثقيفية 
وقائي  كإجراء  املنتظم  الذاتي  الفحص 

من سرطان الثدي.

دبي   - الوصل  ونادي  باملرأة  لالرتقاء  مناء 
وشركة  التخصصي  عجمان  ومستشفى 
"مصدر"  املستقبل  لطاقة  أبوظبي 
سينا  وابن  اجلنوب"  "دبي  وشركة 
ومؤسسة زايد اخلريية ونيوترشن الشرق 
العقابية  ومؤسسة  دبي  وبلدية  األوسط 

واإلصالحية يف الشارقة.
وقالت الدكتورة سوسن املاضي املديرة 
العامة جلمعية أصدقاء مرضى السرطان 
يف  والتوعوية  الطبية  اللجنة  رئيسة 
حملة  ان  الوردية  القافلة  فرسان  مسرية 
الوردية  بالقافلة  اخلاص  الصحي  اليوم 
شهدت تفاعال كبريا من قبل املؤسسات 
يؤكد  ما  واخلاص  احلكومي  القطاعني  يف 
جناحها يف حتقيق األهداف التي رسمتها 
الثدي  بسرطان  الوعي  تعزيز  صعيد  على 

احلد  يف  ودوره  املبكر  الفحص  وأهمية 
من خماطر املرض.

الوردية  القافلة  يف  نحن   " وأضافت 
القافلة  عيادة  خدمات  لتوفري  مستعدون 
يف  أيام  من  تبقى  فيما  املتنقلة  الطبية 
الراغبة  املؤسسات  جلميع  الوردي  أكتوبر 
إىل  الطبية  فرقنا  ستصل  حيث  ذلك  يف 
يف  رغبتها  تبدي  التي  املؤسسات  كل 
ستواصل  كما  اخلدمات  من  االستفادة 
الوردي  أكتوبر  حملة  ختام  بعد  العيادة 
خدماتها  كل  توفري  يف  الطبيعي  عملها 

جلميع الراغبني على امتداد العام.
الوعي  وتعزيز  بنشر  الوردية  القافلة  بدأت 
املبكر  الكشف  وأهمية  الثدي  بسرطان 
إمارة  من  وحتديدا   2011 العام  يف  عنه 
الشارقة لتؤكد من خالل مسريتها احلافلة 

على  التغلب  أن  والعطاءات  باإلجنازات 
وتضييق  خطورته  من  واحلد  املرض  هذا 
بالعزمية واإلصرار  يتحقق  ال  انتشاره  دوائر 
من  النابع  الدؤوب  بالعمل  وإمنا  فحسب 

قلوب مفعمة ونابضة باحلياة واألمل.
وانطلقت القافلة الوردية بدعم وتوجيهات 
قرينة صاحب السمو حاكم الشارقة سمو 
القاسمي  حممد  بنت  جواهر  الشيخة 
أصدقاء  جلمعية  املؤسس  الرئيس 
الدويل  االحتاد  سفرية  السرطان  مرضى 
الدويل  االحتاد  سفرية  السرطان  ملكافحة 
العاملي  لإلعالن  السرطان  ملكافحة 
لتحالف  العاملي  املنتدى  راعية  للسرطان 
األمراض غري املعدية التي أولتها اهتماما 
كافة  املنظمة  للجنتها  ووفرت  خاصا 

التسهيالت.
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والروث  كالحطب  البيولوجية،  الكتلة  يحرقون  مّمن  نسمة  مليارات  ثالثة  نحو  هناك 

والمخلفات الزراعية والفحم، على نيران مكشوفة أو مواقد مسّربة للدخان ألغراض 

الطهي وتدفئة منازلهم.

