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عربيًا وعالميًا..

أ. د. محمد أحمد بن فهد
رئيس جملس اإلدارة

رئيس التحرير  

على  باحملافظة  واالهتمام  الزراعية 
القدرات  ورفع  الفطرية  واحلياة  الطبيعة 
التقدير  وكان  الشباب.  للمواطنني  البيئية 
زايد  الشيخ  جلهود  والدويل  اإلقليمي 
الشهادات  من  الكبري  العدد  يف  بائنًا 
وامليداليات التي حصل عليها واإلشادة به 

يف أغلب احملافل الدولية واإلقليمية. 
على  زايد  لعبه  الذي  الكبري  الدور  أما 
لدى  معروف  فهو  العربي  املستوى 
اهلل،  رحمه  تركه،  الذي  واالرث  اجلميع، 
مسّطر بأحرٍف من نور، خاصة يف جماالت 
التنمية والعمل اإلنساين .. وقد بدأ الشيخ 
زايد "رحمه اهلل" زياراته اخلارجية، كرئيس 
رئيس  أول  وكان  بالسودان،  حديثة،  دولة 
دولة يزور اإلمارات بعد اعالنها هو الرئيس 
السوداين .. ومل يكن ذلك من فراغ، بل ألن 
كانت  اإلمارات  باحتاد  اعرتفت  دولة  أول 
ولذلك  الشقيقة.  السودان  جمهورية 
برنامج  يف  مهمة  كمحطة  السودان  جاء 
ضمن   ،2018 عام  زايد  مبئوية  االحتفال 
املبادرة النوعية التي أطلقتها املؤسسة 
العامل"،  عيون  يف  "زايد  اسم  وحملت 
متفردة  حضارية  بفعاليات  زايد  عام  وأثرت 
مت  وقد  وعاملي.  إقليمي  بثقل  امتازت 

أوىل  لتكون  العربية  مصر  جمهورية  اختيار 
حمطات املبادرة، وذلك مبا يعكس أهمية 
املصرية  اإلماراتية  العالقات  وخصوصية 
قلب  يف  حتديدًا  مصر  ومكانة  عموما، 
أن  سيما  وال  اهلل،  رحمه  املؤسس،  الوالد 
تاريخ العالقات اإلماراتية املصرية يرجع إىل 
دولة  توحد  شهد  الذي   ،1971 عام  قبل  ما 

اإلمارات السبع يف دولة واحدة.
يف  املبادرة  فعاليات  وانتشرت  هذا، 
مقر  إىل  ووصلت  واسع،  عاملي  نطاق 
األمانة العامة لألمم املتحدة يف نيويورك، 
جهة   70 من  أكرث  حضور  وشهدت 
وكبار  السفراء  ذلك  يف  مبا  مشاركة، 
الدول  وجامعة  عدة  دول  من  املندوبني 
وفود  عن  فضاًل  األوروبي،  واالحتاد  العربية 
وكيانات  األخرى  األعضاء  الدول  من  العديد 
اجملتمع  ومنظمات  املتحدة  لألمم  تابعة 
املدين،  وذلك وفق عمل دقيق ومدروس 
بجوانب  أحاطت  بحيث  واضحة،  ومنهجية 
شخصية الوالد املؤسس، بشكل شمويل 
اخلري  زايد  بأعمال  يليق  طرحًا  وقدمت 
اخلالدة  وإجنازاته  ومبادراته  وإنسانيته 
املسجلة حقًا بأحرف من نور يف سجالت 

التاريخ.

لقد أرسى الوالد الشيخ زايد بن سلطان آل 
مثواه،  اهلل  طيب  الدولة،  مؤسس  نهيان، 
القواعد الصلبة ملسرية اإلمارات الوطنية 
ضرورة  على  الدائم  تأكيده  مع  واإلنسانية 
جنب  إىل  جنبًا  وتنميتها  البيئة  على  احلفاظ 

مع التنمية االقتصادية واالجتماعية.
حماية  يف  الرائد  لدوره  يشهد  والكل 
التنمية  خالل  من  التصحر  ومكافحة  البيئة 

إرث زايد
مسّطر بأحرٍف من نور
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مؤسسة زايد الدولية للبيئة تنظم ندوة حول 

"رحلة املاء من املالح إىل العذب" بالتعاون مع 

أكادميية شرطة دبي.. ويف العدد التفاصيل.

سمو الشيخ حمدان بن حممد بن راشد 

يشيد بجهود هيئة الطرق واملواصالت يف 

تنفيذ املشاريع واملبادرات ذات الصلة بالذكاء 

االصطناعي والتنقل ذاتي القيادة والتنقل 

املشرتك ومبادرات تسهيل تنقل ركاب وسائل 

النقل اجلماعي للوصول إىل وجهاتهم النهائية.

سمو الشيخ عبد اهلل بن زايد يفتتح معرض 

"الشيخ زايد وأوروبا: رحلة" الذي مت تنظيمه 

بالتعاون مع بعثة االحتاد األوروبي وأكرث من 16 جهة 

حملية ودولية، ويضم أكرث من 50 قطعة.

يف هذا العدد تقرير عن التزام الند روڤر بتطوير 

أعمالها بطريقة مسؤولة ومستدامة، بهدف 

احلد من األثر البيئي لعملياتها، ووضعها معايري 

عالية يف كل ما تقوم به.

يفرد هذا العدد تقريرا مفصال عن آثار تغري 

املناخ على نظم األغذية والزراعة، وخطة التنمية 

املستدامة لعام 2030، واسرتاتيجية منظمة 

األغذية والزراعة يف هذا اجملال. 

أنهت بلدية دبي مشروع تطوير حديقة املمزر 

لتصبح احلديقة الذكية األوىل من نوعها عامليًا من 

حيث تطبيقها جملموعة من اخلدمات املبتكرة 

وفقًا ألعلى معايري التطور التقني.

املؤسسة حتتفي بـ "عام زايد"، ضمن فعاليات 

"أسبوع اإلمارات يف السودان" بالتعاون مع 

املنظمة العربية للتنمية الزراعية وجمعية 

الصداقة السودانية اإلماراتية.

رحلة الماء 
من المالح إلى العذب

حمدان بن محمد 
يشيد بجهود 

هيئة الطرق في تنفيذ 
المشاريع 

افتتاح معرض 
»الشيخ زايد وأوروبا: رحلة« 

في أبوظبي

الند روڤر.. 
سيارة التضاريس الوعرة 

الصديقة للبيئة
آثار تغير المناخ 

على نظم األغذية
الحديقة الذكية األولى 

من نوعها عالميًا

المؤسسة تحتفي 
بعام زايد في 

الخرطوم

ميليا العاملية.. ص 26
تصدرت قائمة الفنادق األكرث 

استدامًة للعام 2018 

ص 58

ص 44

ص 30

ص 32

ص 62

ص 50
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شكر وامتنان للقيادة الرشيدة

ينبغي  وال  البيت،  ربة  وهي  اجملتمع،  نصف  "املرأة 
يف  غارقة  املرأة  على  تبقي  أن  نفسها  تبني  لدولة 
ظالم اجلهل، أسرية ألغالل القهر. أنا نصري املرأة... 
واملشاركة  العمل  يف  حقها  لتأكيد  دائمًا  أقولها 

الكاملة يف بناء وطنها."
الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان 

يف  زايد  عام  احتفاالت  من  األخري  الشهر  دخولنا  مع 
للعامل  واستعراضنا  املتحدة،  العربية  اإلمارات  دولة 

بن  زايد  الشيخ  له  املغفور  وبصرية  رؤية 
اقتصاد  إرساء أسس  آل نهيان يف  سلطان 
أنه  أعلن  أن  يسعدين  فإنه  ومستدام،  مزدهر 
العربية  املرأة  جملس  قبل  من  تكرميي  مت 
التميز  القاهرة مبصر، ومنحي جائزة درع  يف 

الذهبي للقيادة املتقدمة لعام 2018.
وكان ذلك التكرمي يف ختام امللتقى اإلقليمي 
والذي  االجتماعية،  املسؤولية  حول  الرابع 
من  الفرتة  يف  العربية  املرأة  جملس  نظمه 
12-14 نوفمرب يف القاهرة حتت عنوان " املرأة 
الريادة  اىل  التمكني  من  املسار  القيادية: 

واالبتكار".
لقيادة  اجلائزة  هذه  أهدي  أن  ويسعدين 
زايد  الشيخ  له  املغفور  لذكرى  خاصة  البالد، 
ومتكينها  وحتريرها  املرأة  تعليم  كان  الذي 
االستثمار  وكان  األساسية.  مبادئه  بني  من 
دولة  حكومة  أولويات  رأس  على  املرأة  يف 
وما  إنشائها،  منذ  املتحدة  العربية  اإلمارات 
تسعى  احلديثة  والتشريعات  القوانني  زالت 
دولة  رئيس  قيادة  ظل  يف  املرأة  متكني  إىل 
اإلمارات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد 

آل نهيان، حفظه اهلل، وصاحب السمو الشيخ 
حممد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة 

رئيس جملس الوزراء حاكم دبي، رعاه اهلل.
كمواطنة  اجلائزة  هذه  على  حصويل  وأعترب 
كبريا  فخرا  العظيم  زايد  عام  يف  إماراتية 
دولة  لرئيس  عميق  بامتنان  أدين  وإنني  يل، 
اإلمارات العربية املتحدة ورئيس وزرائها على 
الفرص  تكافؤ  كفلت  التي  احلكيمة  قيادتهم 
سمو  أشكر  أن  أود  كما  اإلماراتية.  للمرأة 
الشيخة فاطمة بنت مبارك، الداعمة الدائمة 
حلقوق املرأة ومتكينها منذ تأسيس االحتاد. 
ومؤسسة  دبي  لشرطة  ممتنة  إنني  كما 
يل  متكينهم  يف  املستمر  لدعمهم  زايد 
لتحقيق املزيد من اإلجنازات. كما أود أن أتقدم 
وأعضاء  رئيسة  إىل  والتقدير  الشكر  بجزيل 
تقديرًا  العربية،  املرأة  جملس  إدارة  جملس 
فعاليات  اختتام  ومع  اخمللصة.  جلهودهم 
االحتفاء بعام زايد واقرتاب العام اجلديد، دعونا 
نعمل جميعنا معًا لبناء لتحقيق خطة التنمية 
املستدامة القتصاد أكرث اخضرارًا وأكرث تنوعًا 

وشمولية.

رئيس مجلس اإلدارة
رئيس التحرير  

أ. د. حممد أحمد بن فهد

نائب رئيس التحرير  
م. حمدان خليفة الشاعر

الهيئة االستشارية 
د. مشكان حممد العور
د. عيسى عبد اللطيف

د. خالد أحمد عمر

مدير التحرير                                                
د. عبد العظيم مصطفى

سكرتير التحرير                                           
حممود حممد أبو حامد

التصميم واإلخراج الفني                                           
نادر قاسم

التحرير واإلنتاج الفني                                  
مؤسسة زايد الدولية للبيئة

ص. ب 28399 دبي. 
هاتف: 3326666 4 971+، فاكس: 3326777 4 971+

E-mail: zayedprz@eim.ae
Website: www.zayedprize.org.ae
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تأسيسًا إلرث مستدام ألجيال قادمة
محمد بن راشد يؤكد أهمية جعل الشباب في 

قلب إكسبو 2020 

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

الوزراء حاكم دبي، رعاه اهلل، أهمية جعل الشباب في قلب »إكسبو 2020 دبي« ضمن 

على  الستار  إسدال  وبعد  انعقاده  وأثناء  الستضافته  االستعداد  مراحل  مختلف 

المرتقب  العالمي  الحدث  يشكل  إذ  قادمة،  ألجيال  مستدام  إلرث  تأسيسًا  فعالياته 

مصدر إلهام للشباب لتعزيز مشاركتهم اإليجابية في إرساء أسس راسخة لمستقبل 

حافل بالفرص.

أخبار وتقارير
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يف   2020 إكسبو  معرض  مييز  ما  أكرث 
على  املشروع  حرص  مدى  هو  دبي 
تصاميم  يف  الريادة  مبعايري  التقيد 

الطاقة والبيئة العاملية.

سموه  زيارة  خالل  ذلك 
 2020 إكسبو  موقع  إىل 
سمو  يرافقه  دبي، 
آل  راشد  بن  حممد  بن  حمدان  الشيخ 
الشيخ  وسمو  دبي،  عهد  ويل  مكتوم، 
هيئة  رئيس  مكتوم،  آل  سعيد  بن  أحمد 
األعلى  الرئيس  املدين  للطريان  دبي 
اللجنة  رئيس  اإلمارات  طريان  جملموعة 
لالطالع  وذلك  دبي،   2020 إلكسبو  العليا 
واالستعدادات  العمل  سري  جممل  على 
يف  دويل  إكسبو  أول  لتنظيم  اجلارية 

العربي. العامل 
رئيس  نائب  السمو  صاحب  واستمع 
حاكم  الوزراء  جملس  رئيس  الدولة 
بنت  رمي  معايل  قدمته  شرح  إىل  دبي 
الدولة  وزيرة  الهاشمي،  إبراهيم 

املنتدب  العضو  الدويل،  التعاون  لشؤون 
 2020 إكسبو  ملكتب  العام  املدير 
األعمال  يف  امُلحرز  التقدم  حول  دبي، 
وما  دبي   2020 إلكسبو  التحضريية 
بينها  من  مهمة  خطوات  من  شملته 
يف  للمدارس"  إكسبو  "برنامج  إطالق 
طالب  مع  التواصل  بهدف   2016 العام 
ووضع  الدولة  أنحاء  كل  يف  املدارس 
املنهاج  مع  تتكامل  دراسية  موارد 

املدرسي.
لفكرة  تقديره  عن  سموه  أعرب  وقد 
اجلديد  اجليل  يخاطب  كونه  الربنامج 
أن  منوهًا  املدارس،  طالب  يف  ممثاًل 
بالعقول  باالهتمام  يبدأ  املستقبل  بناء 
أسلوب  اتباع  على  وتنشئتها  الصغرية 
البحث  على  القائم  املعريف  التحصيل 

بالتكنولوجية  واالستعانة  العقل  وإعمال 
احلديثة.

يف  الشباب  إشراك  أهمية  وعن 
سموه:  قال  دبي،   2020 إكسبو 
للرتحيب  نتأهب  الذي  العاملي  "احلدث 
انحاء  خمتلف  من  فيه  باملشاركني 
الدولية  التجمعات  أكرب  أحد  هو  العامل 
لتشكيل  العقول  فيها  تلتقي  التي 
خالصة  ملكية  نراه  مستقبل  مالمح 
الشباب  يكون  أن  يجب  لذا،  للشباب... 
الفكري  احملفل  هذا  قلب  يف  حاضرًا 
ويبدع...  ويتعلم  يرصد  الكبري  اإلبداعي 
باقرتاحاته  ويسهم  بأفكاره  يشارك 
على  تعني  مبتكرة  حللول  للتوصل 
وجلميع  ملنطقتنا  أفضل  حياة  إيجاد 

األرض". شعوب 
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زاد اإلمارات
الشيخ  "أوصى  سموه:  وأضاف 
الشباب  برعاية  ثراه،  اهلل  طّيب  زايد، 
يف  مشاركتهم  سقف  ورفع  وحتفيزهم 
اإلمارات  دولة  لتضعهم  البناء  مسرية 
ثمار  نحصد  واليوم   ... أولوياتها  قمة  يف 
العامل  بها  نفاخر  إجنازات  النهج  هذا 
الغالية  دولتنا  اسم  مكانة  بها  ونؤكد 
املستقبل.  صانعة  الدول  مصاف  يف 
وطاقاتها  اإلمارات  زاد  هم  فالشباب 
يوم  كل  معها  ترتسخ  التي  املتجددة 
العاملي".   التطوير  ركب  بتصدر  جدارتها 
عرضًا  السمو  صاحب  شاهد  وقد 
األعمال  سري  تقدم  حول  توضيحيًا 
والتسليم  التطوير  فريق  قدمه  اإلنشائية 
متضي  املشاريع  أن  أكد  الذي  العقاري 
األعمال  الستكمال  لها  اخملطط  وفق 

احملدد. املوعد  يف  اإلنشائية 
الشيخ  السمو  صاحب  زيارة  وتأتي 
ملوقع  مكتوم  آل  راشد  بن  حممد 
الثالث  االجتماع  أعقاب  يف  إكسبو 
دبي   2020 إلكسبو  الدوليني  للمشاركني 

دولة   190 تأكيد  عن  فيه  اإلعالن  مت  والذي 
األكرب  العاملي  احلدث  يف  ملشاركتها 

عامليًا. نوعه  من  واألعرق 
ُينظم  دويل  إكسبو  أول  يوفر  وسوف 
وشمال  األوسط  الشرق  منطقة  يف 
فريدة  فرصة  آسيا  وجنوب  أفريقيا 
مستقبلهم  لبناء  الشباب  إللهام 
والتطوير  التنمية  مسرية  يف  واإلسهام 
إىل  بها  واالرتقاء  اإلمارات  دولة  يف 
رؤية  مع  ينسجم  ما  وهو  جديدة.  آفاق 
وإتاحة  الشباب  متكني  يف  اإلمارات 

تطورهم. تشجع  التي  الفرص 
آل  سعيد  بن  أحمد  الشيخ  سمو  وقال 
 2020 إلكسبو  العليا  اللجنة  رئيس  مكتوم، 
وجهة  دبي   2020 إكسبو  "سيكون  دبي: 
لكل الدول والشعوب لتشارك العامل رؤاها 
لها  مثيل  ال  فرصة  وسيكون  للمستقبل 
اخلمسني  الذكرى  عشية  اإلمارات  لدولة 
نهضتها  تاريخ  تستعرض  كي  لالحتاد 
للمستقبل  ورؤيتها  وقيمها  وثقافتها 
يصنعه  الذي  بتقدمها  العامل  مع  وحتتفل 

أبناؤها؛ خاصة الشباب منهم".

املدارس برنامج 
قد  للمدارس"  إكسبو  "برنامج  وكان 
زوار  "مركز  املاضي  أكتوبر  يف  أطلق 
مبادراته  ضمن  دبي"   2020 إكسبو 
اجتذاب  بهدف  والتوعية  للتواصل 
احلكومية  املدارس  من  الطالب 
اإلمارات،  دولة  أنحاء  كل  من  واخلاصة 
التي  التجربة  عن  حملة  املركز  يقدم  إذ 
 2020 إكسبو  يف  الطلبة  سيعيشها 
تتمحور  شيقة  عمل  ورش  وينظم  دبي 
الفرص  يف  املتمثلة  موضوعاته  حول 

واالستدامة. والتنقل 
أطلق  املدارس  برنامج  إىل  وباإلضافة 
املبادرات  من  عددًا  دبي   2020 إكسبو 
دولة  يف  الشباب  تستهدف  التي 
املتطوعني  برنامج  فيها  مبا  اإلمارات 
من  يقرب  ما  اآلن  إىل  استقطب  والذي 
رغبتهم  عن  أعربوا  شخص   25000
دبي   2020 إكسبو  أطلق  كما  بالتطوع، 
يتيح  برناجمًا  تشمل  تدريب  برامج 
والعمل  التدرب  فرصة  الهمم  ألصحاب 

إكسبو. يف 
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املبنية  املنشآت  من   %80 أن  إىل  ُيشار 
ضمن  ستبقى  دبي   2020 إلكسبو 
الوجهة   ،"2020 اإلرث "دسرتكت  خمطط 
 2021 أواخر  يف  سُتفتتح  التي  املتكاملة 
يف  الوجهات  أبرز  إحدى  ستكون  والتي 
"دسرتكت  جذبت  وقد  دبي.  مدينة 
أبرز  من  عدٍد  اهتمام  اآلن  منذ   "2020
أكسنتشر  فيها  مبا  العاملية  الشركات 
دبي   2020 إكسبو  شريكا  وسيمنس 
فيها.  لهما  مقرات  سيفتتحان  حيث 
من  جزءًا   "2020 "دسرتكت  وستكون 
دبي  منطقة  لتطوير  األشمل  اخملطط 
املناطق  أفضل  من  وستصبح  اجلنوب 
حتتية  بنية  خالل  من  العامل  يف  اتصااًل 
ستضم  كما  متميزة  ورقمية  مادية 
سيكون  الذي  للمعارض  دبي  مركز 

لألعمال. عامليًا  مرفقًا 
دبي"   2020 "إكسبو  فعاليات  وُتعقد 
إبريل  2020 وحتى  أكتوبر  الفرتة من  خالل 
200 جهة دولية  أكرث من  2021، مبشاركة 
وشركات  دولية  ومنظمات  دول  منها 
وُيتوقع  أكادميية.  ومؤسسات  عاملية 

تستقطب  أن  العاملية  الوجهة  لهذه 
نحو  يأتي  وأن  زيارة،  مليون   25 من  أكرث 
اإلمارات  زوارها من خارج دولة  70% من 
من  نسبة  أعلى  وهي  املتحدة،  العربية 

الدويل. إكسبو  تاريخ  يف  الدوليني  الزوار 
دبي  فوز 

املتحدة  العربية  اإلمارات  دولة  فازت   
إكسبو  معرض  استضافة  بشرف 
األوىل  املرة  هذه  وستكون  دبي،   2020
منطقة  يف  املعرض  فيها  ُينظم  التي 
وجنوب  وأفريقيا  األوسط  الشرق 
دبي  يف  إكسبو  معرض  ويقام  آسيا. 
وصنع  العقول  "تواصل  شعار:  حتت 
يف  معرض  أول  فمنذ  املستقبل". 
"املعرض  باسم  ُعرف  والذي   1851 العام 
من  إكسبو  معارض  تزال  ال  العظيم"، 

الدولية. األحداث  وأهم  أكرب 
تستقطب  أشهر،  ستة  امتداد  وعلى 
الذين  الزوار  ماليني  إكسبو  معارض 
املشاركني،  أجنحة  يكتشفون 
يقوم  التي  اخملتلفة  والفعاليات 
ذلك  يف  مبا  بتنظميها،  املشاركون 

دولية.  ومنظمات  وشركات  دول 
معرض  يجذب  أن  املتوقع  ومن 
مليون   25 من  أكرث  دبي  إكسبو2020 
سيأتي  انعقاده،  فرتة  خالل  زيارة 
دولة  خارج  من  الزوار  من  باملائة   70
سيتطلب   ، املتحدة.  العربية  اإلمارات 
ألف  وعشرين  أربع  من  أكرث  توفري  ذلك 
الفجوة  لسد  وذلك  فندقية،  غرفة 
وسيعطي  الطلب.  مقابل  العرض  يف 
 20 من  ُينظم  الذي  الدويل،  املعرض 
لإلحتفاالت  اإلنطالقة  أبريل،   10 إىل  أكتوبر 
لدولة  اخلمسني  الوطني  بالعيد 
رؤية  لوضع  منصة  ويشكل  اإلمارات، 

قادمة. لعقود  مستدامة  مستقبلية 
الضيافة قطاع 

هاًما  حدًثا  يعترب  والذي  أكسبو  معرض 
احمللي  الصعيد  على  فقط  ليس 
املنطقة،  صعيد  وعلى  بل  اإلمارتي 
سيتم  العظيم  احلدث  هذا  خضم  ففي 
جديدة،  واستثمارات  شركات  إنشاء 
يعد  وايل  الفنادق  قطاع  يف  خاصة 
النمو  بفضل  وذلك  ربًحا،  األكرث  اجملال 
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وخالل  دبي،  يف  للسياحة  السريع 
قد   2020 دبي  إلكسبو  اإلعداد  مرحلة 
من  املبادرات  من  الكثري  هناك  بدأت 
واستمرار  والعام  اخلاص  القطاع 
ما  وحسب  واملشاريع.  للتوسعات 
االستثمارات  حجم  ان   " عزام  أفادرت 
حيث  سيزداد  التحتية  بالبنى  املتعلقة 
وهذا  درهم،  مليار   32-25 بقيمة  يقدر 
يف  واالستثمار  االقتصاد  عجلة  سيحرك 
 277000 خللق  إضافة  كبري،  بشكل  دبي 
هناك  وسيكون  جديدة".  عمل  فرصة 
بسبب  القومي  الدخل  اجمايل  يف  ارتفاع 

التطورية. املشاريع 
جديدة  مشاريع 

هناك  إكبسو  معرض  إقامة  قبل 
واملشاريع،  التحضريات  من  جمموعة 
املتنوعة  املالهي  مدن  ومنها 
الثقافية  واألحداث  واملهرجانات 
باسهاب  عنه  ستتحدث  ما  وهو  وغريها، 
أن  إىل  إضافة  املقابلة،  خالل  عزام  أكرث 
فنادق  بناء  مشاريع  من  العديد  هناك 
احملدود  الدخل  اصحاب  مع  تتناسب 

القادمني  السياح  نسبة  لزيادة  وذلك 
.2020 إكسبو  معرض  حلضور  لدبي 

االقتصادي التأثري 
االقتصادي  التأثري  أن  املتوقع  من 
عن  الناجت  املباشر  وغري  املباشر 
 145 نحو  إىل  سيصل   2020 دبي  إكسبو 
قيمة  إكسبو  يرفع  وأن  درهم،  مليار 
 4.5 إىل  لدبي  النفطية  غري  التجارة 
يف  خاصة   ،2020 يف  درهم  تريليونات 
والطريان.  الضيافة  يف  االستثمار  قطاع 
للبنية  حتسينات  من  سيتم  ما  جانب  إىل 
واحلداثة،  والرفاهية  واملواصالت  التحية 
التي  واملبادرات  املشاريع  خالل  من 
اخلارطة  على  دبي  موقع  ستدعم 
واستثمارية  سياحية  كواجهة  العاملية 
.2020 الذكية يف عام  وإحدى أهم املدن 

عاملية  معايري 
وال شك، بأن أكرث ما مييز معرض إكسبو 
باملعارض  مقارنة  دبي،  يف   2020
حرص  مدى  هو  السابقة،  العاملية 
الريادة  مبعايري  التقيد  على  املشروع 
العاملية  والبيئة  الطاقة  تصاميم  يف 

 )LEED( باختصار  عامليًا  -املعروفة 
تساعد  صارمة  قواعد  تضع  والتي   -
من  البيئة،  على  احلفاظ  يف  البناء  عامل 
الطاقة  واستخدام  املياه،  تدوير  خالل 
صديقة  أخرى  وتقنيات  املتجددة، 
يف  استدامة  املباين  فأقل  للبيئة، 
"ليد  بتصنيف  تتمتع  اإلكسبو،  موقع 
نسبيًا،  عاليًا  تصنيفًا  يعترب  والذي  غولد،" 
مفهوم  منطقة  يف  أخرى  مباين  وهناك 
"ليد  تصنيف،  أعلى  تتبع  االستدامة، 
الذاتي  االكتفاء  حتقق  أنها  أي  بالتينيوم،" 
واملياه،  الكهرباء  توفري  يف  الكلي، 
املياه  حلصد  جديدة  تقنيات  وإدراج 
الصاحلة  املياه  وتوفري  مثاًل،  اجلو  من 
أيضًا،  اإلكسبو  موقع  سيتميز  كما  للري. 
منطقة  يف  الواقعة  الرئيسية  بالقبة 
تعمل  أن  املتوقع  من  والتي  الوصل، 
 130 عرضها  "غامرة،"  عرض  كشاشة 

درجة.  360 بنطاق  وتعمل  مرتًا، 
تصميمها  الرئيسية  القبة  وتستوحي 
الذي كان   ،2020 وشكلها من رمز إكسبو 
آل  راشد  بن  الشيخ حممد  قد استوحاه 
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رئيس  االمارات،  دولة  رئيس  نائب  مكتوم 
قطعة  من  دبي،  وحاكم  الوزراء،  جملس 
اإلكسبو:  مفهوم  تعكس  أثرية،  ذهبية 
املستقبل."  وصنع  العقول  "تواصل 
عن  عبارة  هي  األثرية  القطعة  وهذه 
بعضها  يف  متصلة  صغرية  قطع 
شعوب  تواصل  متثل  وهي  البعض. 
ميكننا  ذلك،  خالل  من  أنه  وكيف  العامل، 
يعكس  متكامل،  جميل  شيء  خلق 
األثرية  وللقطعة  اإلكسبو.  شعار  أيضًا 
ما  إىل  تعود  كبرية،  قيمة  هذه  الذهبية 
يتماشى  وهذا  سنة،   4000 من  أكرث  قبل 
تواصل  بأن  اإلكسبو،  مفهوم  مع 
القدم،  منذ  احلضارات  عرب  ُوجد  العقول 
تاريخية،  بقيمة  يتمتع  شيء  فهو  ولذا 
اإلكسبو  معرض  قيمة  مع  يتماشي  ما 
احملافظة  نحاول  التي  املستقبلية، 

القادمة."  ألجيالنا  عليها 
املعرض أهداف 

مطلقًة  جهودها  العامل  شعوب  تكرس 
حتديات  أبرز  حلل  خمليلتها  العنان 
فرص  أبواب  فتح  من  ابتداًء  العصر، 

القادمة،  األجيال  أمام  والتطوير  التنمية 
انتقال  آلية  صياغة  بإعادة  مرورًا 
حلول  إيجاد  إىل  ووصواًل  والسلع،  البشر 
الطاقة  موارد  على  للحفاظ  مستدامة 
ابتكارات  اليوم  العامل  ويشهد  واملاء. 
احلياة،  جوانب  خمتلف  تغطي  جديدة 
خمس  قبل  تصورها  حتى  للمرء  يكن  مل 

سنوات.
راسخ  إمياٌن  دبي،   2020 إكسبو  يوّجه 
تضافر  نتيجة  هما  والتقدم  االبتكار  بأن 
بأساليب  األفكار  وتبادلهم  البشر  جهود 
خالل  إكسبو  يستقطب  وسوف  خالقة. 
 ،2020 أكتوبر  من  ابتداًء  الستة  أشهره 
البشر  وماليني  املشاركة  الدول  مئات 
البشري  باإلبداع  لالحتفاء  دبي  إىل 
وصنع  العقول  "تواصل  شعار  حتت 

. " ملستقبل ا
افتتاحه  يوم  بني  املمتدة  الفرتة  خالل 
وحفل   ،2020 أكتوبر   20 يوافق  الذي 
من   ،2021 أبريل   10 يوافق  الذي  ختامه 
دبي   2020 إكسبو  يستقطب  أن  املتوقع 

الزوار. ماليني 

إكسبو  أكرب  دبي   2020 إكسبو  سيكون 
الزوار  عدد  حيث  من  التاريخ  يف 
يأتي  أن  املتوقع  من  حيث  الدوليني، 
اإلمارات  دولة  خارج  من  زواره  من   %70

فعالياته. حلضور  املتحدة  العربية 
شامل  عاملي  حدث  إقامة  إىل  نتطلع 
مشارك   200 عن  يزيد  ما  فيه  يشارك 
دولية،  ومنّظمات  دول  ضمنهم  من 

تعليمية. ومؤسسات  وشركات 
مميزًا  برناجمًا  دبي   2020 إكسبو  أعّد 
استقطاب  إىل  يهدف  للمتطوعني 
من  متطوع  ألف   30 عن  يزيد  ما 
والثقافات  واجلنسيات  األعمار  خمتلف 

واخللفيات.
إجمالية  مساحة  على  املعرض  سيقام 
ضمنها  من  مربع،  مرت  كيلو   4.38 تبلغ 
للمعرض  خمصصة  مبوبة  منطقة 
منطقة  يف  مربع،  مرت  كيلو   2 مساحتها 
آل  ملطار  اجملاورة  اجلنوب"  "دبي 

الدويل.   مكتوم 
2020 دبي أول حدث دويل  سيكون إكسبو 
ضخم يقام يف منطقة الشرق األوسط. 
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برئاسة مكتوم 
بن محمد 

..مجلس الشؤون 
االستراتيجية 

يناقش

استراتيجية التنقل األخضر 2030 

النائب  دبي  حاكم  نائب  مكتوم  آل  راشد  بن  محمد  بن  مكتوم  الشيخ  سمو  ترأس 

األول لرئيس المجلس التنفيذي، اجتماع مجلس الشؤون االستراتيجية التابع للمجلس 

التنفيذي إلمارة دبي الذي عقد في مقر المجلس بأبراج اإلمارات، بحضور سمو الشيخ 

أحمد بن سعيد آل مكتوم النائب الثاني لرئيس المجلس التنفيذي، وأعضاء المجلس.

املقدم  العرض  اجمللس 
األعلى  اجمللس  من 
اسرتاتيجية  حول  للطاقة 
لرفع  الرامية   2030 األخضر  للتنقل  دبي 
الهجينة  املركبات  استخدام  نسب 
القطاع  مستوى  على  والكهربائية 
مع  يتماشى  مبا  دبي  وإمارة  احلكومي 
ناحية  من  لإلمارة  االسرتاتيجية  األهداف 
من  واحلد  الهواء  وجودة  االستدامة 

انبعاثات الغازات الدفيئة. 

بنسبة  الوصول  االسرتاتيجية  وتستهدف 
من  والهجينة  الكهربائية  املركبات  إدراج 
للمركبات  السنوية  املشرتيات  إجمايل 
أسطول  يف  واملستأجرة  اجلديدة 
احلكومة إىل 10 % بحلول عام 2030، والوصول 
والسيارات  الهجينة  املركبات  مبجموع 
الكهربائية على مستوى إمارة دبي إىل %10 

يف عام 2030.
للطاقة  األعلى  اجمللس  واستعرض 
وإجنازاتها،  االسرتاتيجية  حول  ملخصا 

تطوير  مت   2015 عام  يف  أنه  أوضح  حيث 
دراسة تفصيلية إلدراج املركبات الهجينة 
مع  بالتنسيق  اإلمارة  يف  والكهربائية 
اجلهات احلكومية ذات الصلة وعلى رأسها 
كهرباء  وهيئة  واملواصالت  الطرق  هيئة 
يف  احلكومية  اجلهات  وباقي  دبي  ومياه 
 2016 عام  منذ  االتفاق  مت  حيث  اإلمارة، 
على تطبيق سياسة إدراج 10% من إجمايل 
والكهربائية  الهجينة  املركبات  مشرتيات 
املؤسسات  يف  واملستأجرة  اجلديدة 
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تستهدف االسرتاتيجية الوصول بنسبة 
والهجينة  الكهربائية  املركبات  إدراج 
على مستوى إمارة دبي إىل 10% يف عام 

.2030

املدعومة  احملفزات  وتطبيق  احلكومية، 
وهيئة  واملواصالت  الطرق  هيئة  من 
السيارات  ألصحاب  دبي  ومياه  كهرباء 
املاضيتني  السنتني  وخالل   .. الكهربائية 
حيث  ملموسة  إيجابية  نتائج  حتققت 
والكهربائية  الهجينة  املركبات  عدد  ارتفع 
املستهدفة يف اإلمارة يف عام 2018 مبا 

يتجاوز 4000 مركبة.
ولتحقيق أهداف االسرتاتيجية، فقد قامت 
يقارب  ما  بتوفري  دبي  ومياه  كهرباء  هيئة 
كما  جمانية،  كهربائية  شحن  حمطة   320
بإعفاء  واملواصالت  الطرق  هيئة  قامت 
املواقف  رسوم  من  الكهربائية  املركبات 
والتجديد  التسجيل  ورسوم  العامة، 
بطاقة  تقدمي  إىل  باإلضافة  الهيئة،  لدى 
اخلاصة  التعريف  والصقات  جمانية  سالك 

باملركبات الكهربائية.
احلوافز  بعض  دراسة  مت   ،2018 عام  وخالل 
مثل  مستقباًل،  تطبيقها  ليتم  اإلضافية 
املركبات  لشراء  احلكومية  اخلصومات 
الهجينة  املدجمة  واملركبات  الكهربائية 

الكهربائية.
التحليلي  العرض  اجمللس  ناقش  كما 
دبي  لشرطة  العامة  القيادة  من  املقدم 
الواقعة  واجلرائم  العمال  سكنات  لواقع 
احللول  وجمموعة  الفئة،  هذه  قبل  من 

املقرتحة للحد من خماطرها.
للمجلس  العامة  األمانة  واستعرضت 
التنفيذي سري العمل على أجندة اجمللس 
االسرتاتيجية  الشؤون  وجملس  التنفيذي 
السياسات  إجناز  ومستوى   2018 لعام 
املعنية  اجلهات  تكليف  مت  التي  احلكومية 

مشروع  مناقشة  إىل  باإلضافة  هذا  بها، 
 2019 لعام  دبي  حلكومة  العامة  املوازنة 

والذي قدمته دائرة املالية.
الطرق  هيئة  أن  إىل  اإلشارة  وجتدر 
خالل  قطعت  قد  دبي   يف  واملواصالت 
السنوات املاضية شوطًا كبريًا نحو التحّول 
االستدامة،  وحتقيق  األخضر  االقتصاد  إىل 
وذلك من خالل تبني جمموعة من اخلطط 
وسائل  وتعترب  واالسرتاتيجيات،  واحللول 
دبي  مرتو  تضم  التي  اجلماعي،  النقل 
العامة  املواصالت  وحافالت  دبي  وترام 
وسائل نقل صديقة للبيئة )خضراء(، حيث 
مستوى  على  األنظف  هو  وقودًا  تستهلك 
على  يزيد  ما  من  جزءًا  ذلك  ويعد  العامل، 
نحو  التوجه  لدعم  الهيئة  تبنتها  50 مبادرة 

االقتصاد األخضر.
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التغير المناخي 
والبيئة ودبي 
وورلد سنترال

توقعان مذكرة تفاهم
 لتنمية إنتاج األحياء المستزرعة

المناخي والبيئة مذكرة تفاهم مع مؤسسة دبي وورلد سنترال  التغير  وقعت وزارة 

)دبي الجنوب( في مقر المؤسسة في دبي تستهدف تعزيز ودعم تنمية إنتاج األحياء 

المستزرعة.

حرص  إطار  يف  املذكرة 
واملؤسسة  الوزارة 
الشراكة  تعزيز  على 
الرامية  اجلهود  وتنسيق  االسرتاتيجية 
باعتبارها  املستزرعة  األحياء  انتاج  لتنمية 
يف  أساسية  وركيزة  الغذائية  املوارد  أحد 
وانعكاسه  احمللي  الغذائي  التنوع  تعزيز 

يف دعم التنمية االقتصادية.
أحمد  بن  ثاين  الدكتور  معايل  املذكرة  وقع 
والبيئة  املناخي  التغري  وزير  الزيودي 
الرئيس  الزفني  سهيل  خليفة  وسعادة 

سنرتال  وورلد  دبي  ملؤسسة  التنفيذي 
)دبي اجلنوب(.

الزيودي  أحمد  بن  ثاين  الدكتور  معايل  وقال 
مباشرًا  دورًا  انتهجت  اإلمارات  دولة  إن 
األحيائي  االستزراع  مفاهيم  لرتسيخ 
والهيئات  املراكز  انشئت  حيث  بالدولة 
بهدف تعزيز األمن الغذائي وضمان تنمية 

مستدامة للبيئة البحرية يف الدولة.
األحياء  صناعة  أن  على  معاليه  وأّكد 
التنمية  أعمدة  من  يعترب  املستزرعة 
للدخل  املهمة  املوارد  وأحد  االقتصادية 

أن  إىل  مشريًا  الغذائية  الصناعات  وخاصة 
كبرية  وخربات  قدرات  متلك  اإلمارات  دولة 
تتكامل  أن  وميكنها  الصعيد  هذا  على 
ومنافسة  وراسخة  قوية  صناعة  إليجاد 

عامليًا.
إطار  يف  تأتي  املذكرة  ان  معاليه  وأضاف 
حرص الوزارة على مواكبة توجهات القيادة 
بني  والتنسيق  التعاون  تعزيز  يف  الرشيدة 
يف  بالكامل  الدولة  وجهات  مؤسسات 
وضمن  واخلاص  احلكومي  القطاعني 
على  االستدامة  لتحقيق  اسرتاتيجيتها 
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يعترب  املستزرعة  األحياء  صناعة  الزيودي: 
من أعمدة التنمية االقتصادية وأحد املوارد 

املهمة للدخل. التنوع  وحتقيق  البيئي  القطاع  مستوى 
املذكرة  ستوفر  حيث  الدولة  يف  الغذائي 
الدولة  جهود  ودعم  لتعزيز  جديدًا  رافدًا 
يف زيادة معدل اإلنتاج احمللي من الغذاء 
السوق  احتياجات  تغطية  نسب  يرفع  مبا 
قائمة  وطنية  مشاريع  عرب  احمللي، 
والتجارب  الدراسات  أحدث  توظيف  على 

والتقنيات العاملية.
سهيل  خليفة  سعادة  قال  جهته  ومن 
دبي  ملؤسسة  التنفيذي  الرئيس  الزفني 
حترص  املؤسسة  إن  سنرتال  وورلد 
املشرتك  وعملها  تعاونها  تعزيز  على 
واملؤسسات  اجلهات  خمتلف  مع 
احلكومية يف الدولة واملساهمة يف دعم 
املستدامة  والتنمية  الوطني  االقتصاد 
يف  تسهم  عدة  ومشاريع  مبادرات  عرب 
خمتلف  مستوى  على  االستدامة  حتقيق 

القطاعات.
وأشار سعادته إىل أن املؤسسة ومبوجب 
مذكرة التفاهم ستعمل عرب توظيف أحدث 

 2018 15ديسمبر 

والتقنيات  والتجارب  واملعايري  الدراسات 
األحياء  إنتاج  جمال  يف  عامليًا  احلديثة 
املستزرعة عرب تنفيذ مشاريع من دورها 
التنوع  منظومة  حتقيق  يف  املساهمة 
توجيهات  يواكب  مبا  الدولة  يف  الغذائي 

القيادة الرشيدة ورؤية اإلمارات 2021. 
التغري  وزارة  تتوىل  املذكرة  ومبوجب 
مهام  األول(  )الطرف  والبيئة  املناخي 
الفنية  واالستشارات  املشورات  تقدمي 
والتقنية يف جمال إنتاج األحياء املستزرعة 
ومراجعة  لها  املستخدمة  واألغذية 
وتقييم اجلدوى االقتصادية ملشروع اإلنتاج 
املطلوبة  باألنواع  اخلاصة  والتشغيل 
واألنواع  الكميات  ودراسة  للمشروع 
املطلوب إنتاجها ملشاريع مؤسسة دبي 
وتزويدها  الثاين(  )الطرف  سنرتال  وورلد 

بإنتاج  اخلاصة  والبيانات  باملعلومات 
وتقدمي  بالدولة،  املستزرعة  األحياء  وبيع 
احلديثة  األنظمة  ودراسة  املشورة 
القيمة  وتقييم  للمشروع،  املناسبة 
املستزرعة  لألحياء  احمللية  السوقية 
تسجيل  إجراءات  يف  الدعم  وتقدمي 
الثاين،  بالطرف  اخلاصة  املزرعة  وترخيص 
البشرية  للكوادر  الفني  الدعم  وتقدمي 
الطرف  ومشاركة  الثاين  بالطرف  اخلاصة 
اخلاصة  واملنتديات  العمل  بورش  الثاين 

باستزراع وإنتاج األحياء املتنوعة.
وتتوىل مؤسسة دبي وورلد سنرتال مبوجب 
املذكرة مهام توفري الدراسات والتصورات 
األحياء  وإنتاج  استزراع  مبشاريع  اخلاصة 
املطلوب  املستخدمة  واألغذية  املتنوعة 
األول  الطرف  من  ومراجعتها  تقييمها 
باألنواع  اخلاصة  املتطلبات  كافة  وتوفري 
عليها  التجارب  واجراء  دراستها  املطلوب 
العمل  خطط  وفق  للمشروع  إنتاجها  أو 

املتوافق عليها من الطرفني.
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افتتاح مشروع 
البيوت الزجاجية للظاهرة في العين

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 إفتتاح مشروع البيوت الزجاجية 

لشركة الظاهرة بايوا في مدينة العين.

خدمي  االحتفال  شهد 
رئيس  نائب  الدرعي 
العضو  اإلدارة  جملس 
البحري  وسعيد  الظاهرة  لشركة  املنتدب 
أبوظبي  جهاز  عام  مدير  العامري  سامل 
للرقابة الغذائية وخليفة أحمد العلي مدير 
مولني  وفرانك  الغذائي  األمن  مركز  عام 
الدولة  لدى  الهولندية  اململكة  سفري 

وعدد من كبار املسؤولني.
 40 تكلفته  تبلغ  الذي   - املشروع  ويعد 
مليون يورو وينتج 3000 طن من الطماطم 

العامل  يف  نوعه  من  والفريد  االول  سنويا 
األملانية  بايوا  شركة  بني  التعاون  وثمرة 
وشركة الظاهرة القابضة إحدى الشركات 
جمال  يف  الرائدة  اجلنسيات  املتعددة 

األعمال التجارية الزراعية.
وكان حفل اإلفتتاح قد بدأ بالسالم الوطني 
بنت حممد  بعده معايل مرمي  ألقت  للدولة 
فيها  أشارت  كلمة  املهريي  حارب  سعيد 
للظاهرة  الزجاجية  البيوت  مشروع  ان  اىل 
التي  للمنشآت  منوذجيًا  مثااًل  يعد  بايوا 
حتقيق  يف  حموريًا  دورًا  تلعب  أن  بإمكانها 

االكتفاء  مستويات  ألعلى  اإلمارات  دولة 
الغذائي  األمن  وتعزيز  الغذائي  الذاتي 
إىل  به  واالرتقاء  الدولة  يف  املستقبلي 

آفاق جديدة".
األمن  حتالف  يخطو   " معاليها  وقالت 
السترياد  مهمة  خطوات  الغذائي 
مفاهيم  على  تقوم  جديدة  تكنولوجيات 
مبتكرة ومعرفة متقدمة حيث تعترب هذه 
الغذائي  لألمن  رئيسية  حماور  العناصر 
املستدام وهي من بني ركائز اسرتاتيجيات 
أن  من  بالتأكد  قمنا  حيث  الغذائي  األمن 
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 2017 فرباير  يف  باملشروع  البدء  مت 
10 هكتار وتستخدم  ويقع على مساحة 
يف  املتخصصة  التكنولوجيا  أحدث  فيه 

اجملال الزراعي.