على 4 ماليني نسمة عدد 
مراحل  يف  يقضون  من 
اإلصابة  جّراء  من  مبّكرة 
تلّوث الهواء داخل  بأمراض ميكن رّدها إىل 
داخله،  الصلب  الوقود  حرق  نتيجة  املنزل 
امللوث  للهواء  التعرض  عن  ينجم  حيث 
داخل املنزل 3.8 مليون حالة وفاة مبكرة 
غري  بأمراض  اإلصابة  جراء  من  سنويًا 
ومرض  الدماغية  السكتة  ومنها  سارية، 
املزمن  الرئوي  واالنسداد  اإلقفاري  القلب 

وسرطان الرئة.
طائفة من امللّوثات

من  ُتستنشق  التي  اجلسيمات  وتتسبب 
نسبة  يف  املنزل  داخل  امللّوث  الهواء 
دون  األطفال  وفيات  من   %50 على  تزيد 

سن اخلامسة بسبب االلتهاب الرئوي. كما 
وتتسّبب هذه األنواع من الوقود والتكنولوجيات 
ارتفاع  يف  الطهي  ألغراض  املستخدمة 
مستويات تلّوث الهواء داخل املنزل باالقرتان 
املضّرة  امللّوثات  من  طائفة  ظهور  مع 
من  صغرية  جسيمات  فيها  مبا  بالصحة، 
السخام ميكنها التوّغل عميقًا يف الرئتني. 
بالقدر  ُتهّوى  ال  التي  املساكن  يف  وميكن 
اجلسيمات  مستويات  تتجاوز  أن  الكايف 
املنبعث  الدخان  يف  الكامنة  الصغرية 
املستويات  مّرة،  مبائة  املغلقة،  باألماكن 
التعّرض  معدل  حتديدًا  ويرتفع  املقبولة. 
لتلك اجلسيمات فيما بني النساء واألطفال 
الذين يقضون معظم وقتهم قرب املواقد 

املنزلية.

أمراض قاتلة
حتفهم  نسمة  مليون   4.3 سنويًا  يالقي 
بأمراض  اإلصابة  جّراء  من  مبّكر  وقت  يف 
ميكن عزوها إىل تلّوث الهواء داخل املنزل 
أنواع الوقود الصلب فيه على  بسبب حرق 
نحو غري كفوء ومن بني تلك الوفيات النسب 
الرئوي،  االلتهاب  التالية: نسبة 13% بسبب 
الدماغية،  السكتة  بسبب   %34 نسبة 
اإلقفاري،  القلب  نسبة 25% بسبب مرض 
الرئوي  االنسداد  مرض  بسبب   %22 نسبة 

املزمن، نسبة 6% بسبب سرطان الرئة.
االلتهاب الرئوي

املنزل  داخل  الهواء  لتلوث  التعرض  يؤدي 
إىل ارتفاع خطورة اإلصابة بااللتهاب الرئوي 
تقريبًا.  الضعف  إىل  الطفولة  مرحلة  يف 
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تتسبب اجلسيمات التي ُتستنشق من 
نسبة  يف  املنزل  داخل  امللّوث  الهواء 
تزيد على 50% من وفيات األطفال دون 

سن اخلامسة. 

الواقعة  الوفيات  نصف  من  أكرث  وُتعزى 
اخلامسة  سن  دون  األطفال  صفوف  بني 
يف  احلادة  بااللتهابات  اإلصابة  جراء  من 
استنشاق  إىل  السفلي  التنفسي  السبيل 
الداخلي  الهواء  يف  املوجودة  اجلسيمات 
الصلب  الوقود  أنواع  حرق  بسبب  امللوث 

داخل املنزل.
 السكتة الدماغية

املبكرة  الوفيات  ربع  تقريبًا  ترّد  أن  ميكن 
نحو  )أي  الدماغية  السكتة  عن  الناجمة 
إىل  النساء(  بني  نصفها  وفاة،  مليون   1.4
داخل  امللوث  للهواء  املزمن  التعرض 
أنواع  باستخدام  الطهي  بسبب  املنزل 

الوقود الصلب.
مرض القلب اإلقفاري

ميكن أن ينجم عن التعرض للهواء امللّوث 

نسبة 15% تقريبًا من الوفيات التي يسببها 
مرض القلب اإلقفاري، الذي يحصد أرواح ما 
يزيد على مليون نسمة سنويًا يف مرحلة 