الغذائي  لألمن  الوطنية  االسرتاتيجية 
ومبادرات  خطط  تشمل  املستقبلي 
يف  تعتمد  والتي  احمللية  لألغذية  للرتويج 

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

جوزيف  كالوس  الربوفسور  نوه  جانبه  من 

 " بايوا   " لشركة  التنفيذي  الرئيس  لوتز 
الظاهرة  مع  القائمة  الشراكة  بأهمية 
املشروع  هذا  تدشني  عن  أثمرت  والتي 
القطاع  يخدم  الذي  واملستقبلي  الهام 

الزراعي .
نرى  التجارية  شبكتنا  خالل  من   " وقال 
للغاية  مربحًا  سوقًا  اإلمارات  دولة  يف 
املستوى  وعلى  للنمو  كبرية  إمكانات  مع 
متزايدًا  اهتمامًا  نشهد  فإننا  العاملي 
املزارعني  بني  املسافة  بتقريب 
واملستهلكني وينعكس هذا االهتمام يف 

آلية صنع القرار يف شركتنا".
خالل  الدرعي  خدمي  أشار  جهته  من 
اهتمام  اىل  احلفل  يف  القاها  التى  الكلمة 
بن  زايد  الشيخ  اهلل  بإذن  له  املغفور 
بالزراعة  ثراه  آل نهيان طيب اهلل  سلطان 

خضراء  مسطحات  اىل  الصحراء  وحتويل 
توجيهات  وبفضل  اليوم  نحن  ها   " وقال 
رحمه  حلمه  ان  نشهد  الرشيدة  قيادتنا 
املساحات  انتشار  خالل  من  يتحقق  اهلل 
أرجاء  كافة  يف  الزراعية  واملشاريع 

الدولة".
وقال " متثل شركة الظاهرة بايوا جزءًا من 
تنفذها  التي  الغذائي  األمن  اسرتاتيجية 
وتسهم  املتحدة  العربية  اإلمارات  دولة 
اجملال  هذا  يف  مبادراتنا  تعزيز  يف 

احليوي".
وأضاف الدرعي " نرى يف الشركة إمكانات 
ضخمة للنمو يف املنطقة ونحن على ثقة 
النجاح  مبقومات  يتمتع  التعاون  هذا  بأن 
تطوره  يواصل  الذي  اخلاص  القطاع  يف 

ومنوه على نحو مطرد".

 2018 17ديسمبر 
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الخدمات 
المصرفية 

الخاصة تدعم 
حملة

بنك اإلمارات دبي الوطني لتنظيف خور دبي 

في إطار التزامها الراسخ بدعم الحفاظ على المياه واألمن المائي في دولة اإلمارات 

دبي  اإلمارات  بنك  في  الخاصة  المصرفية  الخدمات  إدارة  تعهدت  المتحدة،  العربية 

بهدف  البنك  أطلقها  التي  الخور«  نظافة  على  »حافظوا  مبادرة  بدعم  الوطني، 

المساهمة في تنظيف المسارات المائية في دولة اإلمارات العربية المتحدة والحفاظ 

عليها، ال سيما خور دبي والقنوات المتفرعة عنه.

اخلطوة، يتيح البنك لعمالء 
املصرفية  اخلدمات 
التمتع  فرصة  اخلاصة 
بحلول إدارة الرثوات املبتكرة التي يوفرها، 
باحلفاظ  نفسه  الوقت  يف  واملساهمة 
أشهر  أحد  يعد  الذي  دبي"  "خور  على 
ويشهد  اإلمارة  يف  الطبيعية  املعامل 

سنويًا إزالة 50 طنًا من اخمللفات.

إدارة  ستتقدم  التعهد،  هذا  ومبوجب 
مساهمة  اخلاصة  املصرفية  اخلدمات 
على  "حافظوا  برنامج  لصالح  نقدية 
يف  جديد،  عميل  كل  عن  اخلور"  نظافة 
حني سينضم عدد من موظفي جمموعة 
العمل  إىل فريق  الوطني  اإلمارات دبي  بنك 
برنامج  إطار  يف  اخلور  بتنظيف  املكّلف 
احلائز  التطوعي  للعمل  "إكستشينجر" 

على اجلوائز.
عبيداهلل  سعود  قال  السياق،  هذا  ويف 
اخلدمات  ورئيس  التنفيذي  الرئيس  نائب 
دبي  اإلمارات  بنك  يف  اخلاصة  املصرفية 
املتميزة  مكانته  من  "انطالقًا  الوطني: 
يعمل  إمارة دبي،  بنك على مستوى  كأكرب 
بنك اإلمارات دبي الوطني يف إطار التزامه 
يف  الطبيعية  املعامل  بحماية  الراسخ 
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دبي  اإلمارات  بنك  يف  موظفًا   50
 )PADI( لدورات  يخضعون  الوطني 
احملرتفني  الغواصني  مدربي  جمعية 

للغوص املتقدم يف املياه املفتوحة.

املبتكرة.  البيئية  الربامج  دعم  عرب  مدينتنا 
ومن هنا تأتي أهمية مبادرة ’حافظوا على 
موظفينا  بدعم  حتظى  التي  اخلور‘  نظافة 
وعمالئنا لتكون بذلك مبادرة جمتمعية بكل 
معنى الكلمة. وعلى وجه اخلصوص، تتيح 
املصرفية  اخلدمات  إلدارة  املبادرة  هذه 
الوطني  دبي  اإلمارات  بنك  يف  اخلاصة 
تغيري  إحداث  فرصة  عمالئه  منح  إمكانية 
البيئة  يف  األمد  وطويل  ملموس  إيجابي 
العربية  اإلمارات  دولة  يف  الطبيعية 

املتحدة".
معلمًا  دبي  خور  "يعترب  عبيداهلل:  وأضاف 
فدوره  العريق،  املدينة  تاريخ  من  جوهريًا 
سياحية  وجهة  كونه  على  يقتصر  ال  اليوم 
متميزة وحسب، بل إنه ممر جتاري رئيسي 
وموطن لطيف واسع من الكائنات البحرية. 
على  احلفاظ  يتسم  املنطلق،  هذا  ومن 
يف  الطبيعية  املائية  املنظومة  هذه 
بأهمية  احمليط  مياه  ونظافة  اخلور، 
ألطفالنا  كوكبنا  استدامة  لضمان  حمورية 

وأحفادنا يف املستقبل".

 2018 19ديسمبر 

نظافة  على  "حافظوا  مبادرة  وتتضمن 
لدى  موظفًا   50 من  أكرث  تدريب  اخلور" 
جمموعة بنك اإلمارات دبي الوطني ضمن 
الغواصني  مدربي  جمعية   )PADI( دورات 
املياه  يف  املتقدم  للغوص  احملرتفني 
املفتوحة، لتمكينهم من اكتساب القدرات 
للمشاركة  الالزمة  البدنية  واملهارات 
تصل  أعماق  على  اخلور  تنظيف  يف 
اخلدمات  إدارة  من  وبدعم  مرتًا.   18 حتى 
دبي  اإلمارات  بنك  يف  اخلاصة  املصرفية 
باملوارد  الربنامج  جتهيز  سيتم  الوطني، 
أطنان  لتنظيف  الضرورية  واملستلزمات 
من النفايات يف مياه اخلور، مبا فيها بقايا 
واخمللفات  والعجالت  والسيارات  السفن 
والنفايات  الصيد  وشبكات  األخرى  املنزلية 
أكرث  بيئة  ضمان  وبالتايل  البالستيكية، 

املستقبل،  وأجيال  اليوم  جملتمع  نظافة 
وكذلك تعزيز التنوع احليوي البحري.

بنك  يف  املدربني  الغواصني  فريق  وكان 
مؤخرًا  شارك  قد  الوطني  دبي  اإلمارات 
مع  بالتعاون  تنظيف  حملة  أول  يف 
دبي  خور  تنظيف  وبرنامج  دبي  شرطة 
احمليطة  املنطقة  من  النفايات  إلزالة 
أثمرت  إجمالية،  وبصورة  احلمرية.  مبيناء 
جهودهم عن إزالة 3 طن من النفايات يف 
إتالفها  أو  التدوير  إلعادة  وإرسالها  اخلور 

بشكل مسؤول.
نظافة  على  "حافظوا  مبادرة  وتنطلق 
"إطار عمل اسرتاتيجية  إدارة  اخلور" حتت 
اإلمارات  بنك  لدى  االجتماعي"  االستثمار 
مبادرات  على  تشتمل  والتي  الوطني  دبي 
مبتكرة حلماية البيئة. وحتى تاريخه، سّجل 
برنامج جمموعة بنك اإلمارات دبي الوطني 
 26.791 التطوعي  للعمل  "إكستشينجر" 
برنامج  وهو  العام،  هذا  تطوعية  ساعة 
عملهم  ساعات  مبادلة  للموظفني  يتيح 

بساعات العمل اخلريي.
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خطة التنمية 
المستدامة 

لعام 2030
وآثار تغير المناخ على نظم األغذية والزراعة

المناخ، ويعتبر   تعتبر المحاصيل والثروة الحيوانية والموارد الطبيعية عرضة آلثار تغير 

ضمان استدامة اإلنتاج الزراعي والنظم الغذائية أمر أساسي لتحقيق أهداف متعددة 

بما في ذلك أهداف المناخ الوطنية والعالمية، وخطة التنمية المستدامة لعام 2030، 

واستراتيجية منظمة األغذية والزراعة في مجال تغير المناخ.. ولكن ماهي اإلجراءات 

التي تتخذها الدول في هذا الخصوص، وماهي فرص انتشار الزراعة الذكية؟ 

اإلنتاج  على  املناخ  تغري 
الغذائية  والنظم  الزراعي 
التحوالت  خالل  من 
املرتفعة  احلرارة  درجات  مثل  التدريجية، 
الغالف  يف  الكربون  أكسيد  ثاين  وتركيزات 
وزيادة  الساحلية  املياه  وتوغل  اجلوي، 
وشدة  تواتر  زيادة  خالل  من  امللوحة، 
الظواهر اجلوية وكذلك من خالل التغريات 

وتواترها  األمطار  هطول  شدة  يف 
وأمناطها.

باحلساسية  احملاصيل  إنتاج  ويتسم   
الشديدة بالنسبة للمناخ ويؤثر تغري املناخ 
أنواع  من  العديد  وتنوع  وجودة  الغلة  على 
وتتأثر  خمتلفة.  مناطق  يف  احملاصيل 
املناخ  بتغري  سلبًا  احليوانية  الرثوة  إنتاجية 
البيولوجي  التنوع  على  التأثريات  خالل  من 

للحيوان وصحته وتكاثره. ويؤثر تغري املناخ 
والكأل  األعالف  حماصيل  غلة  على  أيضًا 

وتوافرها وجودتها وإنتاجها.
يغري  املناخ  تغري  فإن  ذلك،  على  وعالوة 
اآلفات  وشدة  وتواتر  وانتشار  توزيع 
احملاصيل  تصيب  التي  واألمراض 
بعض  تالحظ  أن  املرجح  ومن  واحليوانات. 
التأثريات األكرث مأساوية لتغري املناخ على 
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احلرارة  درجات  وارتفاع  اجلفاف  فرتات  تزيد 
وتلوث  الفطريات  منو  خطر  من  والرطوبة 

السلع الغذائية األساسية.

املفصليات،  بني  احليوانات  وأمراض  آفات 
والقّراد،  العّضاض،  والذباب  البعوض،  مثل 
تشكل  التي  الرمل،  وذباب  والرباغيث، 
واألمراض  املاشية  ألمراض  هامة  ناقالت 
البشرية. ومع التغريات يف درجات احلرارة 
جمموعات  فإن  الرطوبة،  ومستويات 
توسع نطاقها اجلغرايف،  اآلفات قد  هذه 
التي  لألمراض  والبشر  احليوانات  وتعرض 
ضدها.  طبيعية  مناعة  لديهم  يوجد  ال 
آفات  على  أيضًا  املناخ  تغري  وسيؤثر 
التغيريات  خالل  من  واألمراض  احملاصيل 
يف معدالت البقاء، ومعدالت النمو والتكاثر 
األعلى وأمناط الهجرة املعدلة، مما يؤدي 
على  واألمراض  اآلفات  ضغط  زيادة  إىل 

احملاصيل.
الطبيعية  باملوارد  يلحق  الذي  الضرر  وإن 

يقوض  املناخ  تغري  بسبب  واستنزافها 
خدمات النظام اإليكولوجي الذي يعتمد عليه 
اإلنتاج الزراعي. وتعترب الرتبة موردًا رئيسيًا 
للمحاصيل  الطبيعية  اإلنتاج  بيئات  يف 
التآكل  خلطر  معرضة  وهي  واإلعالف، 
اجلفاف  يف  املتوقعة  الزيادات  بسبب 
أن  احملتمل  من  وباملثل،  والفيضانات. 
تواجه العديد من املناطق تغيري يف توافر 

املياه ستؤثر على اإلنتاج الزراعي.
سالمة األغذية

األغذية  إنتاج  نظم  على  املناخ  تغري  يؤثر 
اآلثار  من  العديد  مع  اإلمداد  وسالسل 
سالمة  على  املباشرة  وغري  املباشرة 
منط  يف  تغيريات  إىل  يؤدي  وقد  األغذية. 
وانتشار خماطر سالمة األغذية، مما يؤدي 
الفعال  التكيف  لتمكني  الرقابة  زيادة  إىل 

املراحل  يف  األغذية  سالمة  لضوابط 
وتزيد  الغذائية.  السلسلة  من  املناسبة 
احلرارة  درجات  وارتفاع  اجلفاف  فرتات 
وتلوث  الفطريات  منو  خطر  من  والرطوبة 
السلع الغذائية األساسية، كما هو واضح 
يف حالة السموم الفطرية للحبوب، واليزال 
السامة  الفطرية  األيضات  لهذه  التعرض 
من خالل استهالك األغذية امللوثة يشكل 
على  العامة  للصحة  رئيسي  قلق  مصدر 
مستوى العامل، األمر الذي يزيد من تفاقمه 

بسبب تغري املناخ.
يف  التغريات  تؤدي  قد  ذلك،  على  وعالوة 
أمناط األمراض النباتية واحليوانية إىل اإلفراط 
الكيميائية  املواد  استخدام  إساءة  أو  يف 
غري  مستويات  إىل  تؤدي  قد  التي  الزراعية، 
آمنة من خملفات مبيدات اآلفات وخملفات 
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األدوية البيطرية يف األغذية.
وقد تنشأ خماطر سالمة األغذية أيضًا من 
املائية  املوارد  توافر  يف  التغيريات  خالل 
بسبب تغري املناخ. وميكن أن تؤثر القضايا 
املتعلقة بُندرة املياه وما يرتتب عليها من 
آثار سلبية على جودة املياه على سالمة 
نقل  األغذية، على سبيل املثال من خالل 
من  والكيميائية  امليكروبيولوجي  امللوثات 
الري وإنتاج األغذية وكذلك من خالل تصنيع 

األغذية ومداولتها وإعدادها.
احملاصيل

تتسم  التي  احملاصيل  إنتاج  تعزيز  يلزم 
املستدام  واإلنتاج  الصمود  على  بالقدرة 
وتكنولوجيات  وممارسات  نهج  خالل  من 
ومناسبة  معني  لسياق  مالئمة  وابتكارات 
ثقافيًا لالستجابة للتأثريات املباشرة وغري 
احملاصيل  على  املناخ  لتغري  املباشر 

وإنتاج احملاصيل.
وإن حتديد أنواع احملاصيل وأصنافها التي 
مع  والتكيف  الصمود  على  بالقدرة  تتسم 
واالحتياجات  املتغرية  الظروف  جمموعة 
ستكون  لها،  والرتويج  وتطويرها  الناشئة 
اإلنتاج  نظم  استدامة  لضمان  مهمة 

أن  ذلك  الغذائية.  األمن  وكذلك  الزراعي 
احملاصيل  متثله  الذي  الوراثي  التنوع 
ثمة  ولذلك  حمدود.  السائدة  األساسية 
حاجة ماسة لتسخري التنوع الوراثي والتنوع 
املوارد  حفظ  ولتشجيع  املتاح  البيولوجي 
مبا  والزراعة،  واألغذية  النباتية  الوراثية 
وأنواع  للمحاصيل  الربية  األقارب  ذلك  يف 
الصدد،  هذا  ويف  التقليدية.  احملاصيل 
املستعمل  غري  أو  املهملة  األنواع  توفر 
ميكن  الوراثي  للتنوع  كبريًا  مصدرًا 
السلبية  البيئات  مع  جيد  بشكل  تكييفه 

والهامشية واملتغرية.
اجلينات  مستودع  زيادة  وستسمح 
الوراثية بتطوير أنواع قد تكون أكرث مقاومة 
وتسهل  واحليوية  الالاحيائية  للضغوط 
التكيف طويل األجل للنظم الزراعية. وهناك 
النباتات  تربية  يشكل  واعد  واحد  نهج 
يتعاون  التي  املزارعني  من  التشاركية 
تطوير  يف  النباتات  ومربو  املزارعون  فيها 
النباتات،  تربية  وإن  احملصولية.  األصناف 
وممارسات إدارة اآلفات املكّيفة باإلضافة 
يف  بها  والتنبؤ  البيئية  الظروف  مراقبة  إىل 
قصوى  أهمية  ذات  هي  املناسب  الوقت 

اآلفات  بسبب  احملاصيل  خسائر  منع  يف 
املبادرات  تقرتن  أن  ويجب  واألمراض. 
واحملاصيل  اجليني  التنوع  لتشجيع 
فعالة  أنظمة  مع  منها  واالستفادة 

لتسليم البذور وخدمات اإلرشاد.
واملمارسات  األصناف  اعتماد  وسيتطلب 
خالل  من  الدعم  املزارعني  قبل  من 
األراضي  وقطع  اإلرشادية،  اخلدمات 
عدد  أكرب  يف  األداء  ومعلومات  التجريبية 
اإليكولوجية  الزراعية  املناطق  من  ممكن 
أو  جديدة  مبنتجات  السوق  قبول  جانب  إىل 
من  املزارعني  ذلك  وسيمكن  خمتلفة. 
استخدام البذور اجليدة ومواد الزراعة من 
جيد  بشكل  املتكيفة  احملاصيل  أصناف 

يف الوقت املناسب.
الرثوة احليوانية

مصادر  من  احليوانية  الرثوة  نظم  تعترب 
الغذاء  توفر  التي  املهمة،  العيش  سبل 
أمان  شبكة  مبثابة  أنها  كما  والدخل، 
الوقت  ويف  األزمات.  أوقات  يف  اساسية 
انبعاثات  على  النظم  هذه  حتتوي  نفسه، 
عن  الناجمة  نسبيًا،  الكبرية  الدفيئة  غازات 
والنفايات  املعوي  والتخمر  األعالف  إنتاج 
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األراضي.  استخدام  وتغري  احليوانية 
جمال  يف  للجميع  مربحة  حلول  وهناك 
األمن  تعزز  أن  ميكن  والتي  احليواين،  اإلنتاج 
الغذائي، وزيادة الفرص االقتصادية ملربي 
املناخ.  تغري  آثار  من  واحلد  املاشية، 
وسيتطلب العمل يف هذا القطاع تسخري 
إىل  باإلضافة  احليواين  البيولوجي  التنوع 
لتسهيل  اإلضافيني  واالستثمار  التمويل 

االنتقال إىل الُنهج الذكية مناخيًا.
االنبعاثات  من  للحد  كبري  جمال  وهناك 
وستكون  احليواين.  اإلنتاج  عن  الناجتة 
يف  للتغريات  الداعمة  السياسات 
القدرة  بناء  يف  مهمة  اإلدارة  ممارسات 
الكربون  إدارة  وحتسني  الصمود،  على 
مع  احليوانية  الرثوة  نظم  يف  والنيرتوجني 
خالل  من  الغذائي  األمن  يف  املساهمة 

زيادة اإلنتاج الغذائي.
عن  وكثافتها  االنبعاثات  تقليل  وميكن 
طريق حتسني اإلنتاجية من خالل حتسني 
التغذية والوراثة والصحة وتربية احليوانات. 
فرصة  احملسنة  املراعي  إدارة  وتوفر 
من  الكربون  أكسيد  ثاين  الحتجاز  مهمة 

أنظمة  يف  للرتبة  ككربون  اجلوي  الغالف 
املاشية.  تشمل  ومتكاملة  مستدامة 
إنتاجية  أيضًا  التدابري  هذه  مثل  وتعزز 
حتسني  إىل  باإلضافة  واحليوان،  االراضي 

التنوع البيولوجي واالحتفاظ باملياه. 
يف  احليوانية  الرثوة  دمج  حتسني  وإن 
الرتكيز  وكذلك  الدائري  احليوي  االقتصاد 
طول  على  واملهدر  الفاقد  تقليل  على 
القدرة  أيضًا  لديه  القيمة،  سلسلة 
احليوانات  وتغدية  االنبعاثات.  تقليل  على 
البشر  يستطيع  ال  التي  الثانوية  باملنتجات 
املواد  واسرتجاع  تدويرها  وإعادة  تناولها، 
احليوانات  خملفات  من  والطاقة  املغذية 
الدفيئة  غازات  انبعاثات  تسرب  من  تقلل 

من النظم الغذائية.
املوارد الطبيعية

اإلنتاج  أساس  هي  الطبيعية  املوارد   
واملستدام،  الصمود  على  القادر  الزراعي 
تأثريا  الزراعية  املمارسات  تؤثر  بينما 
مباشرًا على تلك املوارد الطبيعية والنظم 
وعلى  الطبيعية.  واملناظر  اإليكولوجية 
ونظم  املستدامة  الزراعة  فإن  النحو  هذا 

خالل  من  إال  حتقيقيها  ميكن  ال  األغذية 
نهج يأخذ يف االعتبار احلفاظ على املوارد 
الطبيعية واستخدامها بكفاءة، مما يدعم 
تغري  أمام  الصمود  على  القدرة  زيادة 

املناخ.
الرتبة  تآكل  ملنع  املثال،  سبيل  فعلى 
يجب تشجيع املزارعني على تغطية الرتبة 
بشكل دائم بالنباتات، واألسلوب األمثل هو 
الغذائية  واألصناف  احملاصيل  استخدام 
خصوبة  حتسني  يف  تساهم  التي  تلك  أو 
ينبغي  املياه،  ندرة  وملواجهة  الرتبة. 
تعزيز تكنولوجيات إنتاج احملاصيل، مبا يف 
النباتي  والفرش  املرتفعة  األحواض  ذلك 
أنظمة  وتوفر  بالتنقيط.  والري  والتطعيم 
للحفاظ  هائلة  إمكانات  احملمية  الزراعة 
على  والسيطرة  واملغذيات  املياه  على 
للمناطق  مناسبة  وهي  واألمراض،  اآلفات 

الريفية وشبه احلضرية على حد سواء.
حلواًل  والزراعة  األغذية  منظمة  وتقدم 
لدعم بلدانها األعضاء للتصدي لتآكل الرتبة 
العاملية  الشراكة  خالل  من  املياه،  وندرة 
املياه  ندرة  ومبادرة  الرتبة  أجل  من 
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العاملية. ويجب استكمال احللول بإجراءات 
للموارد  املستدام  االستخدام  تستهدف 

الطبيعية يف النظام الغذائي بأكمله.
نحو حتقيق الزراعة املستدامة

ثمة حاجة ملحة لتشجيع التغيري التحويلي 
وإنتاجها  األغذية  زراعة  كيفية  يف 
وتصنيعها ونقلها وتوزيعها واستهالكها. 
منظور  اعتماد  فإن  النحو،  هذا  وعلى 
متكامل لنظم األغذية من اجل التكيف مع 
سيكون  آثاره  من  والتخفيف  املناخ  تغري 
أمرًا حاسمًا لتوفري األمن الغذائي للجميع، 
مبن  ضعفًا،  الفئات  ألكرث  بالنسبة  خاصة 
والسكان  والشباب  النساء  ذلك  يف 
التي تعيش  األصليون واجملتمعات األخرى 

يف بيئات هشة.
توفر اسرتاتيجية منظمة األغذية والزراعة 
يف جمال تغري املناخ إطار عمل للمنظمة 
منها  الواحد  يؤازر  نواجت  ثالثة  لتحقيق 
تعزيز قدرات  األول على  الناجت  ويركز  اآلخر. 
الناجت  يسعى  حني  يف  األعضاء  البلدان 
الثاين إىل حتقيق التكامل بني األمن الغذائي 
اخلطة  يف  الزراعية  والقطاعات  والتغذية 

الدولية لتغري املناخ. ويستند حتقيق األول 
والثاين إىل الناجت الثالث الذي يهدف إىل تعزيز 
األغذية  منظمة  أعمال  وإجناز  التنسيق 

والزراعة بشأن تغري املناخ.
تعمل منظمة األغذية والزراعة على تعزيز 
الزراعة الذكية مناخيًا، وهو نهج يركز على 
إىل  االنتقال  ييسر  أن  وميكن  املزارعني 
إنتاجية  أكرث  تكون  وغذائية،  زراعية  نظم 
ومراعاة  الصمود  على  وقدرة  واستدامة 
مناخيًا  الذكية  الزراعة  وتسعى  للمناخ. 
هي:  ثالثة  رئيسية  أهداف  حتقيق  إىل 
على  الزراعية  واملداخيل  اإلنتاجية  زيادة 
املناخ  تغري  مع  والتكيف  مستدام،  نحو 
وجهه،  يف  الصمود  على  القدرة  وبناء 
غازات  انبعاثات  من  التخلص  أو  واحلد 
وقد  ذلك.  أمكن  حيثما  احلراري،  االحتباس 
الزراعة  دليل  من  الثانية  النسخة  صدرت 
الثالث  األطراف  مؤمتر  خالل  مناخيًا  الذكية 
تطوير  ويجري   2017 نوفمرب  يف  والعشرين 
استخدام  لتسهيل  إضافية  تعليمية  مواد 
التي  واملوارد  األدوات  وتطبيق  الدول 
والزراعة  األغذية  منظمة  وتعمل  توفرها. 