مبكرة.
سرطان الرئة

ُتعزى نسبة 17% تقريبًا من الوفيات الناجمة 
صفوف  بني  الرئة  سرطان  عن  سنويًا 
التعّرض  إىل  مبكرة  مرحلة  يف  البالغني 
الهواء  يف  موجودة  مسرطنة  ملواد 
الطهي  جراء  من  املنزل  داخل  امللّوث 
مثل  الصلب،  الوقود  أنواع  باستخدام  فيه 
احلطب أو الفحم العضوي أو الفحم العادي. 
خلطر  لهذا  النساء  تعرض  معدل  ويرتفع 

بسبب دورهن يف إعداد الطعام.
االنسداد الرئوي 

داخل  امللوث  للهواء  التعرض  يتسبب 

املبكرة  الوفيات  ثلث  من  أكرث  يف  املنزل 
االنسداد  مبرض  اإلصابة  عن  الناجمة 
البلدان  يف  البالغني  بني  املزمن  الرئوي 
املتوسطة  وتلك  الدخل  املنخفضة 
الالئي  النساء  إصابة  واحتمال  الدخل. 
للدخان  عالية  مبستويات  يتعّرضن 
مبرض  املغلقة  األماكن  يف  املنبعث 
مبقدار  أعلى  هو  املزمن  الرئوي  االنسداد 
2.3 مرة من احتمال إصابة سواهن الالئي 
الوقود.  من  أنظف  أخرى  أنواعًا  يستخدمن 
أّما يف صفوف الرجال )الذين ترتفع لديهم 
تنفسية  بأمراض  اإلصابة  خماطر  فعاًل 
التدخني  معدالت  ارتفاع  بسبب  مزمنة 
بينهم(، فإّن التعّرض للدخان املنبعث يف 
اخملاطر  تلك  يضاعف  املغلقة  األماكن 

مبقدار 1.9 مرة.
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حيث  االسرتاتوسفري،  طبقة  يف  لتعافيها 
لألوزون  املستنِفدة  املواد  تركيز  يواصل 
إنخفاضه منذ التقييم األخري الذي أجري يف 

عام 2014.
حماية  يف  األوزون  طبقة  أهمية  تكمن 
احلياة على األرض من اآلثار الضارة لألشعة 
احلية  اخللية  تؤذي  التي  البنفسجية  فوق 
يف اإلنسان واحليوان والنبات وتعّجل معدل 
تكون الضباب الدخاين الذي يبقى معلقًا يف 
اجلو أليام عديدة مثلما حدث يف لندن عام 
1952 عندما حتول نهارها لياًل وأدى إىل 4000 

حالة وفاة.
الكلوروفلوروكربون  مرّكبات  كانت  وقد 
والهالونات شائعة يف أجهزة التربيد ورغوة 
املعدنية،  الرّش  وُعَلب  النريان  مكافحة 
وما  املاضي  القرن  سبعينيات  منذ  لكن 
بعدها تراكمت األدلة على أن اإلشعاع فوق 
املوجودة  املركبات  َك  فكَّ قد  البنفسجي 
مما  السرتاتوسفري،  طبقة  منتصف  يف 
والربومني  الكلورين  ذرات  إنطالق  عنه  نتج 
إذ   ،  )O3( األوزون  جزيئات  تفّككان  اللتان 
ميكن لذرة كلورين واحدة أن متّزق ما يزيد 

عن مائة ألف جزيء أوزون.
أن  من  املتحدة  األمم  حتذير  ذلك  بعد  جاء 
اخليارات امُلتاحة إليقاف الدمار املستقبلي 
يكن  ومل  الزمن،  مع  تضيق  األوزون  لطبقة 
الضارة  املركبات  إنتاج  إنهاء  من  بدٌّ  هناك 
ال  أجهزة  إستخدام  إىل  واإلنتقال  باألوزون 

حتتوي على غازات الـكلوروفلوروكربون. 
من  أجزاء  يف  األوزون  طبقة  ظلت  وقد 
تتعافى  اجلوي  الغالف  من  العليا  الطبقة 
 .2000 عام  منذ   %3 إىل   1 بني  يرتاوح  مبعدل 
فوق  األوزون  طبقة  تعايف  املتوقع  ومن 
وخطوط  األرضية  للكرة  الشمايل  النصف 

العرض املتوسطة متامًا بحلول عام 2030، 
يليه النصف اجلنوبي بحلول عام 2050، بينما 
القطبية  املناطق  غالف  يتعافى  أن  يتوقع 

بالكامل خالل عقد 2060 ألنها األكرث تأثرًا.
التزام  إىل  نعزيه  أن  ميكن  التعايف  هذا 
دوليا  عليها  املتوافق  باإلجراءات  الدول 
الذي  التاريخي  مونرتيال  بروتوكول  مبوجب 
من  أكرث  منذ  الدول  هذه  عليه  وقعت 
يف  ثقب  عن  للكشف  استجابة  عاما   30
فوق  لألشعة  يسمح  مما  األوزون،  طبقة 
البنفسجية اخلطرية باخرتاق الغالف اجلوي. 
وتقوية  مونرتيال  بروتوكول  تعزيز  وسيتم 
فعاليته بالتصديق على "تعديل كيغايل" يف 
تخفيض  إىل  يدعو  التعديل  هذا   .  2019 عام 
القوية املستخدمة  للغازات املناخية  أكرب 
واملنتجات  الهواء  ومكيفات  الثالجات  يف 
ملستقبل  وعدا  يحمل  مبا  الصلة،  ذات 
العمل ملواجهة التغّير املناخي. ويف حالة 
تنفيذ تعديل كيغايل بالكامل، يتوقع العلماء 
احلرارة  درجات  ارتفاع  من   %4 نحو  جتنب 
دون  إلبقائها  القرن،  هذا  خالل  العاملية 

درجتني مئويتني. 
وفيما أرى فإن هذا اإللتزام ببنود الربوتوكول 
املؤسسات  بحماس  مدفوعًا  جاء  أيضًا 
ألنها  الغازات  هذه  تنتج  التي  الصناعية 
استطاعت أن جتد الغازات البديلة دون أن 

تخسر مستقبل صناعتها. 
قضيتي  معاجلة  بني  الربط  يكمن  ختامًا 
ثقب األوزون والتغّير املناخي يف أن بعض 
املركبات البديلة ملستنفذات األوزون هي 
مثل  القوية  احلراري  اإلحتباس  غازات  من 
فإن  وبالتايل   .HFCالهيدروفلوروكربونات
احلاجة ماّسة للمزيد من اإلبداع يف ايجاد 

حلول توفق بني القضيتني.
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هل طبقة األوزون يف طريقها إىل التعايف؟
ر  وهــــل لــــذلك عــــالقــــة مبواجهــــة التغيُّ

املناخي؟
تقييم  لفريق  التاسع  العلمي  التقرير  أشار 
حالة طبقة األوزون، الذي صدر هذا الشهر، 
إىل أن طبقة األوزون مستمرة يف التعايف. 
وهذا التقرير يصدر كل 4 سنوات ويشارك 
اجملاالت  يف  عامل   300 عن  يقل  ال  ما  فيه 
موجة  التقرير  هذا  أطلق  وقد  الصلة.  ذات 
عمليًا  دليال  باعتباره  والتفاؤل  الفرح  من 
على ما ميكن أن حتققه االتفاقيات الدولية 
ر املناخي، وُملهمًا  املعنية مبجابهة التغيُّ
طموحا  أكرث  مناخية  إجراءات  التخاذ  للدول 
لوقف االرتفاع املستمر يف درجات حرارة 
األرض. ويوضح "التقييم العلمي الستنفاد 
األوزون للعام 2018" استعادة طبقة األوزون 



جائزة اإلمارات التقديرية للبيئة

معًا من أجل وطن أخضر

جائزة زايد الدولية للبيئة

معًا من أجل قرن أخضر