لبناء  للتنمية  األفريقي  البنك  مع  حاليًا 
الذكية  الزراعة  لتعميم  موظفيه  قدرات 
األفريقي  البنك  حمفظة  يف  مناخيًا 
للتنمية. وعالوة على ذلك، قدمت منظمة 
الزراعة  بشأن  التدريب  والزراعة  األغذية 
الذكية مناخيًا للعديد من البلدان األفريقية 
ملساعدتها على حتقيق طموحاتها فيما 
كما  وطنيُا.  احملددة  مساهماتها  يخص 
للزراعة  والزراعة  األغذية  منظمة  روجت 
 )Talanoa( حوار  خالل  من  مناخيًا  الذكية 
الفرعية  الهيئة  اجتماعات  الذي نظم خالل 
منظمة  استخدمت  فقد  وأخريًا  بون،  يف 
يف  عضوًا  بصفتها  والزراعة،  األغذية 
مناخيًا،  الذكية  للزراعة  العاملي  التحالف 
العديد من املنتديات لتبادل التجارب بشأن 

الزراعة الذكية مناخيًا.
خطط التكّيف الوطنية

وطنيًا  احملددة  املساهمات  حتدد 
التكيف  إجراءات  بشأن  البلدان  التزامات 
وتربز  املناخ.  لتغري  استجابة  والتخفيف 
والزراعة  األغذية  قطاعي  يف  اإلجراءات 
احملددة  املساهمات  يف  كبري  بشكل 
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ومع  النامية.  البلدان  يف  والسيما  وطنيًا، 
هذه  بتنفيذ  األمر  يتعلق  عندما  ذلك، 
يف  الزراعية  السلطات  فإن  االلتزامات، 
العديد من البلدان ال تندمج بشكل جيد يف 
العديد  ويعاين  املناخ.  تغري  إدارة  عمليات 
قدرة  من  والضعيفة  الفقرية  البلدان  من 
حمدودة على التكيف مع تغري املناخ، مما 
املناخ.  لتغري  عرضة  أكرث  البلدان  يجعل 
السلطات  دعم  على  املنظمة  وتعمل 
الزراعية ملعاجلة هذا الوضع، مبا يف ذلك 
مع  املؤسسي  التنسيق  تعزيز  خالل  من 
القطاعات األخرى ذات الصلة، مبا يف ذلك 

البيئة والطاقة والتجارة والنقل والصناعة.
إىل  والزراعة  األغذية  منظمة  وتهدف 
السنتني  فرتة  يف  بلدًا   40 من  أكرث  دعم 
حتسني  وزيادة  لتنفيذ   2019  –  2018
الصلة  ذات  الزراعي  القطاع  مكونات 
نشر  وبعد  وطنيًا.  احملددة  مبساهماتها 
عن  للمنظمة  مفّصل  إقليمي  حتليل  أول 
شرق  يف  وطنيًا  احملددة  املساهمات 
املنظمة  ستقوم   ،2017 عام  يف  أفريقيا 
على  إضافية  إقليمية  حتليالت  بإجراء 

شرق  يف  وطنيًا  احملددة  املساهمات 
إقليمية  حتليالت  بإجراء  وستقوم  أفريقيا، 
احملددة  املساهمات  على  إضافية 
واألغذية  الزراعة  منظمة  وتقوم  وطنيًا. 
املساهمات  تنفيذ  لدعم  منصة  بتطوير 
املعرفة  تبادل  وتسهيل  وطنيًا  احملددة 
املصلحة  أصحاب  بني  واملعلومات 
منظمة  تستمر  وسوف  املعنيني. 
جمموعة  تيسري  يف  والزراعة  األغذية 
الغذائي  واألمن  بالزراعة  املعنية  العمل 
الشراكة  مظلة  حتت  األراضي  واستخدام 

اخلاصة باملساهمات احملددة وطنيًا.
السلطات  العمل  جمموعة  وتدعم 
املتعلقة  االلتزامات  تنفيذ  يف  الزراعية 
يف  وطنيًا  احملددة  باملساهمات 
ونشر  جمع  خالل  من  الزراعية  القطاعات 
الناجحة  والتجارب  املمارسات  أفضل 
نهج  خالل  من  املستفادة  والدروس 
العمل،  هذا  إطار  ويف  األقران.  بني  التعلم 
أيضًا  والزراعة  األغذية  منظمة  تسهم 
جمال  يف  الشامل  القطري  العمل  يف 
احملددة  املساهمات  بشأن  الشراكة 

تنفيذ  البلدان يف تخطيط  وطنيًا، وتساعد 
رصد  ويف  وطنيًا  احملددة  املساهمات 

التقدم احملرز.
وتقوم منظمة األغذية والزراعة حاليًا بدعم 
وأمريكا  وآسيا  أفريقيا  يف  بلدًا   11 من  أكرث 
بني  املشرتك  الربنامج  خالل  من  الالتينية 
ومنظمة  اإلمنائي  املتحدة  األمم  برنامج 
يف  الزراعة  إلدماج  والزراعة  األغذية 
حتديد  أجل  من  الوطنية  التكيف  خطط 
يف  املناخ  تغري  مع  التكيف  تدابري  وإدماج 
ذات  الوطنية  وامليزنة  التخطيط  عمليات 
على  اإلدماج  هذا  وسيساعد  الصلة. 
املؤسسية  والعمليات  القدرات  تعزيز 
االستجابة  اسرتاتيجيات  تفعيل  أجل  من 
باإلضافة  الزراعية  القطاعات  املناخية يف 
بني  أقوى  شراكات  إقامة  تسهيل  إىل 
واملالية  والتخطيط  والبيئة  الزراعة  وزارات 
ويساهم  اآلخرين.  الوطنيني  والشركاء 
التكيف  خطط  صياغة  يف  الربنامج 
يف  عليها  املنصوص  األهداف  وحتقيق 
وأهداف  وطنيًا  احملددة  املساهمات 

التنمية املستدامة للبلدان الشريكة. 
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أخبار المؤسسة

ندوة »رحلة الماء من المالح إلى العذب« 
بالتعاون مع أكاديمية شرطة دبي

حول  ندوة  دبي،  شرطة  أكاديمية  مع  بالتعاون  للبيئة  الدولية  زايد  مؤسسة  نظمت 

تنظمها  التي  الندوات  سلسلة  إطار  في  وذلك  العذب«،  إلى  المالح  من  الماء  »رحلة 

بن  أحمد  محمد  الدكتور  اللواء  من  كل  بحضور  زايد«،  »عام  عنوان  تحت  المؤسسة 

رئيس  دبي،  شرطة  في  والتدريب  األكاديمية  لشؤون  العام  القائد  مساعد  فهد، 

السويدي،  غانم  غيث  الدكتور  والعميد  للبيئة،  الدولية  زايد  لمؤسسة  العليا  اللجنة 

الشامسي،  بطي  محمد  الدكتور  األستاذ  العميد  ونائبه  دبي،  شرطة  أكاديمية  مدير 

وبمشاركة المهندس حمدان خليفة الشاعر، األمين العام لجائزة اإلمارات التقديرية 

للبيئة، والدكتور عيسى محمد عبد اللطيف كبير المستشارين، والوفد المشارك من 

معهد الدراسات العليا والبحوث في جامعة اإلسكندرية. 
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ضمن سلسة 
ندوات عام زايد

زايد الدولية 
للبيئة تنظم
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املياه  حتلية  موضوع  الكتاب  يتناول 
ويسلط  خمتلفة  زوايا  من  املاحلة 

الضوء على تاريخ التحلية والتقنيات
املستخدمة واألبعاد البيئية.

ملناقشة  الندوة  هذه 
عن  الصادر  اجلديد  الكتاب 
الدولية  زايد  مؤسسة 
املاء  "رحلة  ذاته  العنوان  ويحمل  للبيئة 
الدكتور  تأليف  من  العذب"،  إىل  املالح  من 
قنديل،  شريف  والدكتور  الزيات،  هشام 
الكتاب رقم 23 ضمن سلسلة كتاب  وهو 
زايد  مؤسسة  تصدرها  التي  البيئة  عامل 

منذ عام 2003.
فهد  بن  حممد  الدكتور  اللواء  ورحب 
باحلضور واملشاركني، مشريًا إىل أن هذه 
األهمية  غاية  يف  موضوعًا  تتناول  الندوة 
يف  أهمية  وأكرث  الدويل  املستوى  على 
املنطقة العربية التي تواجه الفقر املائي. 
مع  موضوعة  مناقشة  إىل  الندوة  وتهدف 
املائي  واألمن  بالتحلية  املعنية  اجلهات 

من  ممكن  عدد  ألكرب  الرسالة  إليصال 
وسائل  عرب  واملثقفني  املتخصصني 

اإلعالم.
اإلمارات  دولة  أن  فهد  بن  اللواء  وأوضح 
رائدة عامليًا يف صناعة حتلية  تتبوأ مكانة 
احللول  بتوفري  التزامها  ضمن  املياه 
املناسبة للتحديات املتعلقة بتوفري املياه 
وإدارتها املتكاملة لتحقيق األمن الغذائي. 
الثانية عامليًا  وتأتي دولة اإلمارات باملرتبة 
يف جمال حتلية املياه، حيث تنتج 14% من 

كمية املياه احملالة يف العامل.
الزيات  هشام  للدكتور  بالشكر  وتقدم 
تفضال  اللذان  قنديل  شريف  والدكتور 
وللمحكمني  الهام،  الكتاب  هذا  بإعداد 
ولهيئة التحرير على جهودهم يف مراجعة 

وتدقيق الكتاب. 

العلماء  جميع  فهد  بن  الدكتور  ودعا 
عناوين  ترجمة  أو  لتأليف  العرب  واخلرباء 
العلمية  املعلومة  توفري  يف  تساهم 
والرقي  املستدامة  للتنمية  الالزمة 
أن  وأكد  العربي.  الوطن  يف  احلضاري 
ملتزمة  للبيئة  الدولية  زايد  مؤسسة 
أهداف  يحقق  كتاب  أي  واصدار  بطباعة 
اضافة  ويكون  البيئة"  عامل  كتاب  "سلسة 
جتيزه  ما  حسب  العربية  للمكتبة  حقيقية 

هيئة التحرير واحملكمني املتخصصني.
ويف ختام الندوة، مت تكرمي الدكتور هشام 
قنديل  شريف  الدكتور  واألستاذ  الزيات 
الهام  الكتاب  هذا  بإعداد  تفضال  اللذان 
وتكبدا مشاق احلضور لعرضه ومناقشته 
هنا يف دبي، وقد قام املهندس حمدان 
العليا  اللجنة  عضو  الشاعر،  خليفة 
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نــدوة »رحــلــة الـمــاء مــن الــمــالــح             إلـى العذب« 

جلائزة  العام  واألمني  زايد  ملؤسسة 
حترير  رئيس  ونائب  التقديرية  اإلمارات 
الضيفني  بتكرمي  واجملتمع،  البيئة  جملة 
الكرميني نيابة عن سعادة األستاذ الدكتور 
حممد أحمد بن فهد، رئيس اللجنة العليا. 

اجلزيل  بالشكر  املشاركون  وتقدم 
وأكادميية  للبيئة  الدولية  زايد  ملؤسسة 
الهامة  الندوة  هذه  لتنظيم  دبي  شرطة 
دبي  ومياه  كهرباء  لهيئتي  ممثلون 
وجامعة  ظبي  أبو  البيئة  وهيئة  والشارقة 
الطبيعية  للمياه  اإلمارات  وشركة  الفجرية 

وصحيفة االحتاد.
10 نتائج وتوصيات

مهمة،  وتوصيات  نتائج   10 بـ  الندوة  خرجت 
تقع  العربية  الدول  من   %90 كالتايل:  وهي 
موارد  من  و%70  املائي  الفقر  خط  حتت 
تأتي  العربي  الوطن  يف  الطبيعية  املياه 
عربية،  غري  دول  فيها  وتتحكم  خارجه  من 
السرتاتيجية  العربية  الدول  حتتاج  ذلك 
قضية  مع  للتعامل  دة  وموحَّ مشرتكة 
اإلقليمية  العالقات  يف  املائي  األمن 
الدخل  من   %30 الزراعة  تشكل  والدولية. 
أن  يعني  ما  العربية،  للمنطقة  القومي 

املياه  مصادر  على  سلبية  تأثريات  أي 
تنعكس على األمن القومي. مصادر املياه 
بالتغريات  سلبًا  تتأثر  ورمبا  ثابتة  املتجددة 
احملافظة  ضرورة  يعني  وهذا  املناخية، 
على الركائز البيئية للموارد املائية املتاحة. 
حمدودة  الطبيعية  املائية  املوارد  بدائل 
الصرف  مياه  معاجلة  أو  التحلية  فإما  جدًا، 
البديلني  وكال  استخدامها،  إلعادة  الصحي 
كبرية،  الستثمارات  ويحتاج  جدًا  مكلف 
البدائل  هذه  اخلليج  لدول  بالنسبة  ولكن 
املكّلفة ال مفر منها. لتقليل تكلفة التحلية 
املناسبة  التحلية  طرق  اختيار  من  بد  ال 
الطاقة  مصادر  استخدام  يف  والتوسع 
كفاءة  رفع  مع  واملتجددة  اجلديدة 
تعتمد  األقصى.  للحد  الطاقة  استخدام 
دول اخلليج على حتلية مياه اخلليج العربي 
العذبة،  املياه  توفري  يف  رئيسية  بصورة 
وأن اخلليج العربي بحر شبه مغلق ملوحته 
تكلفة  من  يزيد  مبا  السنني  عرب  تزداد 
جتعل  درجة  امللوحة  تصل  فقد  التحلية، 
عن  فضاًل  اقتصاديًا.  جمدية  غري  التحلية 
بعض  وصرف  سنويًا  امللوحة  ازدياد  أن 
اىل  يعاد  الذي  األجاج  املاء  مع  الكيماويات 

السمكية  الرثوة  على  تأثريها  لها  اخلليج 
املنطقة.  يف  الغذائي  األمن  ومستقبل 
الرصد املستمر واستمرار تطوير  ضرورة 
عن  كفاءة  وأكرث  تكلفة  األقل  التقنيات 
امليدانية.  والبحوث  الدراسات  دعم  طريق 
رفع مستوى وعي وثقافة اجملتمع بحيث 
يكون اإلنسان هو خط الدفاع األول لرتشيد 
واحملافظة  والطاقة  املياه  استهالك 
والتلوث  االستنزاف  من  مصادرها  على 
الرتشيد  جهود  دعم  املناخية.  والتغريات 
كبريًا،  شوطًا  اإلمارات  فيها  قطعت  التي 
للمجتمعات  تغطيتها  يف  والتوسع 
التي  اخملتلفة  املنابر  باستخدام  احمللية 
واجلامعات  واملدارس  املساجد  تشمل 
واخلاصة  احلكومية  واملؤسسات 
املناسبات  باستغالل  الدورية  واحلمالت 
التعليم  دور  تفعيل  والبيئية.  الوطنية 
واإلعالم يف توفري الكوادر الوطنية لصناعة 
اجملتمع  وتثقيف  توعية  ويف  التحلية، 
للبيئة  الصديقة  باملمارسات  لالرتقاء 
الطبيعية  املوارد  الستهالك  واملرشدة 

بأنواعها اخملتلفة.
حمتويات الكتاب
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نــدوة »رحــلــة الـمــاء مــن الــمــالــح             إلـى العذب« 

يتناول الكتاب موضوع حتلية املياه املاحلة 
من زوايا خمتلفة، بحيث يسلط الضوء على 
تاريخ التحلية والتقنيات املستخدمة واإلطار 
اإلنسانية.  واألبعاد  والسياسي  اجلغرايف 
ويهدف الكتاب إىل توفري دليل باللغة العربية 
اخملتصني  يخدم  التحلية  صناعة  عن 
وجتمع  واالستدامة،  البيئية  الشؤون  يف 
املؤلفات،  املعلومات،  ألهم  ومراجعة 
واملصادر املتوفرة يف جمال حتلية املاء 
املالح خاصة املهمة منها للعامل العربي، 
والتعرف على اجتاهات البحث والتطوير يف 

صناعة التحلية. 
على  يعتمد  الذي  الكتاب  ويستهدف 
علميًا،  والدقيقة  السهلة  الكتابة  لغة 
القرارات  ومتخذي  السياسات  صانعي 
والكهرباء،  باملياه  املتعلقة  اجملاالت  يف 
يف  الراغبني  العليا  الدراسات  وطالب 
إجراء مشروعات أبحاثهم يف جمال حتلية 
يف  الراغبني  اجلامعات  وخريجي  املياه، 
العمل بهذا اجملال، عدا عن املستثمرين 
مشروعات  يف  املشاركة  يف  الراغبني 

حتلية املياه.
رئيسية،  أجزاء  ثالثة  إىل  الكتاب  ينقسم 

ويتناول اجلزء األول وضع املاء يف الوجدان 
وخصائص  للحياة،  املاء  أهمية  اإلنساين، 
الثاين  اجلزء  ويستعرض  الفريدة.  املاء 
اجلزء  أما  العربية.  املياه  حالة  باختصار 
حتلية  موضوع  فيناقش  األكرب  وهو  الثالث 

املياه املاحلة من جوانبها اخملتلفة.
األول  اثنني:  ملحقني  على  الكتاب  يتضمن 
عبارة عن مقدمة متعددة الزوايا ملفهوم 
العلوم  يف  واحملوري  "الغامض"  الطاقة 
مقدمة  والثاين  احلديثة،  واحلياة  الطبيعية 

قصرية لكيمياء وتكنولوجيا األغشية.
تعريب العلوم

يسعى الكتاب لتحقيق أكرب فائدة للجمهور 
القضايا  حول  النقاش  باب  فتح  خالل  من 
والتكنولوجيا،  العلوم  تعريب  مثل؛  العامة، 
الكتب  وتصميم  بالعربية،  العلوم  تبسيط 

الدراسية العربية.
طاقة  حمطة  أول  أن  الكتاب  ويؤكد 
ضاحية  يف  ُبنيت  العامل  يف  شمسية 
عام  القاهرة(  أحياء  أحد  )حاليًا  املعادي 
على  وأشرف  بابتكارها  قام  الذي  وأن   ،1912
أمريكي  وخمرتع  مهندس  هو  إنشائها 
    Frank Sh شومان  "فرانك  اسمه 

آلة  تشغيل  يف  ُتستخدم  كي   ،"uman
القطن  حقول  إىل  الري  مياه  لضخ  بخارية 
التي كانت يف هذه املنطقة. وسنعرف أن 
الرائدة ُوِئدت قبل أن مير عام  تلك التجربة 
احلرب  نشوب  بسبب  والدتها  على  واحد 
حمطات  أوىل  أن  وأيضًا  األوىل.  العاملية 
التحلية وأكربها أقيمت، وما تزال تقام، يف 
الطلب  ساعد  وقد  العربي.  اخلليج  دول 
الدول  التحلية يف هذه  الكبري على تقنيات 
الغنية على خلق سوق نشطة وتنافسية؛ 
تقنيات  يف  كبرية  حتسينات  إىل  أدى  مما 
التحلية، ثم إىل انخفاض تكاليف التحلية كثريًا 
خالل العقود املاضية. وقد شجع ذلك دواًل 
عديدة، مثل مصر واليونان، على االستعانة 
املائية  احتياجاتها  لتوفري  التحلية  بصناعة 
أن  الدول  هذه  وتستطيع  املتزايدة. 
للدول  الطويلة  اخلربات  من  تستفيد 

اخلليجية يف هذا اجملال.
وأضاف املؤلفان إىل صلب الكتاب ملحقني 
متعددة  مقدمة  عن  عبارة  األول  اثنني: 
الزوايا ملفهوم الطاقة "الغامض" ودورها 
يف احلياة احلديثة، والثاين مقدمة قصرية 

لكيمياء وتكنولوجيا األغشية.
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زايد الدولية للبيئة تحتفي بعام زايد في الخرطوم
ضمن  السودان«  في  اإلمارات  »أسبوع  بفعاليات  للبيئة،  الدولية  زايد  مؤسسة  احتفت 

االحتفاالت بـ »عام زايد«، وعبر تنظيمهما مبادرة »زايد في عيون العالم«، بالتعاون مع 

وجمعية  الزراعية  للتنمية  العربية  والمنظمة  المتحدة  العربية  اإلمارات  دولة  سفارة 

الصداقة السودانية اإلماراتية، وذلك في العاصمة السودانية الخرطوم.

الفعاليـــــةحضــــــور معـــايل 
إبــــراهيــم  الربوفيســــــــــور 
عام  مديـــــــر  الدخيـــــــــــري، 
املنظمــــة العربيــــــة للتنميـــــــة الزراعيـــــة، 
دولة  سفري  اجلنيبي،  حمد  السفري  ومعايل 
اإلمارات لدى جمهورية السودان، والسفري 
السعودي يف السودان علي حسن جعفر، 
كبري  الطيف،  عبد  حممد  والدكتور عيسى 
املستشارين مبؤسسة زايد الدولية للبيئة، 
والدكتور عبد العظيم مصطفى، مدير حترير 

زايد،  مبؤسسة  واجملتمع  البيئة  جملة 
والوفد املرافق من دولة اإلمارات، وبحضور 

وسائل اإلعالم السودانية.
إبراهيم الدخريي،  الربوفيسور  معايل  وقال 
إن  للمؤمتر،  االفتتاحية  كلمته  يف 
ارتبطت منذ نشأتها يف مطلع  املنظمة 
العربية  الدول  مبساعدة  السبعينيات 
من  وذلك  الزراعة  قطاعات  تطوير  يف 
جماالت  يف  وأنشطة  برامج  تنفيذ  خالل 
والبشرية  الطبيعية  املوارد  وتطوير  تنمية 

اخلاصة  الدراسات  وإعداد  والبيئية، 
حتقق  برامج  ووضع  الزراعية  للسياسات 
إعداد  عن  فضاًل  العربي،  الزراعي  األمن 
للشيخ  أن  إىل  مشريًا  االمنائية.  املشاريع 
زايد أدوارًا واضحة يف هذا اجلانب، إذ اعترب 
األساسية،  احملورية  قضيته  هي  البيئة 
دول  مقدمة  يف  اإلمارات  دولة  فأصبحت 

العامل يف التصدي للقضايا البيئية.
وأضاف معايل الدخريي، ان الشيخ زايد سّخر 
الطاقات من أجل االستغالل األمثل للموارد 
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هو  زايد  بعام  االحتفال  إن  جعفر:  السفري 
زايد من  للعامل نرسخ فيه ما اجنزه  نرباس 

عطاء وحكمة وتنمية.

الطبيعية والدعوة إىل تشجيع االستثمارات 
النخيل  قطاعات  يف  واخلاصة  احلكومية 
والتمور ما جعل دولة االمارات يف مقدمة 
الدول املنتجة واملصدره. وأشار الدخريي 
التقدير  وشهادات  العاملية  اجلوائز  اىل 
والتي  زايد،  الشيخ  له  املغفور  نالها  التي 
تعكس الدور اإلقليمي والدويل الذي قام به 

مؤسس الدولة، طيب اهلل مثواه.
من جانبه، قال معايل السفري حمد اجلنيبي، 
نيابة عن سعادة األستاذ  يف كلمة القاها 
الدكتور حممد أحمد بن فهد، رئيس اللجنة 
أن  للبيئة،  الدولية  زايد  ملؤسسة  العليا 
هذه املبادرة تأتي استجابة لدعوة صاحب 
السمو الشيخ حممد بن راشد آل مكتوم، 
الوزراء  جملس  رئيس  الدولة  رئيس  نائب 
حاكم دبي، رعاه اهلل، يف إيصال رسالة إىل 
العامل يف عام 2018 مفادها أن الشيخ زايد 
وعقول  قلوب  يف  سيبقى  وأنه  موجود، 

نـــــــبــــــــتــــــــكـــــــــر مــــــــجـــــــــتــــــــــمــــــــــعـــــــــات خـــــــضـــــــــــــــراء لـــــغـــــد أفـــــضــــــل

 2018 31ديسمبر 

حمبي دولة اإلمارات.
جعفر،  حسن  علي  معايل السفري  وحتدث 
حتويل  يف  وجهوده  زايد  الشيخ  دور  عن 
دولة اإلمارات من صحراء إىل مروج خضراء، 
وأصبحت دولة اإلمارات يف صفوف الدول 
وتشارك  البيئة  حماية  على  تعمل  التي 
حلواًل  ايجاد  يف  الدويل  اجملتمع  مع 
مشريًا  البيئي.  واخلطر  التلوث  ملشاكل 
إىل أن االحتفال بعام زايد هو نرباس للعامل 
نرسخ فيه ما اجنزه زايد من عطاء وحكمة 

وتنمية.
بعنوان  حماضرة  تقدمي  احلفل  وتخلل 
فيها  حتدث  زايد"  للشيخ  البيئي  "اإلرث 
الدكتور عبد العظيم مصطفى، عن القيادة 
احلديثة  الدولة  وبناء  زايد  للشيخ  احلكيمة 
معرضا  االحتفالية  وتضمنت  اإلمارات.  يف 

زايد  الشيخ  اهلل  بإذن  له  املغفور  لصور 
ثراه"  اهلل  "طيب  نهيان  آل  سلطان  بن 

ومطبوعات مؤسسة زايد الدولية للبيئة.
زايد  مؤسسة  قدمت  احلفل،  ختام  ويف 
ملعايل  املؤسسة  درع  للبيئة  الدولية 
عام  مدير  الدخريي،  إبراهيم  الربوفيسور 
الزراعية، ومعايل  للتنمية  العربية  املنظمة 
السفري حمد اجلنيبي، سفري دولة اإلمارات 
لدى جمهورية السودان. ومت تكرمي جمعية 
واملصرف  اإلماراتية،  السودانية  الصداقة 
العربي بالسودان، واجمللس االعلى للبيئة 
الشخصيات  من  وعدد  اخلرطوم،  بوالية 
املساهمة والداعمة للبيئة. كما مت تكرمي 
بن  أحمد  حممد  الدكتور  األستاذ  سعادة 
زايد  ملؤسسة  العليا  اللجنة  رئيس  فهد، 
الدولية للبيئة، والذي تسلم التكرمي بالنيابة 
الطيف،  عبد  حممد  عيسى  الدكتور  عنه 

كبري املستشارين مبؤسسة زايد.
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نافذة على العالم

عبداهلل بن زايد: 
حكمة زايد وضعت أسس سياستنا الخارجية

أكد سمو الشيخ عبداهلل بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي أن المغفور 

له بإذن اهلل الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب اهلل ثراه، أسس السياسة الخارجية 

لدولة اإلمارات، مستوحاة من حكمته الشخصية مراعيًا تحقيق مبدأ االعتدال واستنادًا 

إلى ضرورة ضمان مراعاة التوازن في العالقات الدولية.

سمو  افتتاح  خالل  ذلك 
زايد  بن  عبداهلل  الشيخ 
زايد  "الشيخ  معرض 
زايد  صرح  يف  واملقام  رحلة"  وأوروبا: 
املؤسس بأبوظبي، وتنظم املعرض بعثة 
العربية  اإلمارات  لدى دولة  األوروبي  االحتاد 
والنمساوية  البلغارية  والرئاسة  املتحدة 
لالحتاد األوروبي لعام 2018 وذلك حتت رعاية 

وزارة اخلارجية والتعاون الدويل.
معايل  من  كل  االفتتاح  حفل  وشهد 

اجمللس  رئيسة  القبيسي  أمل  الدكتورة 
نسيبة  أنور  زكي  ومعايل  االحتادي،  الوطني 
بوخرت  مي  آنتونيال  والدكتورة  دولة،  وزير 
للنمسا،  اخلاصة  االحتادية  املستشارة 
األوروبي  االحتاد  أعضاء  الدول  وسفراء 
من  وعدد  الدولة  لدى  املعتمدين 

املسؤولني.
أكرث  مع  األوروبي  االحتاد  بعثة  وتعاونت 
تنظيم  على  وأوروبية  إماراتية  جهة   16 من 
قطعة   50 من  أكرث  ضم  الذي  املعرض 

ومن ضمنها شهادة تطعيم الشيخ زايد 
بن سلطان آل نهيان طيب اهلل ثراه والتي 

تتضمن خط يده عام 1951.
وأكد سمو الشيخ عبداهلل بن زايد آل نهيان 
أهمية املعرض ودوره يف تسليط الضوء 
على اجلهود الرائدة التي قام بها املغفور 
آل  سلطان  بن  زايد  الشيخ  اهلل  بإذن  له 
عالقة  ترسيخ  يف  ثراه،  اهلل  طّيب  نهيان 
قوية واسرتاتيجية بني دولة اإلمارات ودول 

االحتاد األوروبي.
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افتتح معرض 
»الشيخ زايد 

وأوروبا: رحلة« 
في أبوظبي
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عبد اهلل بن زايد: دولة اإلمارات تلعب
اإلقليمية  الساحة  على  فاعاًل  دورًا 
لالحتاد  قوي  شريك  وهي  والدولية، 

األوروبي يف العديد من اجملاالت.

املعرض  افتتاح  مبناسبة  سموه  وحتدث 
الوالد  بصحبة  أوروبا  إىل  األوىل  رحلته  عن 
آل  سلطان  بن  زايد  الشيخ  املؤسس 
إىل  رحلتي  كانت  ثراه:  اهلل  طيب  نهيان، 
بها  قمت  التي  الرحالت  أوىل  سويسرا 
أفضل  من  وكان  اهلل،  رحمه  الوالد  برفقة 
جتوايل  الزيارة  بهذه  املتعلقة  الذكريات 
شوارع  يف  األقدام  على  سريًا  برفقته 
كان  احلديث،  أطراف  وتبادلنا  لوزان،  مدينة 
املليئة  القصص  سرد  يحب  اهلل  رحمه 
بالعرب حيث مل يكن يوجهني بشكل مباشر 
اإلحراج،  عني  لريفع  رمبا  أو  أنسى  ال  حتى 
وكانت األمثلة التي يسوقها يف سردياتها 
وما  شخصيتي  تكوين  يف  األثر  عميقة 
يف  رائعة  بسمعة  حتظى  سويسرا  زالت 
دولة اإلمارات، وهي املكان املفضل الذي 

يقصده املواطنون اإلماراتيون للزيارة.
رجل سالم

سر  عن  الكثري  "يتساءل  سموه:  وقال 
اإلعجاب واحلب الذي يحظى به الشيخ زايد، 
رحمه اهلل، سواء من املواطنني يف دولة 
أرجاء  خمتلف  يف  الناس  من  أو  اإلمارات 
السر  إن  باختصار،  أقول  أن  وأحب  العامل، 
اشتهر  التي  النادرة  الصفات  يف  يكمن 
بها الشيخ زايد واملتمثلة باحلب والعطف 
عامل  ويف  الالحمدود،  والعطاء  والرحمة 
تعصف به الصراعات واألزمات، كان الشيخ 
الطراز  من  سالم  رجل  اهلل،  رحمه  زايد، 
جسور  وتعزيز  بناء  على  عمل  حيث  األول، 

االنفتاح والتسامح والعطاء قواًل وعماًل".
كان  اإلمارات،  دولة  "يف  سموه:  وأضاف 
الناس،  من  الكثري  يعرف  كما  زايد  الشيخ 

ليس والدي فقط، بل كان أبًا لكل مواطني 
الدولة واملقيمني على أرض دولة اإلمارات 
ملتزمًا  اهلل  رحمه  كان  وقد  السواء،  على 
وجلب  رفاهيتهم  حتقيق  تامًا  التزامًا 

السعادة لكل من يسكن معنا.
كما أنه قد استثمر كثريًا يف تنمية وتطوير 
تقدمي  ضمان  بهدف  اإلمارات،  دولة 
املدارس  كبناء  لشعبه  املثالية  اخلدمات 
ومالجئ  واملستشفيات  واجلامعات 
األيتام، ويف الوقت نفسه، مد يد الصداقة 
واملساعدة للناس والشعوب يف خمتلف 
دؤوب  بشكل  عمل  وقد  العامل،  مناطق 
التي  نفسها  احلقوق  املرأة  منح  على 
ملواصلة  الفرص  وخلق  الرجل،  بها  يتمتع 

تعليمها العايل وااللتحاق بسوق العمل.
للحوار  جممعًا  اهلل،  رحمه  جملسه،  وكان 
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الصريح واملباشر، مفتوحًا على  والنقاش 
ويدعو  يشجع  كان  كما  للجميع،  الدوام 
الناس للحضور إليه شخصيًا ملناقشة أي 

مشكلة، صغرية كانت أو كبرية".
دعائم السياسة اخلارجية

العاملي،  الصعيد  "على  سموه:  وقال 
أسس  اهلل،  رحمه  زايد،  الشيخ  أرسى 
اإلمارات،  لدولة  اخلارجية  السياسة 
املستوحاة من حكمته الشخصية مراعيًا 
ضرورة  إىل  استنادًا  االعتدال،  مبدأ  حتقيق 
العالقات  يف  التوازن  مراعاة  ضمان 
وتكريس  احلقيقة  عن  والدفاع  الدولية، 
احلوار  لغة  استخدام  ومراعاة  العدالة، 
أصبح  وقد  األطراف،  جميع  مع  والتفاهم 
الرئيسة  السمة  املتوازن  النهج  هذا 

لسياسة دولة اإلمارات اخلارجية".
"وقد نال الشيخ زايد ثقة الزعماء األجانب 
يطلبون  جعلهم  ما  السواء،  على  والعرب 
النزاعات  من  كثري  يف  التوسط  منه 
شهرة  نال  كما  الدول،  بني  املعقدة 
لعمل  حمبًا  رحيمًا  إنسانًا  بكونه  عاملية 
منقطع  غري  دعمًا  قدم  والعطاء،  اخلري 

اإلنسانية يف كافة  القضايا  لعدد كبري من 
أرجاء العامل".

وعرب سموه عن سعادته البالغة حني علم 
أن بعثة االحتاد األوروبي لدى دولة اإلمارات 
وأوروبا،  زايد  الشيخ  معرض  نظم  قد 
لهذا  راعيًا  أكون  أن  يل  عظيم  لشرف  "إنه 
األكرث  اليوم  يعد  الذي  املشرتك  املعرض 
رمزية يف أوروبا"، "ويجسد هذا املعرض، 

االحتفال باإلجنازات.
كما يعد وسيلة رائعة لالحتفال بالصداقة 
التي جتمع بني دول االحتاد األوروبي ودولة 
مميزًا  املعرض  هذا  "يعد  كما  اإلمارات"، 
بوالدي  إشادة  يعترب  لكونه  يل  بالنسبة 
الفاعل يف  زايد، رحمه اهلل، لدوره  الشيخ 
اإلمارات  دولة  بني  املتينة  العالقات  إقامة 
واالحتاد األوروبي، استنادًا إىل قيم الصداقة 

والوحدة والتعاون".
تأشرية شنغن

البارزة  املعامل  "من  سموه:  واستطرد 
األخرى لهذه العالقة التاريخية، قرار االحتاد 
املواطنني  إعفاء   ،2015 مايو  يف  األوروبي 
دول  زيارة  يف  يرغبون  الذين  اإلماراتيني 

على  احلصول  متطلبات  من  "شنغن" 
دولة  جعل  ما  املسبقة،  الدخول  تأشرية 
على  حتصل  عربية  دولة  أول  اإلمارات 

اإلعفاء من التأشرية.
اتفاقية  بتوقيع  قمنا  األخرية،  اآلونة  ويف 
األوروبية  الدائرة  بني   ،2018 يناير  يف  تعاون 
اخلارجية  ووزارة  اخلارجية  للشؤون 
عالقاتنا  سيعزز  ما  الدويل،  والتعاون 
السياسي  احلوار  وترية  زيادة  خالل  من 
االسرتاتيجية  القضايا  حول  والتعاون 
تهم  التي  املشرتكة  واملصالح  الرئيسة 
اإلمارات  دولة  بني  و"يجمع  اجلانبني"، 
ومصلحة  اهتمام  األوروبي  واالحتاد 
يسوده  أوسط  شرق  وجود  يف  مشرتكة 

االستقرار.
فاعاًل  دورًا  تلعب  اإلمارات  دولة  زالت  وما 
يدلل  ما  والدولية،  اإلقليمية  الساحة  على 
لالحتاد  وموثوق  قوي  شريك  أنها  على 
ومن  اجملاالت  من  العديد  يف  األوروبي 
والطاقة،  اإلرهاب،  مكافحة  ضمنها 
انتشار  ومنع  املناخي  والتغري  والبيئة، 

األسلحة الكيماوية والنووية.
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تعاوننا  أن  إىل  اإلشارة  يسعدين  كما 
اإلرهاب  مكافحة  جمال  يف  املشرتك 
األخرية  اآلونة  يف  بارز  بشكل  تطور  قد 
جلسات  عقد  على  االتفاق  بعد  وخاصة 
تعاون  يوجد  كما  منتظمة،  سياسي  حوار 
اإلمارات  ودولة  األوروبي  االحتاد  بني  وثيق 
الدور  عاليًا  ونثمن  البحري،  األمن  حول 
األوروبي  االحتاد  يلعبه  الذي  البارز  القيادي 
يف اجلهود الدولية ملكافحة القرصنة يف 

احمليط الهندي.
مشرتكة  مصالح  لدينا  ذلك،  على  وعالوة 
يجب  أنه  ونعتقد  اإلفريقي،  القرن  يف 
املمرات  وسالمة  أمن  على  احلفاظ 
كما  األوقات،  جميع  يف  الدولية  البحرية 
يف  شراكتنا  تعزيز  سويًا  نواصل  أن  آمل 
يف  أخرى  جماالت  ويف  اجملاالت  تلك 

املستقبل".
شراكة

زايد:  بن  عبداهلل  الشيخ  سمو  وحتدث 
كشراكة  األوروبي  االحتاد  بداية  "كانت 
اقتصادية بني عدة دول أوروبية، وتوسعت 
واقتصادية  سياسية  شراكة  لتصبح 

البداية،  ومنذ  أوروبا،  دول  معظم  تغطي 
ومصالح  رؤية  على  الشراكة  هذه  قامت 
مشرتك  والتزام  مشرتكة،  وموارد  وقيم 
التقت  وقد  واالزدهار،  السالم  حتقيق  نحو 
رؤية  مع  وتناغمت  األوروبي  االحتاد  رؤية 
الشيخ زايد الشخصية نحو توحيد األراضي 
واملناطق التي تشكل دولة اإلمارات حاليًا، 
واحملرك  الدافع  الرؤية  هذه  كانت  كما 
التعاون  جملس  إنشاء  لفكرة  الرئيس 

اخلليجي.
أوروبا  يف  زايد  الشيخ  رآه  ما  شكل  وقد 
اخلمسينيات  يف  اخلارج  إىل  رحالته  أثناء 
العزم  فعقد  له،  إلهام  مصدر  والستينيات 
ملسه  مبا  وشعبه  دولته  تنعم  أن  على 
تدفق  و"مع  هناك"،  ونهضة  تطور  من 
وفرتها  التي  اجلديدة  املالية  اإليرادات 
باملشاريع  البدء  استطاع  النفط،  مبيعات 
دولة  يف  الهامة  والتنموية  اإلنشائية 
برفاهية  الناس  ينعم  أن  لضمان  اإلمارات، 
فرص  على  ويحصلوا  عالية،  اجتماعية 

للنمو وحتقيق طموحاتهم".
معظم  زايد  الشيخ  التقى  "وقد  وتابع: 

الزعماء األوروبيني يف عصره، وعمل على 
هؤالء  مع  وصداقة  ودية  عالقات  تطوير 
رؤساء  بينهم  من  وكان  جميعًا.  الزعماء 
بريطانيا  ملكة  اليزابيث،  كامللكة  دول، 
واملستشار  وبلجيكيا.  إسبانيا  وملوك 
الفرنسيون  والرؤساء  والنمساوي،  األملاين 
القادة  بني  من  كان  كما  التوايل.  على 
والزعماء سياسيون ورؤساء وزراء كإدوارد 
مارجريت  الربيطانية  الوزراء  ورئيسة  هيث 

تاتشر".
خصوصية

من جانبه قال معايل زكي نسيبة وزير دولة: 
"هذا املعرض خاص جدًا بالنسبة يل حيث 
إنه يشيد بشكل خاص بالشيخ زايد، الذي 
كان له دور أساسي يف إقامة روابط قوية 
إىل  استنادًا  األوروبي،  واالحتاد  اإلمارات  بني 
يف  والوحدة  للصداقة  األساسية  القيم 

التنوع".
االحتاد  سفري  فوندي  باتريتسيو  وأعرب 
كلمته  يف  اإلمارات  دولة  لدى  األوروبي 
عن  املعرض  افتتاح  خالل  الرتحيبية 

سعادته لتنظيم املعرض يف عام زايد.
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يشرعون في بناء مدرسة جديدة في نيبال
شارك أربعة عشر متطوعًا من المجتمع اإلماراتي في جهود بناء مدرسة جديدة في 

قرية باسوتي في نيبال، البلد التي ما زالت تتعافى من آثار الزلزال المدمر الذي ضربها 

في عام 2015، حيث تهدف هذه الخطوة إلى تغيير حياة 150 طفل خارج المدرسة من 

خالل وضع حجر األساس لمدرسة أساسية جديدة من ثالثة صفوف. 

االنتهاء من  يتم  أن  املقرر 
 ،2019 عام  يف  املدرسة 
تأثري  لها  سيكون  حيث 
لألطفال،  التعليمي  املسار  على  عميق 
اجملتمع  على  تأثريها  إىل  باإلضافة 
من  املتطوعون  كّرس  وقد  أكرب.  بشكل 
الذين ميثلون 9 جنسيات وقتهم  اإلمارات 
والعمل  نيبال،  إىل  للسفر  وجهودهم 
احمللي  اجملتمع  أفراد  مع  جنب  إىل  جنبًا 
املباين  أحدث  إنشاء  يف  واملشاركة 
والتي  القرية،  حتتاجها  التي  املدرسية 

للتعليم  أمل  شركة  قبل  من  متويلها  مت 
بن  أحمد  األعمال  رجل  بقيادة  احملدودة 

بيات.
يوجد   ،2016 لعام  اليونيسف  لتقرير  ووفقًا   
سن  يف  طفل  مليون   5.2 نيبال  يف 
 12 إىل   5 )من  والثانوي  األساسي  التعليم 
سنة(. وتشري التقديرات إىل أن 23.2% من 
األساسية  املدرسة  سن  يف  األطفال 
أكرب  الفقر  وُيشكل  املدرسة.  خارج  هم 
الطبقي،  التمييز  يليه  التعليم،  أمام  عائق 
ال  املدارس  إىل  الطويلة  واملسافات 

وهجرة  اجلبلية،  املناطق  يف  سيما 
أجرب  ذلك،  على  عالوة  األطفال.  وعمالة 
الزلزال املّروع الذي وقع عام 2015 املزيد 
بسبب  املدرسة،  ترك  على  األطفال  من 
ترسل  التي  األسر  أو  التحتية  البنية  تضرر 
هذه  تفاقم  إىل  أدى  مما  للعمل،  أطفالها 

التحديات.
 وتدعم مبادرة التطوع حول العامل الهدف 
كسر  وهو  املؤسسة  عليه  تقوم  الذي 
يف  التعليم  توفري  خالل  من  الفقر  حلقة 
املبادرة  هذه  وحتظى  الّنامية.  البلدان 
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من   %23.2 أن  إىل  التقديرات  تشري 
األساسية  األطفال يف سن املدرسة 

يف نيبال هم خارج املدرسة.

اجملتمع  أفراد  بني  كبرية  بشعبية 
كبرية  بأعداد  يتقدمون  الذين  اإلماراتي، 
وطاقتهم  وقتهم  ويكرسون  للمشاركة 
والشباب  األطفال  حياة  يف  تغيري  إلحداث 

احملرومني.
 هذا وقد شارك املتطوعون يف جمموعة 
من األنشطة املرافقة لعمليات البناء يف 
وربط  احلفر  شملت  املدرسة؛  موقع 
وتسليح احلديد، فضاًل عن الغربلة وحمل 
ووضع  اخلرسانة  ومزج  املياه  وضخ 
تعليمية  عمل  ورش  أقيمت  كما  الطوب. 
ثقافية للتفاعل بشكل أفضل بينهم وبني 

اجملتمع احمللي من أجل جتربة جمزية.
العام  هذا  دورة  على  تعليقه  سياق  ويف   
يف  العامل"  حول  "التطوع  مبادرة  من 
رئيس  الشحي،  أحمد  عبداهلل  قال  نيبال، 
يف  "نعرب  العطاء:  دبي  يف  العمليات 
شركة  لسخاء  امتناننا  عن  العطاء  دبي 
بن  ألحمد  التابعة  احملدودة  للتعليم  أمل 
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بيات التي مولت بناء املدرسة. كما نتقدم 
على  دأبوا  الذين  للمتطوعني  بالشكر 
اجلهود  وعلى  دورة  كل  يف  مشاركتنا 
التي بذلوها يف تكريس وقتهم وطاقتهم 
امللتحقني  غري  األطفال  حصول  لضمان 
الّنامية  والبلدان  نيبال  يف  باملدارس 
كرمية  حياة  لتحقيق  عادلة،  فرصة  على 
إىل  للذهاب  الفرصة  منحهم  خالل  من 
للغاية  جمزي  ألمر  إنه  والتعلم.  املدرسة 
العامل"  حول  "التطوع  مبادرة  نرى  أن 
خالل  من  العطاء  دبي  رؤية  وتتحقق  تكرب 
حول  الطالب  حياة  على  هائل  تأثري  إحداث 
التعلم  رحلة  يف  يشرعون  وهم  العامل، 
الكفيلة  أحالمهم  حتقيق  على  تساعدهم 
جملتمعاتهم.  كبرية  مساهمات  بتقدمي 
استجابة  على  سعادتنا  تقتصر  مل  كما 

فرق  بإحداث  وشغفهم  املتطوعني 
فخورون  أيضًا  ولكننا  اآلخرين،  حياة  يف 
املبادرة  هذه  تتيحها  التي  بالفرصة 
للوقوف على ما  اإلماراتي  ألفراد اجملتمع 
مدى تأثري برامج دبي العطاء حول العامل."
 وقالت نتاشا فاز متطوعة انضمت لفريق 
ومليئة  ُتنسى  ال  جتربتها  أن  العطاء  دبي 
العطاء  لدبي  ُممتنة  "أنا  باألحاسيس: 
يف  للمشاركة  يل  الفرصة  إلتاحتها  للغاية 
يحمل  الذي  الرائع  التطوعي  العمل  هذا 
يف  جتربتنا  كانت  لقد  نبيلة.  غاية  طياته 
بوضوح  يتعافى  يزال  ال  الذي  البلد  نيبال، 
من  استثنائية.   ،2015 عام  زلزال  من 
مع  جنب  إىل  جنبا  نعمل  أن  حقًا  املمتع 
الذين  نيبال،  يف  احمللي  اجملتمع  أفراد 
لقد  وترحيب.  حفاوة  بكل  استقبلونا 
يف  الفرح  برؤية  غامرة  بسعادة  شعرت 
عيون األطفال عندما أدركوا بأنه سيصبح 

لديهم مدرسة خاصة بهم."
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حوار

نحتاج لوقفة انسانية اخالقية لكبح الظواهر البيئية

الواقع  أرض  على  حقائق  وهناك  البيئة،  على  صحي  غير  إنساني  ضغط  ثمة   -

تشير إلى أن البيئة تتعرض لخطر كبير.

- االهتمام بالبيئة ليس مقتصرًا على الغرب، ولدينا قصص نجاح عربية واضحة

بن  زايد  الشيخ  له  المغفور  شخصية  في  يتمثل  عظيم  بيئي  موروث  لدينا   -

سلطان آل نهيان، طيب اهلل ثراه.

سعادة الدكتور املهندس 
هيئة  رئيس  الليم،  راشد 
الشارقة،  ومياه  كهرباء 
وثيقا  ارتباطًا  ترتبط  البيئة  القضايا  بأن 
يحمل  العربي  عاملنا  وأن  البشر،  بقضايا 
ونوعي،  مستدام  وسلوك  جناح  قصص 

الغرب،  إىل  ليصل  ناجح  صوت  إىل  وبحاجة 
هي  املستدامة  التنمية  قضية  وكانت 
عدد  إلصدار  دفعته  التي  والغاية  الهدف 
املستدامة  التنمية  جمال  يف  الكتب  من 
صوته  إيصال  بهدف  اإلجنليزية  باللغة 
للغرب، ورسالة مفادها أن العرب هم أيضًا 

مهتمون بصحة األرض ومكوناتها.
 وكان جمللة "البيئة واجملتمع" هذا احلوار 
مع سعادة الدكتور املهندس راشد الليم، 
الذي  الشارقة،  ومياه  كهرباء  هيئة  رئيس 
حتدث عن أبرز التحديات املناخية، وجهوده 
املستدامة،  التنمية  أهداف  حتقيق  يف 
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رئيس هيئة 
كهرباء ومياه 

الشارقة 
سعادة الدكتور 
المهندس راشد 

الليم:
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صحي  غري  إنساين  ضغط  ثمة  الليم: 
أرض  على  حقائق  وهناك  البيئة  على 
الواقع تشري إىل أن البيئة تتعرض خلطر 

كبري، بسبب ما كسبته يد اإلنسان.

تتبعها  التي  املبتكرة  املمارسات  وأبرز 
لتعزيز  الشارقة  ومياه  كهرباء  هيئة 

مفهوم الرتشيد والطاقة النظيفة. 
 عرف عن اهتمامكم الكبري بشؤون البيئة 
فضاًل  والعاملي،  احمللي  املستوى  على 
عن جهودكم يف إصدار العديد من الكتب 
التي تناقش أهداف التنمية املستدامة.. 

حدثنا عن الدوافع وسبب هذا االهتمام؟
البداية كانت عام 2000 عندما أطلقت األمم 
املستدامة  التنمية  أهداف  املتحدة 
إثرها  على  ومت  صرخة  عن  عبارة  وكانت 
الثمانية  األهداف  لتحقيق  خطة  وضع 
بحلول العام 2015،  وكان الرتكيز على البيئة 
االقتصاد  نحو  وصواًل  واملال،  واإلنسان 
فكرة  تشغلني  آنذاك  وكانت  األخضر. 
الصدى  ذلك  لدينا  ليس  عربية  كدول  أننا 

العامل،  مستوى  على  املسموع  والصوت 
على الرغم من وجود مبادرات بيئية مهمة 
وهادفة، وكنت يف تلك األثناء أعمل مديرًا 
التي  باحلمرية،  احلرة  املنطقة  لهيئة 
األجنبية  اإلستثمارات  باستقطاب  تعنى 
فكان تعاملنا يف األسواق الغربية أكرث من 
منظومة  ضمن  العمل  فقررت  احمللية، 
وسعيت  املستدامة،  الثمانية  األهداف 
والبيئة  اإلنسان  أن  للجميع  أثبت  كي 
مظلة  حتت  جتتمع  أن  ممكن  واملال، 
على  العمل  فبدأت  املستدامة،   التنمية 
حتقيق  خالل  من  الهدف  وحققت  هذا 
على  واحلصول  املنطقة،  يف  منو  نسبة 
على  جماالت  عدة  يف  تقدير  شهادات 
مستوى العامل، األمر الذي دعاين ألن أسطر 
"رحلتي  أسميته  كتاب  يف  االجناز  هذا 

اخلضراء باحلمرية" وكان باللغة االجنليزية 
على  اإلجنازات  لهذه  الرتويج  بهدف 
العاملية  املنتديات  ويف  العامل  مستوى 
بالبيئة  مهتمني  العرب  بأن  أثبت  وأن 

وبصحة اإلنسان بجانب املال واألعمال.
الكتب  نحو إصدار  ومنذ 7 سنوات، اجتهت 
باللغة اإلجنليزية، وحاضرت يف أكرث من 50 
دولة على مستوى العامل، وكلها تدور حول 
اضرب  وكنت  باإلنسان،  واالهتمام  البيئة 

أمثلة من داخل اإلمارات.
تعزيز  يف  إصداراتكم  ساهمت  كيف 
مفهوم التنمية املستدامة على مستوى 

العامل؟
يف  املستدامة  بالتنمية  اسمي  ارتبط 
وأذكر  واملؤمترات،  احملافل  من  العديد 
سنغافورة  حكومة  يف  الثاين  الوزير  أن 
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احملافل  إحدى  يف  قال  العابدين،  زين 
التنمية  هو  راشد  للدكتور  الثاين  االسم  بأن 

املستدامة.
ويف العام 2015 تشرفت برئيس سنغافورة 
الذي  لكتابي  مقدمة  كتب  الذي  الراحل 
"التنمية املستدامة ملوجة  يحمل اسم:  
 " كتاب  اصدرت  كذلك  الرابعة"  االقتصاد 
للتنمية  العاملية  الـ 17  باألهداف  أنا ملتزم" 
معايل  املقدمة  وكتب  املستدامة، 
املهندس سلطان بن سعيد املنصوري، 
الثانية  واملقدمة  اإلماراتي،  االقتصاد  وزير 
كتبها وزير املياه اللبناين، والقى استحسانًا 
يف  والهتمني  الرسمي  املستوى  على 

هذا اجلانب. 
وصدر يل مؤخرًا  كتاب يحمل اسم " أهداف 
اسم  وارفقت  املستدامة"  للتنمية  الليم 
 21 عن  فيه  وكتب  به،  اعتز  كإسم  العائلة 
اعتقد  ألين  املستدامة،  للتنمية  هدف 
املستدامة  للتنمية  أخرى  أهداف  بوجود 
ومنها؛  املبارك  البلد  هذا  من  نبعت 

السعادة، حقوق الطفل، والتسامح.
ما هي أبرز التحديات البيئية على مستوى 

بصفة  والعامل  خاصة  اإلمارات  دولة 
عامة؟

البيئة،  على  صحي  غري  إنساين  ضغط  ثمة 
إىل  تشري  الواقع  أرض  على  حقائق  وهناك 
ما  بسبب  كبري،  خلطر  تتعرض  البيئة  أن 
وبعض  املصانع  من  اإلنسان،  يد  كسبته 
البحار،  يف  ترمى  التي  الكيميائية  املواد 
مت  ما  منها  وواضحة،  كثرية  واحلقائق 
النفايات  من  طن   10 وجود  عن  اكتشافه 
شواطئ  على  حوت  بطن  يف  البالستيكية 
وجدو  نافق  حوت   15 وقبلها  اندونيسيا، 
على شواطئ أملانيا. فكل ذلك يدل على 
التي  الطبيعية  باملوارد  اإلنسان  استهتار 

أثرت على صحة الطبيعة. 
ارتفاعًا  نشهد  املنطقة،  مستوى  وعلى 
وبسبب  املقابل  يف  األمطار  نسبة  يف 
خليجية  مدن  وجدنا  التحتية  البنية  غياب 

أغرقتها مياه األمطار.
هذه  كل  عن  املسؤول  من  برأيك، 
ترى  وكيف  بالبيئة،  الضاره  املمارسات 

نسبة الوعي البيئي بني أفراد اجملتمع؟
واضحة  عربية  جناح  وقصص  لدينا توعية 

ومصر  وفلسطني  اجلزائر  يف  سواء 
للبيئة  حب  فهناك  البلدان،  من  وغريها 
فلسطني  يف  فرنى  باألرض،  ومتسك 
فهناك  الزيتون  بغصن  يتمسك  اإلنسان 
حب لألرض، لذلك نحن نريد تسليط الضوء 
بأن  العامل  ونري  القصص،  هذه  على 
االهتمام بالبيئة ليس مقتصرًا على الغرب، 
الصوت  ايصال  مسألة  ينقصنا  ولكن 

بالشكل الصحيح.
ولألسف  العلمية،  األبحاث  ينقصنا  وكذلك 
هذه  يف  معنا  مرتبطة  غري  اجلامعات 
الطلبة  نعرف  أن  نريد  نحن  املسؤولية، 
يف  يتمثل  عظيم  بيئي  موروث  لدينا  بأن 
بن  زايد  الشيخ  له  املغفور  شخصية 
الذي  ثراه"  اهلل  "طيب  نهيان  آل  سلطان 
من  إلمارات  دولة  وحول  العامل  حتدى 
قصة  خري  وهي  خضراء،  جنة  إىل  صحراء 

جناح يضرب بها املثل. 
واإلعالم  اإلعالم  وسائل  نحمل  وكذلك، 
الواجهة  إبراز  يف  املسؤولية  االجتماعي 

احلضارية املستدامة يف عاملنا العربي.
على الرغم من االهتمام العاملي بقضايا 
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البيئية  املشكالت  أن  إال  املناخي  التغري 
يف ازدياد.. ما تفسريكم لهذه الظاهرة؟

أحد  هو  املطرد  السكاين  النمو  أن  الشك 
اليوم  "حلول  مبقولة  أؤمن  وأنا  األسباب، 
مل  عام   100 قبل  أنه  مبعنى  الغد"  مشاكل 
الدواب،  نستخدم  وكنا  سيارات  لدينا  يكن 
ووسائل  السيارات  وجود  احلل  فكان 
انبعاث الغازات  النقل احلديثة التي أدت إىل 
بالنسبة  األمر  هو  وكذلك  السامة، 
البرتوكيماويات  مصانع  وخاصة  للمصانع، 

التي أثرت على الزراعة.
فنحن يف السابق كنا اشد ارتباطًا باألرض 
طاقة  هناك  فكانت  أيضًا،  واملنزل  والبحر 
األفراد،  استهالك  مستوى  على  ايجابية 
ففي السابق مل يكن يقتني اإلنسان سوى 
واستهالك  تشبع  هناك  اليوم  أما  حاجته، 
االستهالكية  واملواد  للكماليات  كبريين 

والغذائية. 
اخالقية  انسانية  وقفة  واملطلوب وجود 
مقرتنة بتوثيق البحوث والدراسات، ونتمنى 
طلبة  تثقيف  مع  لذلك  ميزانيات  توفري 

املدارس واجلامعات. 

كيف تشجع هيئة كهرباء ومياه الشارقة 
استهالك  ترشيد  على  اجملتمع  أفراد 

مصادر الطاقة؟
التي  الرتشيد"  "إدارة  الهيئة  يف  لدينا 
حتمل هدف اسمه "هدف الرتشيد بنسبة 
إىل 30%" وجاءت حتت مظلة رؤية  التقليل 
 ،2014 عام  اعتمادها  مت  التي   2020 الهيئة 
قبل  الصغار  األطفال  برتشيد  وبدأنا 
جيل  وهم  املستقبل  جيل  النهم  الكبار، 
احلمالت  نشر  على  وعلمنا  االستدامة، 

التوعوية جلميع  شرائح اجملتمع.
"ساعة  مبادرة  أطلقنا  أخرى،  ناحية  من 
السمو  صاحب  اعتمدها  التي  الرتشيد" 
حممد  بن  سلطان  الدكتور  الشيخ 
حاكم  األعلى  اجمللس  عضو  القاسمي، 
عليها  ووقع  اهلل"،  "رعاه  الشارقة، 
وبعض  والسفراء،  والوزراء  العهود  أولياء 
األول  يف  وحددناها  العاملية  الشركات 
ساعة  تتم  أن  على  عام،  كل  من  يوليو  من 
الرتشيد من الساعة الثانية والنصف وحتى 
الثالثة والنصف ظهرًا، وهي أعلى ذروة يف 
على  للمبادرة  نسوق  وبدأنا  االستهالك، 

الدول اخلليجية والعربية وحظيت  مستوى 
أن  ونطمح  كبريين،  ودعم  باستحسان 
تعرض املبادرة يف األمانة العامة جلامعة 

الدول العربية.
الهيئة  حققتها  التي  الوفورات  عن  ماذا 
يف جانب استهالك الطاقة وخفض نسبة 

اإلنبعاثات الكربونية؟
التغيري دائمًا يبدأ من النفس، فعملنا على 
وجودة  اخلضراء  املكاتب  مبادرة  تدشني 
الهواء، التي من خاللها تأكدنا من أن هواء 
اهتمامنا  وعززنا  ملوثات،  بدون  املكاتب 
جودة  إىل  انتقلنا  وبعدها  نفسه،  بالتكييف 
املكاتب، واعتمدنا على املكاتب اخلضراء، 
وسالت إعادة التدوير، بهدف نشر الثقافة 

البيئية.
ونصف  عامني  قبل  حصلنا  ذلك،  جانب  إىل 
تهتم  التي   5010001 االيزو  منظومة  على 
األوىل  هي  الهيئة  فتعترب  الطاقة،  بكفاءة 
حتصل  العربي  الوطن  مستوى  على 
تغيري  إىل  تدعو  التي  الشهادة،  هذه  على 
واملياه،  الطاقة  إىل  املربر  غري  االستهالك 
ومنها عملنا على تغيري األجهزة القدمية، 
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املياه،  ترشيد  بأجهزة  املبنى  وتزويد 
والتأكد من نظافة خزانات املياه ومكيفات 
الذكية  باألجهزة  املكاتب  وزودنا  الهواء، 
تشغل  التي  املكاتب  هواء  درجة  لقياس 
عن بعد وتعمل عرب الهواتف الذكية، وهي 

متاحة للجمهور أيضًا.
لسكان  املطرد  النمو  الهيئة  تواكب  كيف 
حمطات  على  األحمال  ناحية  من  اإلمارة 

الكهرباء واملياه؟
ناحية  من  االستدامة  اسلوب  على  نعتمد 
من  املبنى  إىل  والنظر  الذات  إىل  النظر 
يف  النظر  وإعادة  املنشأة  عمر  ناحية 
عملنا  لذلك  الداخل،  من  الطاقة  توزيع 
كفاءة  يف  متخصص  فريق  تشكيل  على 
مقابل،  أو  رسوم  أي  دون  يعمل  الطاقة، 
يذهب  بحيث  جمتمعية  خدمة  جمرد 
وما  حالتها  ملعرفة  املنشأة  إىل  الفريق 
يف  اتخاذها  الواجب  واحللول  األسس  هي 

استبدال األجهزة القدمية بحديثة.
بأن  اإلعتمار  بعني  أخذنا  أخرى،  جهة  من 
وكابالت  حملطات  حتتاج  اجلديدة  املباين 
وحمطات تقوية وانتاج وهذا ما نعمل عليه 

نظرًا ألهميته.
 2020 لعام  الهيئة  اسرتاتيجية  عن  حدثنا 
وخططها البيئية التكنولوجية الطموحة ؟ 
التكنولوجيا  توظيف  نحو  الهيئة  تسعى 
وحتقيق  الدولة  تطلعات  مع  يتواكب  مبا 
 2016 العام  منذ  ركزنا  لذلك  متعاملينا،  رضا 
وخدمات  الذكية  التطبيقات  توظيف  على 
املتعامل  يستطيع  التي  الذكية  الهواتف 
استخدامها يف دفع الفواتري، التي بدورها 
وفرت يف عدد األوراق املستخدمة، ووفرنا 
بذلك نحو 600 شجرة شهريًا، وعملنا على 
بحيث  الدولة  يف  البنوك  مع  عالقتنا  تقوية 
أن كل شخص لديه حساب بنكي يستطيع 

دفع فاتورة الكهرباء من خالله. 
الشارقة  ومياه  كهرباء  هيئة  تعاونت  وقد 
ليربتي  وشركة  موتورز  جرنال  شركة  مع 
للسيارات، من أجل تزويد الهيئة بالسيارات 
حمطات  إنشاء  يف  والتوسع  الكهربائية، 
البيئية  املمارسات  لتعزيز  لها،  شحن 

املستدامة.
ودشنت الهيئة، منذ أكرث من عام، حمطة 
جمانًا،  اخلدمة  ووفرت  السيارات  لشحن 

السيارات  استخدام  على  للتشجيع 
تخفيض  يف  يسهم  مما  الكهربائية، 
إىل  الهيئة  وتسعى  الكربونية  االنبعاثات 
الكهربائية  السيارات  استخدام  تشجيع 
لتوجيهات  تنفيذًا  الشحن،  وحمطات 
صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن 
األعلى  اجمللس  عضو  القاسمي  حممد 
األساليب  تبني  بضرورة  الشارقة،  حاكم 
يدعم  مبا  اإلمارة،  يف  استدامة  األكرث 
وتنفيذًا  للبيئة،  صديقًة  كمدينة  مكانتها 

السرتاتيجية الهيئة.
مركبات  أسطول  لتزويد  خطة  وهناك 
الكهربائية،  السيارات  من  بعدد  الهيئة 
وإنشاء أكرث من 100 حمطة شحن سيارات 
الشمسية،  الطاقة  تدعمها  كهربائية 
بالتعاون مع جملس التخطيط العمراين يف 
وأيضًا  واملستشفيات،  التجارية  املراكز 
والشوارع  احلكومية  اخلدمية  املراكز 
إمارة  مناطق  خمتلف  يف  الرئيسية 

الشارقة.
وتسعى الهيئة إىل التوسع يف مشروعات 
البنية التحتية لشحن السيارات الكهربائية 
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قامت  كما  اإلمارة،  مناطق  جميع  لتشمل 
للبيئة  صديقة  شحن  حمطة  أول  بإنشاء 
بالكامل ودعمها بألواح الطاقة الشمسية 
السيارات،  مواقف  أسطح  على  املثبتة 
احلكومية  اجلهات  خمتلف  مع  بالتعاون 

واخلاصة لضمان التنمية املستدامة.
 طرحت الهيئة مبادرة مبتكرة جاءت حتت 
اخياركم  ومنها  سيوا"  "أصدقاء  عنوان 
فهد  بن  أحمد  حممد  الدكتور  لسعادة 

شخصية شهر الطاقة.. حدثنا عنها؟ 
أربع سنوات علمنا على تدشني هذه  منذ 
ثالثة  تشمل  التي  اجملتمعية  املبادرة 
تكرمي  وهي؛  واجلوائز،  التكرميات  من  أنواع 
أصدقاء  وتكرمي  املتميزين،  املوظفني 
هيئة كهرباء ومياه الشارقة على مستوى 
احلكومية  واملؤسسات  واألفراد  الشركاء 
التي ساهمت  والشبه حكومية واخلاصة، 
يف دعم مبادرات الهيئة يف حتقيق خطتها 
مبفهومها  باالستدامة  املتعلقة   2020
بالطاقة  يتعلق  فيما  وخاصة  الصحيح، 
مع  ويتزامن  ينسجم  ومبا  واستدامتها، 
اختيار  فتم  واحتفاالتها.  الدولة  مناسبات 

الوطني،  واليوم  الطاقة  لشهر  شخصية 
وشهر الرحمة وشهر البيئة وغريها.

الدكتور  سعادة  لشخصية  اختيارنا  وجاء 
املساهمات  صاحب  فهد  بن  حممد 
املشرفة  البيئية  واألنشطة  الوطنية 
املهني  أو  الفردي  املستوى  على  سواء 
ويف اجلانب الشرطي واألكادميي والبحثي 
من  عدد  اختيار  مت  وكذلك  والعلمي. 
منهم؛  الدولة  يف  املهمة  الشخصيات 
معايل الدكتور ثاين أحمد الزيودي، وزير التغري 
املناخي والبيئة، معايل سهيل املزروعي، 
الشيخة  اإلماراتي،  والصناعة  الطاقة  وزير 
التسامح  القاسمي، وزيرة  بنت خالد  لبنى 

يف السابق، وغريهم.
طلبة   " بند  حتت  الطلبة  نكرم  وكذلك 
على  اجلامعات  مع  بالتعاون  مبدعون" 
مستوى الدولة، بحيث يتم تكرمي املبدعني 
قضايا  يف  واملساهمني  واملبتكرين 

الطاقة واملياه.
ومياه  كهرباء  هيئة  من  وفد  شارك  وقد 
تنظمها  التي  الندوة  يف  الشارقة، 
مؤسسة زايد الدولية للبيئة، بعنوان رحلة 

وتأثرياتها  العذب  إىل  املالح  من  املاء 
البيئية، وذلك يف إطار التعاون بني اجلانبني، 
كهرباء  هيئة  املؤسسة  زودت  حيث 
اخملتلفة،  بإصداراتها  الشارقة،  ومياه 
مكتبة  إىل  إلضافتها  إصدارًا،   23 تبلغ  التي 
وعي  تنمية  يف  منها  واالستفادة  الهيئة، 
املوظفني واملراجعني وتنمية معارفهم.

مؤسسة  جهود  نثّمن  الهيئة  يف  ونحن 
العليا  اللجنة  ورئيس  للبيئة،  الدولية  زايد 
بن  أحمد  حممد  الدكتور  للمؤسسة 
البيئية  األعمال  وتشجيع  دعم  على  فهد، 
الوطنية،  واجلماعية  الفردية  واملبادرات 
التميز  على  واملؤسسات  األفراد  وحتفيز 
البيئة  جمال  يف  واالبتكار  البحث  يف 
البيئية  األعمال  وتشجيع  ودعم  الطبيعية، 
الوطنية  واجلماعية  الفردية  واملبادرات 
املساهمة  شأنها  من  التي  املتميزة، 
الطبيعية  املوارد  استدامة  حتقيق  يف 
واملؤسسات  األفراد  وحتفيز  والطاقة، 
يوفر  الذي  واالبتكار  البحث  يف  التميز  على 

حلواًل لقضايا البيئة. 
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تكنولوجيا بيئية

»طرق دبي« في التنقل ذاتي القيادة والذكاء االصطناعي 
أشاد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي بجهود هيئة 

االصطناعي  بالذكاء  الصلة  ذات  والمبادرات  المشاريع  تنفيذ  في  والمواصالت  الطرق 

النقل  وسائل  ركاب  تنقل  تسهيل  ومبادرات  المشترك  والتنقل  القيادة  ذاتي  والتنقل 

الجماعي للوصول إلى وجهاتهم النهائية.

سموه  زيارة  خالل  ذلك 
يف  دبي  مرتو  ملرآب 
يف  وكان  الراشدية 
استقباله سعادة مطر الطاير املدير العام 
حيث  الهيئة  يف  املدرين  جملس  ورئيس 
املعلقة  دبي  وحدات  من  منوذجني  تفقد 
يف  للتنقل  مستقبلي  نقل  نظام  وهو 
أرض  مساحة  باستخدام  ميتاز  دبي  إمارة 
التقليدية  باألنظمة  مقارنة  مرة  مبئة  أقل 
استخدام  وكفاءة  نفسها  السعة  ذات 
مرات  خمس  مبقدار  يقل  الذي  الطاقة 

أقل  حتتية  وبنية  الكهربائية  املركبات  عن 
ذات  التقليدية  النقل  أنظمة  عن  مرات   10 بـ 

السعة نفسها.
النموذج األول

دبي  وحدات  من  األول  النموذج  وميتاز 
وخفة  احلجم  بصغر   "Unibike" املعلقة 
سكك  على  فوالذية  بعجالت  وتتحرك  الوزن 
معلقة وجتمع بني مزايا املركبة الكهربائية 
الرياضية  املزايا  وبني  العايل  األداء  ذات 
الطاقة  أنظمة  جانب  إىل  والرتفيهية 
تزويد  وميكن  العربة..  حلركة  الكهربائية 

الدراجة  بأسلوب  كهربائي  مبولد  العربة 
الهوائية وبالتايل ميكن حتريكها بقوة الركاب 
واحد  راكب  بني  وحدة  كل  سعة  وترتاوح 
خاصة  مساحة  ووجود  ركاب  وخمسة 
القصوى  السرعة  وتبلغ  الفردي  للتنقل 
للوحدات املعلقة 150 كيلومرتا يف الساعة 
وتستطيع هذه الوحدات نقل 20 ألف مسافر 
وحدات  من  الثاين  النموذج  أما  الساعة  يف 
لنقل  فصممت   "Unicar" املعلقة  دبي 
الركاب ملسافات 200 كم ومتتاز بتناغمها مع 
التي  العاملية  واملعايري  العصري  التصميم 
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االصطناعي  الذكاء  الهيئة  وظفت 
ذاتية  ملركبة  التجريبي  التشغيل  يف 
تعمل  ركاب  لعشرة  تتسع  القيادة 

بالطاقة الكهربائية الصديقة للبيئة.

تنتهجها دبي وتساعد هذه األنظمة فائقة 
احلداثة واملبتكرة على رفع انسيابية التنقل 
من خالل إنشاء شبكة عالية االرتفاع تصل 
هذه  سعة  وترتاوح  الشاهقة،  األبراج  بني 
وتصل  ركاب،  وستة  راكبني  بني  الوحدات 
يف  كيلومرتا  للحدات 150  القصوى  السرعة 
االستيعابية  طاقتها  تقدر  فيما  الساعة، 

بنحو 50 ألف راكب يف الساعة.
الشيخ حمدان بن حممد بن  وتفقد سمو 
القطار اجلديد ملرتو دبي  آل مكتوم  راشد 
يف  حاليا  اختباره  ويجري  مؤخرا  وصل  الذي 
املرآب واطلع على اإلضافات والتحسينات 
الداخلي  التصميم  على  إدخالها  جرى  التي 
العربة  تخصيص  ومنها  املرتو  لعربات 
على  واإلبقاء  واألطفال  للنساء  األخرية 
جزء من العربة األوىل للدرجة الذهبية فيما 

الفضية  للدرجة  العربات  باقي  ُخصصت 
عرضية  بطريقة  املقاعد  توزيع  إعادة  مع 
الذهبية  الدرجة  يف   "Transversal"
الدرجة  يف   "Longitudinal" وطولية 
ويسهم  واألطفال  النساء  وعربة  الفضية 
التوزيع اجلديد يف زيادة الطاقة االستيعابية 
العدد  يرتفع  حيث   %8 بنسبة  للقطارات 
من 643 راكبا إىل 696 راكبا مع اإلبقاء على 
الشكل اخلارجي للقطارات كما هو حاليا يف 
عربات مرتو دبي وذلك حفاظًا على الهوية 
ألوانه  باستخدام  دبي  ملرتو  التصميمية 

املعروفة لدى اجلمهور. 
السكك احلديدية 

السكك  صيانة  جهاز  سموه  وتفقد 
بشحذ  يقوم  الذي  عامليًا  االحدث  احلديدية 
آلية  بصورة  احلديدية  السكة  قضبان 

القضبان  بني  توافق  أفضل  على  للحفاظ 
انكسار  خطر  ملنع  القطارات  وعجالت 
للبنية  االفرتاضي  العمر  وإطالة  القضبان 
يف  اجلهاز  ويسهم  للقطارات  التحتية 
الناجت  واالهتزاز  الضوضاء  مستوى  تقليل 
وتقليل  كبرية  بصورة  القطارات  حركة  عن 
نتيجة  احلديدية  القضبان  صيانة  كلفة 
لتوفر نظام دقيق وآيل للصيانة الوقائية كما 
يسهم يف توفري قياسات فورية للقضبان 

مما يقلل من األخطاء البشرية.
الليموزين  مبادرتي  سموه  وتفقد 
إيفوك  روفر  رينج  طراز  من  املكشوف 
تاكسي  مؤسسة  من  الليموزين  والدراجة 
املكشوف  الليموزين  خدمة  وتوفر  دبي 
ومستوى  تتماشى  فريدة  تنقل  جتربة 
يف  تتوفر  دبي  يف  والرفاهية  الفخامة 
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بعض املناطق مثل برج خليفة وبرج العرب 
وجمريا بيتش ريزيدنس وسيتي ووك فيما 
استثنائية  جتربة  الليموزين  الدراجة  توفر 
يف  وحتديدًا  التنقل  يف  والسياح  للركاب 
عملية  حلواًل  تقدم  كما  الشتاء  فصل 
للتنقل السهل والسريع يف أوقات الذروة 
وحتقيق  العالية  الكثافة  ذات  واملناطق 
التكامل بني أنظمة النقل واملواصالت من 
النقل  وسائل  ركاب  تنقل  تسهيل  خالل 
النهائية  وجهاتهم  إىل  للوصول  اجلماعي 

."last miles امليل األخري"
أحدث التقنيات

امليدانية  القيادة  مركبة  سموه  تفقد  كما 
لدعم فريق العمل يف التعامل مع احلاالت 
الطارئة واألزمات املتعلقة بالطرق ووسائل 
بأحدث  جمهزة  واملركبة  اخملتلفة  النقل 
الالسلكي  الربط  من  والتجهيزات  التقنيات 
األقمار  مع  والربط  املوحد  التحكم  مبركز 
االصطناعية وبث نقل مباشر ملركز التحكم 

املوحد من موقع احلدث.
جتربة  على  دبي  عهد  ويل  سمو  واطلع 
تطبيق  يف  واملواصالت  الطرق  هيئة 
دبي  مرتو  وأهمها  االصطناعي  الذكاء 

الذي يعد أطول مرتو دون سائق يف العامل 
نظام  خالل  من  آليًا  بتشغيله  التحكم  يكون 
الذكاء  باستخدام  اآليل  واجلدولة  التخطيط 
خلطوط  إشارات  نظام  لتوفري  االصطناعي 
ومنع  األمان  مستويات  وزيادة  املرتو 
مع  القطارات  بني  التصادم  مثل  األخطار 
القطارات  لعربات  ذاته  الوقت  يف  السماح 
بالسري بأقصى سرعة وساهم هذا النظام 
التكاليف التشغيلية بنسبة %7  يف خفض 
بنسبة  الرحالت  مبواعيد  االلتزام  وحتسني 
6.4% ومن املشاريع أيضًا استخدام تقنية 
الذكاء االصطناعي يف مركز التحكم املوحد 
ونظام  الضخمة  البيانات  مع  للتعامل 
واحلشود  النقل  بحركة  والتنبؤ  احملاكاة 
أدوات  وظفت  حيث  الذاتي  التعلم  وخاصية 
 75 استيعاب  على  قادرة  متطورة  ذكية 
مليون سجل بيانات للتنقل يوميًا وساعدت 
التنقل  تخطيط  على  الهيئة  التقنيات  هذه 
وحتسني  النقل  كفاءة  وحتسني  الذكي 

جتربة املتعاملني.
الكامريات الذكية 

معرض  يف  الطاير  مطر  سعادة  وأوضح 
شرحه أن الهيئة استخدمت تقنيات الذكاء 

يف  طيار  دون  الطائرات  يف  االصطناعي 
ومراقبة  الهيئة  أصول  وتصنيف  حصر 
احلركة املرورية واحلاالت الطارئة واحلوادث 
يف  االصطناعي  الذكاء  استخدمت  كما 
جتاوز  حاالت  ملراقبة  الذكية  الكامريات 
املركبات اخلاصة ملسار احلافالت وساهم 
رحالت  مبواعيد  االلتزام  زيادة  يف  ذلك 
بنسبة  األجرة  ومركبات  العامة  احلافالت 
20% وخفض التكاليف التشغيلية املباشرة 
وتقليل  النقل  لوسائل  املباشرة  وغري 
للبيئة  امللوثة  الكربونية  االنبعاثات  نسبة 
يف  االصطناعي  الذكاء  الهيئة  وطبقت 
القيادة  الختبارات  السائقني  فحص  ساحة 
وذلك بتزويدها بتكنولوجيا مبتكرة وكامريات 
وحّساسات عالية الكفاءة مرتبطة مبعالج 
البيانات  خمتلف  جمع  على  قادر  مركزي 
واحتساب األخطاء بشكل آيل وحتديد جناح 
أو رسوب املتقدم للفحص بطريقة مؤمتتة 
وشفافة كما وظف الذكاء االصطناعي يف 
إشارات املرور الذكية من خالل نظام يعتمد 
أرضي  ضوئي  بنظام  متصلة  حّساسات 
يتناغم مع إضاءة اإلشارات حيث يقرأ حركة 
املشاة على األرصفة )قبل عبور الشارع( 
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ويعّدل  عبوره"  "خالل  املشاة  ممر  وعلى 
التوقيت املتبقي أوتوماتيكيًا بناًء على هذه 
القراءة بحيث يسمح بعبور آمن ألكرب عدد 

ممكن من املشاة بشكل آمن وسهل.
توظيف  إىل  الطاير  مطر  سعادة  وتطرق 
تنفيذ  يف  االصطناعي  للذكاء  الهيئة 
اسرتاتيجية دبي للتنقل ذاتي القيادة حيث 
طبقت هذه التقنية يف التشغيل التجريبي 
ركاب  لعشرة  تتسع  القيادة  ذاتية  ملركبة 
تعمل بالطاقة الكهربائية "صديقة للبيئة" 
أول  ويف  عالية  سالمة  مواصفات  مع 
تاكسي جوي ذاتي القيادة قادر على حمل 
شخصني إىل جانب اجليل اجلديد من وسائل 
الفحص  مثل  للمركبات  الفني  الفحص 
الذكية  والنظارة  الروبوت  باستخدام  الفني 
األعطال  قراءة  وروبوت  املركبات  لفحص 
الذكي  املسح  جانب  إىل  املركبات  وفحص 
اآللية  والرقابة  يتيح املسح  الذي  للمواقف 

ألكرث من 1000 موقف.
خدمة املتعاملني

ويف جمال خدمة املتعاملني جرى توظيف 
الذكاء االصطناعي يف نظام احملادثة اآليل 
"حمبوب"  االصطناعي  الذكاء  باستخدام 

للسعادة،  االصطناعي  الذكاء  ومقياس 
الصوت  مبكربات  الشخصي  واملساعد 
استفسارات  عن  يجيب  الذي  الذكية 
وعلى  تفاعلي  بأسلوب  املتعاملني 
نظام  الهيئة  طبقت  املوظفني  مستوى 
السائقني  ملتابعة  احلافالت  يف  الرقيب 
كامريات  على  النظام  ويعتمد  القيادة  أثناء 
لتنبيه  استشعار  وأجهزة  احلافالت  داخل 
حاالت  يف  خاصة  القيادة  أثناء  السائقني 

اإلرهاق أو االنشغال بغري الطريق.
واستعرض سعادة مطر الطاير املقارنات 
وتطرق  املشرتك  للتنقل  املعيارية 
بوسائل  املتعلقة  لالسرتاتيجية  خاللها 
احلجز  شركات  وتتضمن  املشرتكة  النقل 
الهوائية  الدراجات  ومشاركة  اإللكرتوين 
ومشاركة  املركبات  يف  واملشاركة 
مركبات األجرة وخدمة حافالت حتت الطلب 

والعربات احمللقة، ومشاركة الرحالت.
عن  عرضًا  دبي  عهد  ويل  سمو  وشاهد 
جهود الهيئة يف تشغيل التاكسي اجلوي 
 2017 عام  جتربته  بدأت  الذي  القيادي  ذاتي 
ويجري حاليًا حتديد املواصفات الفنية بعد 
املصنعة  الشركات  تقييم  من  االنتهاء 

معايري  عدة  على  بناء  اجلوي  للتاكسي 
أهمها نضج التكنولوجيا والسالمة والراحة 
حركة  وإدارة  اجلوية  احلركة  وتكامل 
والطائرات  طيار  يقودها  التي  الطائرات 
ملهبط  التحتية  البنية  وتوفري  طيار  دون 

التاكسي اجلوي.
استقطاب اخلربات

يف  العمل  سري  على  سموه  اطلع  كما 
العاملي  دبي  وحتدي  ملؤمتر  التحضري 
لتعزيز  يهدف  الذي  القيادة  ذاتي  للتنقل 
الدور الريادي حلكومة دبي يف جمال التنقل 
ذاتي القيادة، ودفع عجلة التطوير مبا يحقق 
مستهدفات اسرتاتيجية دبي للتنقل ذاتي 
جمال  يف  اخلربات  واستقطاب  القيادة 
الوعي  القيادة يف دبي ونشر  التنقل ذاتي 
احلديثة  بالتقنيات  اخلاص  اجملتمعي 
التحدي  ويغطي  للمواصالت  واملستقبلية 
القيادة  ذاتية  املركبات  هي  حماور  ثالثة 
التي تتكامل مع وسائل املواصالت العامة 
واملركبات ذاتية القيادة التي تستخدم لنقل 
واملركبات  معينة  مناطق  ضمن  الركاب 
مبداخل  املواقف  تربط  التي  القيادة  ذاتية 

الوجهات.
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حمــدان بن محمد يتفقـد مشــاريع             »طــرق دبـي«

ويعّدل  عبوره"  "خالل  املشاة  ممر  وعلى 
التوقيت املتبقي أوتوماتيكيًا بناًء على هذه 
القراءة بحيث يسمح بعبور آمن ألكرب عدد 

ممكن من املشاة بشكل آمن وسهل.
توظيف  إىل  الطاير  مطر  سعادة  وتطرق 
تنفيذ  يف  االصطناعي  للذكاء  الهيئة 
اسرتاتيجية دبي للتنقل ذاتي القيادة حيث 
طبقت هذه التقنية يف التشغيل التجريبي 
ركاب  لعشرة  تتسع  القيادة  ذاتية  ملركبة 
تعمل بالطاقة الكهربائية "صديقة للبيئة" 
أول  ويف  عالية  سالمة  مواصفات  مع 
تاكسي جوي ذاتي القيادة قادر على حمل 
شخصني إىل جانب اجليل اجلديد من وسائل 
الفحص  مثل  للمركبات  الفني  الفحص 
الذكية  والنظارة  الروبوت  باستخدام  الفني 
األعطال  قراءة  وروبوت  املركبات  لفحص 
الذكي  املسح  جانب  إىل  املركبات  وفحص 
اآللية  والرقابة  يتيح املسح  الذي  للمواقف 

ألكرث من 1000 موقف.
خدمة املتعاملني

ويف جمال خدمة املتعاملني جرى توظيف 
الذكاء االصطناعي يف نظام احملادثة اآليل 
"حمبوب"  االصطناعي  الذكاء  باستخدام 

للسعادة،  االصطناعي  الذكاء  ومقياس 
الصوت  مبكربات  الشخصي  واملساعد 
استفسارات  عن  يجيب  الذي  الذكية 
وعلى  تفاعلي  بأسلوب  املتعاملني 
نظام  الهيئة  طبقت  املوظفني  مستوى 
السائقني  ملتابعة  احلافالت  يف  الرقيب 
كامريات  على  النظام  ويعتمد  القيادة  أثناء 
لتنبيه  استشعار  وأجهزة  احلافالت  داخل 
حاالت  يف  خاصة  القيادة  أثناء  السائقني 

اإلرهاق أو االنشغال بغري الطريق.
واستعرض سعادة مطر الطاير املقارنات 
وتطرق  املشرتك  للتنقل  املعيارية 
بوسائل  املتعلقة  لالسرتاتيجية  خاللها 
احلجز  شركات  وتتضمن  املشرتكة  النقل 
الهوائية  الدراجات  ومشاركة  اإللكرتوين 
ومشاركة  املركبات  يف  واملشاركة 
مركبات األجرة وخدمة حافالت حتت الطلب 

والعربات احمللقة، ومشاركة الرحالت.
عن  عرضًا  دبي  عهد  ويل  سمو  وشاهد 
جهود الهيئة يف تشغيل التاكسي اجلوي 
 2017 عام  جتربته  بدأت  الذي  القيادي  ذاتي 
ويجري حاليًا حتديد املواصفات الفنية بعد 
املصنعة  الشركات  تقييم  من  االنتهاء 

معايري  عدة  على  بناء  اجلوي  للتاكسي 
أهمها نضج التكنولوجيا والسالمة والراحة 
حركة  وإدارة  اجلوية  احلركة  وتكامل 
والطائرات  طيار  يقودها  التي  الطائرات 
ملهبط  التحتية  البنية  وتوفري  طيار  دون 

التاكسي اجلوي.
استقطاب اخلربات

يف  العمل  سري  على  سموه  اطلع  كما 
العاملي  دبي  وحتدي  ملؤمتر  التحضري 
لتعزيز  يهدف  الذي  القيادة  ذاتي  للتنقل 
الدور الريادي حلكومة دبي يف جمال التنقل 
ذاتي القيادة، ودفع عجلة التطوير مبا يحقق 
مستهدفات اسرتاتيجية دبي للتنقل ذاتي 
جمال  يف  اخلربات  واستقطاب  القيادة 
الوعي  القيادة يف دبي ونشر  التنقل ذاتي 
احلديثة  بالتقنيات  اخلاص  اجملتمعي 
التحدي  ويغطي  للمواصالت  واملستقبلية 
القيادة  ذاتية  املركبات  هي  حماور  ثالثة 
التي تتكامل مع وسائل املواصالت العامة 
واملركبات ذاتية القيادة التي تستخدم لنقل 
واملركبات  معينة  مناطق  ضمن  الركاب 
مبداخل  املواقف  تربط  التي  القيادة  ذاتية 

الوجهات.
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في تحويل النفايات إلى طاقة
اطلعت لجنة شؤون التقنية والطاقة والثروة المعدنية للمجلس الوطني االتحادي خالل 

زيارة ميدانية لمقر شركة »بيئة« في الشارقة، على جهود وخطط الشركة في تحويل 

المخلفات إلى طاقة، ضمن خطة اللجنة لمناقشة موضوع سياسة وزارة الطاقة.

ضمن  املوضوع  اللجنة 
هي:  حماور  ثالثة 
يف  الوزارة  اسرتاتيجية 
والتحديات  املتجددة،  الطاقة  أمن  تعزيز 
احلصول  فرص  يف  اجملتمع  تواجه  التي 
واملشاريع  املتجددة،  الطاقة  على 
واالستثمارات يف قطاع الطاقة املتجددة.

الكمايل  علي  حممد  اللجنة  رئيس  وأكد 
على  كثب  عن  االطالع  على  اللجنة  حرص 
اجلهود التي تقوم بها العديد من اجلهات 
تعزيز  يف  خاصة  أو  حكومية  كانت  سواء 
حلول  إيجاد  يف  وجهودها  الطاقة  أمن 

إىل  وحتويلها  اخمللفات  لتدوير  عملية 
الزيارات  هذه  مثل  إن  إذ  متجددة،  طاقة 
ترثي نقاش أعضاء اللجنة للخروج بتوصيات 

تالمس الواقع.
بزيارات  ستقوم  اللجنة  أن  إىل  وأشار 
بإيجاد  تعنى  التي  للجهات  ميدانية 
إىل  باإلضافة  املتجددة،  للطاقة  حلول 
اجلهات،  تلك  ممثلي  مع  لقاءات  عقد 
موضوع  ملناقشة  اللجنة  خطة  ضمن 
يف  خصوصًا  الطاقة  وزارة  سياسة 
جمال املشاريع واالستثمارات يف قطاع 

الطاقة املتجددة.

وقال إن اللجنة اطلعت خالل زيارتها ملقر 
الشركة  خطط  على  الشارقة  يف  "بيئة" 
طاقة  إىل  والنفايات  اخمللفات  لتحويل 
بجهود  الشركة  تقوم  حيث  مستخدمة، 
بشتى  اخمللفات  جتميع  جمال  يف  كبرية 

أنواعها وإعادة تدويرها واستخدامها.
اسرتاتيجية  على  اللجنة  اطلعت  كما 
إىل  النفايات  تلك  لتحويل  "بيئة"  شركة 
تواجه  التي  والصعوبات  والتحديات  طاقة، 
األخرى  واجلهات  الشركات  تلك  مثل 
أنحاء  يف  نفسه  اجملال  يف  تعمل  التي 
خمتلفة من الدولة، واخلطط االسرتاتيجية 
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»تقنية الوطني« 
تطلع على 

جهود »بيئة«
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عالية  بسعة  بيئة  شركة  مرفق  ميتاز 
من  سنويًا  طن  ألف   160 ملعاجلة 
مع  التدوير  إلعادة  القابلة  غري  النفايات 

توليد 35 ميغا واط من الطاقة.

املستقبلية، وإيجاد التشريعات التي تدعم 
هذا اجملال.

لتحويل  مرفق  أول  بيئة  شركة  متتلك 
النفايات اىل طاقة باستخدام تقنية التغويز 
على  املرافق  أكرب  ومن  املنطقة  يف 
بسعة  املرفق  ميتاز  العامل.  مستوى 
من  سنويًا  طن  ألف   160 ملعاجلة  عالية 
مع  التدوير،  إلعادة  القابلة  غري  النفايات 
توليد 35 ميغا واط من الطاقة، التي ميكن 
استخدامها لتزويد الطاقة إىل حوايل 50 ألف 
الطاقة  املشروع  هذا  يزود  سوف  منزل. 
من  املتزايدة  االحتياجات  لتلبية  النظيفة 
من  احلد  مع  الشارقة،  إمارة  يف  الطاقة 
وخفض  األحفوري  الوقود  على  االعتماد 
لالحتباس  املسببة  الغازات  انبعاث 

احلراري. 

الرئيس  احلرميل  خالد  أكد  جانبه  ومن 
"بيئة"أن  للبيئة  الشارقة  التنفيذي لشركة 
متكاملة  منظومة  أصبحت  الشركة 
مؤسسات  جلميع  اسرتاتيجيًا  وشريكًا 
جمرد  من  تتحول  أن  واستطاعت  الدولة 
تهتم  شركة  اىل  النفايات  جلمع  شركة 
اخلدمات  وتوفري  االستدامة  بقطاع 
واحللول البيئية يف دولة اإلمارات وصواًل إىل 

خمتلف دول جملس التعاون اخلليجي.
قدمًا  تسعى  "بيئة"  إن  احلرميل:  وقال 
جعل  إىل  الرامية  اسرتاتيجيتها  لتحقيق 
ملنطقة  البيئية  العاصمة  الشارقة  إمارة 
تعزيز  خالل  من  وذلك  األوسط،  الشرق 
جمع  يف  املتخصصة  عملياتها  كفاءة 
وإعادة تدوير النفايات يف مركز بيئة إلدارة 
الصناعية  الصجعة  منطقة  يف  النفايات 

بإمارة الشارقة، موضحًا أن الشركة بصدد 
اإلعالن قريبًا عن تشغيل مصنعني جديدين 
األول يختص بإعادة تدوير البالستيك واآلخر 

إلعادة تدوير الكراتني.
الشركة  قامت  مصنع  آخر  أن  وأضاف 
هياكل  تقطيع  مصنع  هو  بتشغيله 
القائمة  املصانع  جانب  إىل  السيارات، 
إطارات  تقطيع  يف  واملتخصصة 
وفرز  الهدم،  مواد  ومعاجلة  السيارات 
النفايات  ومعاجلة  واألسمدة  النفايات 

الطبية »وقاية«.
النفايات  حتويل  معدالت  تصاعد  إىل  وأشار 
يف  باملائة   70 إىل  وصواًل  عام،  بعد  عامًا 
الربع األول من العام اجلاري، كما وصل عدد 
إىل أكرث من  بيئة  املستفيدين من خدمات 

مليون مستفيد خالل العام املاضي.
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لتصبح الحديقة الذكية األولى من نوعها عالميًا

من  األولى  الذكية  الحديقة  لتصبح  الممزر  حديقة  تطوير  مشروع  دبي  بلدية  أنهت 

معايير  ألعلى  وفقًا  المبتكرة  الخدمات  من  لمجموعة  تطبيقها  حيث  من  نوعها 

التطور التقني، األمر الذي ساهم في ترشيحها للفوز في »برنامج حمدان بن محمد 

للحكومة الذكية« لعام 2018.

عام  مدير  الهاجري،  داوود 
إىل  زيارته  خالل  دبي،  بلدية 
تطويرها  أن  على  احلديقة 
وتطلعات  توجيهات  مع  متاشيًا  يأتي 
التقني  التطور  نحو  الرشيدة  القيادة 
والذكي، حيث تعكس التزام البلدية بتطبيق 
تضع  التي  مشاريعها  يف  االبتكار  معايري 
دائمًا سعادة اجلمهور يف أعلى أولوياتها، 
دبي  مبدينة  التحتية  البنية  تشهد  حيث 
ومن  اجملاالت،  شتى  يف  شاملة  تنمية 

التطور  مواكبة  يف  املشاركة  الضروري 
عن  وذلك  العامل،  إليه  وصل  الذي  التقني 
طريق تضافر اجلهود وتبني االبتكارات التي 
إىل  الرامية  االسرتاتيجيات  دعم  شأنها  من 
اخلدمات  يف  اجلودة  معايري  أعلى  توفري 
حتقيق  لضمان  للجمهور  املقدمة 

سعادتهم وراحتهم.
احلديقة  يف  املبتكرة  اخلدمات  وتشمل 
لتحليل  الذكي"  "املسح  تقنية  استخدام 
بيانات  قاعدة  وإنشاء  الضخمة  البيانات 

املؤشرات  استخراج  بهدف  للحديقة، 
تصنيف  مثل  منها،  واالستفادة  احليوية 
األشجار  أمراض  عن  والكشف  النباتات 
وخرائط  اجلوية،  الصور  حتليل  خالل  من 
ونسب  احلرارية  واخلرائط  احلديقة 

االنبعاثات الكربونية.
"السوار  خدمة  على  احلديقة  وحتتوي  كما 
يف  تتمثل  متميزة  خدمة  وهي  الذكي" 
تتيح لألهل من مرتادي  توفري ساعة ذكية 
األطفال  حتركات  متابعة  إمكانية  احلديقة 
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التي  الذكية  الواحة  خدمة  إىل  باإلضافة 
ستوفر  الشمسية  بالطاقة  تعمل 
بنظام  ومزودة  مظللة  مساحة  الواحة 

حتويل رطوبة اجلو اىل مياه عذبة.

وأصحاب الهمم من خالل شاشة هاتفهم 
التواصل  من  متكنهم  وكذلك  الذكي، 
مما  احلاجة،  عند  إليهم  والتحدث  معهم 
ممتعة  جتربة  قضاء  ضمان  يف  يسهم 

بكل اطمئنان وأمان لزوار احلديقة.
من  الذكية"  "املرافق  خدمة  جانب  إىل 
يف  االصطناعي  الذكاء  استخدام  خالل 
تطوير مرافق احلديقة وفق أعلى املعايري، 
وذلك من خالل توفري عناصر متميزة مثل 
بالطاقة  تعمل  التي  الذكية  الكراسي 
شحن  من  الزوار  ومتكن  الشمسية 
أجهزتهم االلكرتونية، باإلضافة إىل احلاويات 

الذكية وغريها من التسهيالت.
طريق  عن  االفرتاضي"  "العامل  وخدمة 
على   VR االفرتاضية  البيئة  خاصية  توفري 
ميكن  والتعليمي،  الرتفيهي  املسارين 
لزراعة  احملاكاة  جتربة  خوض  خاللها  من 
طريق  عن  وفاكهة  واشجار  خضراوات 
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شيقة  بطريقة  أسئلة  عدة  على  اإلجابة 
الثقافة  تعزيز  يف  يساهم  مما  وممتعة، 
الزراعية لدى زوار احلديقة وخاصة األطفال 
جمهز  مبنى  توفري  مع  املدارس،  وطالب 

لذلك.
والتي  الذكية"  "الواحة  خدمة  إىل  باإلضافة 
تعمل باستخدام نظام الطاقة الشمسية، 
ومزودة  مظللة  مساحة  الواحة  وستوفر 
مياه  اىل  اجلو  رطوبة  حتويل  بنظام 
بشربها  االنتعاش  للزوار  وميكن  عذبة، 
حيث  للبيئة،  صديقة  كونها  واستخدامها 
املاء  من  لرت   90 معدل  انتاج  يوميًا  يتم  أنه 
الصالح الشرب، كما أن الواحة توفر مصدر 
عن  تربيد  ونظام  الذكية  للهواتف  شحن 
أن  بالذكر  اجلدير  من  الرذاذ.  تقنية  طريق 
يتم  التي  العمودية  بالزراعة  تتميز  الواحة 

ريها مباء الرطوبة بعد تصفيته.
مشروع "إعادة هندسة الصيانة الزراعية" 
تكلفة  من  التقليل  خالله  من  مت  والذي 
بإدخال  وذلك  باحلديقة  الزراعية  الصيانة 
أصناف نباتية وعناصر جتميلية جديدة ومبا 
الشاطئية،  احلديقة  طبيعة  مع  يتناسب 
وكذلك استخدام أنظمة ري ذكية ومتطورة 
يف  إيجابية  نتائج  حتقيق  يف  للمساهمة 
جماالت االستدامة وخلق وجهة اجتماعية 
 10.000 إزالة  مت  حيث  اإلمارة،  يف  وصحية 
بحوايل  واستبدالها  األشجار  من  مربع  مرت 
20.000 مرت مربع من املسطحات اخلضراء، 
البونسيانا  وأشجار  كالروال  الظل  وأشجار 
مت  التي  املياه  استغالل  ومت  والزهور، 
توفريها على عن طريق تركيب أنظمة الري 
اجلديدة يف ري 10.000 مرت اإلضافية، واجلدير 
بالذكر أنه مت استغالل املساحة بإنشاء 26 

جلسة تنزه جديدة و5 مناطق ألعاب.
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صحة وطب

الدورة التاسعة لمسيرة فرسان القافلة الوردية
محمد  بنت  جواهر  الشيخة  سمو  الشارقة  حاكم  السمو  صاحب  قرينة  اعتمدت 

القاسمي الرئيس المؤسس لجمعية أصدقاء مرضى السرطان سفيرة االتحاد الدولي 

لمكافحة  الدولي  االتحاد  سفيرة  للسرطان  العالمي  لإلعالن  السرطان  لمكافحة 

السرطان لسرطانات األطفال تاريخ 23 فبراير 2019 موعدا إلنطالق الدورة التاسعة من 

مسيرة فرسان القافلة الوردية التي تجوب إمارات الدولة السبع حتى األول من مارس 

المقبلين.

بعد  االعتماد  عن  اإلعالن 
التوعوية  احلملة  ختام 
القافلة  نظمتها  التي 
 - املاضي  أكتوبر  شهر  طيلة  الوردية 
الثدي  بسرطان  للتوعية  العاملي  الشهر 
حتت  انطلقت  التي  احلملة  واستهدفت   -
بالقافلة  اخلاص  الصحي  "اليوم  عنوان 

ومؤسسات  احلكومية  الدوائر  الوردية" 
القطاع اخلاص ومنظمات اجملتمع املدين 
وكافة فئات اجملتمع وتضمنت حماضرات 
وورشا تثقيفية هدفت إىل التعريف بأهمية 
الفحص الذاتي املنتظم كإجراء وقائي من 
الفحوصات  توفري  جانب  إىل  الثدي  سرطان 
موظفي  من  للمراجعني  اجملانية  الطبية 

املؤسسات املشاركة يف احلملة.
الثماين  مدار  على  الوردية  القافلة  وجنحت 
من  الكثري  حتقيق  يف  املاضية  أعوام 
سرطان  مكافحة  صعيد  على  اإلجنازات 
به  اجملتمعي  الوعي  وتعزيز  الثدي 
وتوفري  حوله  املغلوطة  املفاهيم  وتبديد 
ومتكنت  عنه  للكشف  اجملانية  الفحوص 

نـــــــبــــــــتــــــــكـــــــــر مــــــــجـــــــــتــــــــــمــــــــــعـــــــــات خـــــــضـــــــــــــــراء لـــــغـــــد أفـــــضــــــل52

جواهر 
القاسمي تعتمد 
23 فبراير موعدا 

النطالق

)190( العدد 

No. 190.indb   52 12/12/2018   14:44:19



دوراتها  مدار  على  القافلة  قدمت 
من  ألكرث  الطبية  الفحوصات  املاضية 
والسيدات  الرجال  من  شخص  ألف   56

مسجلة 61 إصابة.

على مدار دوراتها املاضية من اجتياز أكرث 
من 1700 كيلومرت عرب إمارات الدولة السبع 
وفارسة  فارسا   490 من  أكرث  مبشاركة 
الطبية  الفحوصات  مقدمة  متطوع  و700 
الرجال  من  شخص  ألف   56 من  ألكرث 

والسيدات ومسجلة 61 إصابة.
بنت  جواهر  الشيخة  سمو  وقالت 
القافلة  مسرية  ان  القاسمي  حممد 
ينطلق  التي  الثوابت  من  واحدة  الوردية 
تبني  والتي  اإلماراتي  اجملتمع  منها 
رؤاها  واإلمارة  الدولة  مؤسسات  عليها 
التكاتف  قيمة  جتسد  إذ  وتوجهاتها 
عليها  تربينا  التي  والتماسك  والوحدة 
القافلة  به  تقوم  وما  لبالدنا  نهجا  وصارت 
رسالة  لرفع  عمال  ليس  طريقها  طول 
وإمنا  وحسب  الثدي  بسرطان  الوعي 

آخر  جانب  إىل  منا  كل  وقوف  عن  تعبري  هو 
كما  بعضنا  نرعى  واحدة  عائلة  أبناء  فنحن 
ان  واحد. وأضافت سموها  بيت  أننا يف  لو 
مسرية القافلة الوردية مبا جتمعه سنويا 
من مشاركات وما حتمله من رسالة تعرب 
عن الوعي والنضج الذي وصل له اجملتمع 
الوقائية  الصحية  اجلهود  فهذه  اإلماراتي 
ملنظومة  جتسيد  سوى  ليست  والعالجية 
الدولة  أبناء  بها  يؤمن  كاملة  حضارية 
يف  الفرد  بدور  وعيهم  حجم  تكشف  إذ 
مسرية الدولة وأثره يف حتقيق تطلعاتها 
جمتمع  بناء  على  واملعرفة  الوعي  وقدرة 

معافى يعيش بأمناط حياة صحية.
القاسمي  جواهر  الشيخة  سمو  ودعت 
من  كافة  اإلماراتي  اجملتمع  فئات 
إىل  ونساء  رجاال  ومقيمني  مواطنني 

القافلة  فرسان  مسرية  يف  املشاركة 
ضمن  موقع  واختيار  التاسعة  الوردية 
ضمن  سواء  اخملتلفة  وفرقها  جلانها 
الفرسان أو الطواقم الطبية أو ضمن فرق 
املتطوعني يف الفعاليات وحمالت التربع.. 
كما وجهت سموها دعوة اىل املؤسسات 
لتعزيز  واخلاص  احلكومي  القطاعني  يف 
واالنخراط  املسرية  مع  التعاون  سبل 
العمل  رؤية  مع  توافقا  فعالياتها  يف 
العمل  بها  يتميز  التي  املشرتك  التكاملي 

املؤسسي يف دولة اإلمارات.
وتنظم القافلة الوردية يف كل عام مسرية 
فرسانها التي جتوب إمارات الدولة السبع 
مقدمة  الثدي  بسرطان  الوعي  معززة 
فئات  لكل  اجملانية  الطبية  الفحوصات 

اجملتمع.

نـــــــبــــــــتــــــــكـــــــــر مــــــــجـــــــــتــــــــــمــــــــــعـــــــــات خـــــــضـــــــــــــــراء لـــــغـــــد أفـــــضــــــل

 2018 53ديسمبر 

No. 190.indb   53 12/12/2018   14:44:23



تدشن الصيدلية الذكية

أكبر  من  تعتبر  التي  األولى  الذكية  صيدليتها  الطبية  خليفة  الشيخ  مدينة  دشنت 

صرف  عملية  تسريع  إلى  تهدف  خطوة  في  اإلمارة  مستوى  على  الذكية  الصيدليات 

األدوية للمرضى بشكل يضمن السالمة الدوائية والكفاءة العالية.

الـــذكـــيــة  الصـيــــدلــيـــة 
مراجع   800 مايقارب 
صرف  مدة  وترتاوح  يوميا 
ثواين   10 إىل   8 من  املوصوفة  األدوية 
سرعة  مبتوسط  خاص  روبوت  بواسطة 
أي  الدقيقة  خالل  دواء  علبة   90 تقارب 
الساعة  يف  دواء  علبة   5400 يعادل  ما 
يعزز  فيها  النظام  برجمة  أن  إىل  إضافة 
الصيدالنية  للخدمات  الرئيسي  الهدف 
سالمة  ضمان  وهو  املستشفى  يف 
األدوية  تخزين  رفض  خالل  من  املرضى 

ثالثة أشهر. التي تقل صالحيتها عن 
مدينة  يف  الذكية  الصيدلية  وتتميز 
على  باحتوائها  الطبية  خليفة  الشيخ 
الساعة  مدار  على  يعمل  تنبيه  جهاز 
درجات  لقياس  األسبوع  أيام  وطوال 
إمكانية  مع  الرطوبة  ومعدالت  احلرارة 
خلل  أي  حدوث  حال  يف  الفوري  االتصال 
فرصة  يتيح  مما  اجلهاز  تعطل  إىل  يؤدي 
فريق  قبل  من  السريعة  االستجابة 
السبب  ملعاجلة  الفني  والدعم  الصيدلية 

وجتنب تلف األدوية.

بتقنيات  الذكية  الصيدلية  نظام  ويعمل 
رقم  وضع  خالل  من  املستوى  فائقة 
دواء  بكل  خاص  تعريفي  تسلسلي 
باركود"،  باسم:  دوليًا  عليه  "متعارف 
يف  الدقة  حتقيق  هو  منه  الهدف 
تخزينه  وطريقة  وكميته  الدواء  نوعية 
صرف  يف  اخلطأ  احتماالت  يقلل  مما 
تقليل  يف  كبري  بشكل  ويساهم  األدوية 
نوافذ  إىل  التخزين  أرفف  من  الدواء  رحلة 

الصرف .
الذكية  الصيدلية  مشروع  ربط  وقد 
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 800 مايقارب  الذكية  الصيدلية  تخدم 
مراجع يوميا وترتاوح مدة صرف األدوية 
بواسطة  ثواين   10 إىل   8 من  املوصوفة 

روبوت خاص.

أطلقته  الذي  اإللكرتوين،  "ملفي"  بنظام 
سجاًل  يوفر  وهو  سابقًا،  "صحة"  شركة 
طباعة  تتم  حيث  للمرضى،  رقميًا  صحيًا 
"ملفي"  نظام  من  املرسلة  املعلومات 
والوصفة  املريض  معلومات  وتشمل 

الدواء مباشرة.  على علبة 
مدير  يوسف  كرم  رفيق  الدكتور  وقال 
خليفة  الشيخ  مدينة  يف  الصيدلة 
ضمن  أساسي  دور  "للصيديل  الطبية، 
يقدم  أن  فبعد  الذكية  الصيدلية  نظام 
به  اخلاصة  التأمني  بطاقة  املراجع 
من  ويتأكد  الوصفة  الصيديل  يراجع 
طريقة  للمراجع  ويشرح  صحتها 
الدوائية  والتفاعالت  األدوية  استخدام 
استفساراتهم،  عن  ويجيب  احملتملة 
الروبوتية  الذراع  جتلب  األثناء  تلك  ويف 

املريض  بيانات  وتطبع  املوصوف  الدواء 
واإلجنليزية  العربية  باللغتني  والوصفة 
إىل  ترسلها  ثم  العلبة  على  وتلصقها 

الصيديل عرب حزام خاص باجلهاز".
املهندس  املشروع  مدير  وقال 
اخلدمات  إدارة  مدير  الهاجري،  حممد 
الشيخ  مدينة  يف  باإلنابة  الهندسية 
ضمن  الروبوت  "يأتي  الطبية،  خليفة 
التي  واإلجنازات  املبادرات  من  منظومة 
األهداف االسرتاتيجية لشركة  تتوافق مع 
األنظمة  تطبيق  تتضمن  والتي  صحة 
وتطوير  وحتديث  املتطورة  التكنولوجية 
املرضى  سعادة  حتقق  التي  اخلدمات 
االنتظار  ساعات  تقليل  خالل  من 
كما   .. الدوائية  األخطاء  من  وحمايتهم 
توجهات  مع  الذكية  الصيدلية  تتوافق 

منهجًا  االبتكار  جلعل  الرشيدة  قيادتنا 
مكانة  ليعزز  حياة  وأسلوب  راسخًا 
جمال  يف  عامليًا  رائد  كمركٍز  االمارات 
والعالجية". الدوائيه  االبتكار يف اخلدمات 

علي  عارف  الدكتور  قال  جانبه  من 
ملدينة  باإلنابة  التنفيذي  املدير  الشحي، 
الشيخ  مدينة  "إن  الطبية،  خليفة  الشيخ 
التطورات  دومًا  تواكب  الطبية  خليفة 
انطالقة  تكون  بأن  نفخر  ونحن  التقنية، 
الصيدلية الذكية خالل عام زايد اخلري الذي 
الستشراف  املستقبلة  الرؤية  منه  ورثنا 
والذي  والصحة،  العالج  يف  املستقبل 
كرس جل اهتمامه على القطاع الصحي 
بأن  الراسخ  إلميانه  وذلك  والطبي 
إنسان  لبناء  األساس  احلجر  هي  الصحة 

بالوطن". ينهض  سليم 
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يمكن المرأة اإلماراتية لخدمة اإلنسانية
المرأة اإلماراتية لخدمة  للتطوع في تمكين  الشيخة فاطمة بنت مبارك  برنامج  نجح 

اإلنسانية من خالل مليون ساعة تطوع وحزمة من المبادرات التطوعية المبتكرة وغير 

المسبوقة تحت شعار »على خطى زايد«.

السويدي  نورة  سعادة   
النسائي  االحتاد  مديرة 
الشيخة  برنامج  ان  العام 
إطار  يف  جاء  للتطوع  مبارك  بنت  فاطمة 
اإلمارات" واهتمامها يف  أم  حرص سمو" 
متكني الشباب من خالل تبني أفكار مميزة 
بشكل  تساهم  خالقة  مبادرات  وابتكار 
ومتكني  وتأهيل  استقطاب  يف  فعال 
حمليا  اإلنساين  للعمل  كسفرية  املرأة 
فاطمة  الشيخة  حملة  خالل  من  وعامليا 
وملتقياتها  العاملية  االنسانية  مبارك  بنت 
القيادات  من  القادة  لصناعة  العلمية 
اإلنسانية  املشاريع  إدارة  لتتوىل  الشبابية 

يف  للمساهمة  العامل  دول  خمتلف  يف 
املعوزة  الفئات  معاناه  من  التخفيف 
اللون  عن  النظر  بغض  اإلنسانية  وخدمة 
أو اجلنس أو العرق أو الديانة انسجاما مع 
الشيخ  له  املغفور  املؤسس  األب  نهج 

زايد بن سلطان آل نهيان، طيب اهلل ثراه .
استكماال  يأتي  الربنامج  إن  وقالت 
العطاء  حلملة  التطوعية  للمبادرات 
أن  استطاعت  التي  العاملية  اإلنسانية 
عن  يزيد  ملا  اإلنسانية  برسالتها  تصل 
خمسة عشر مليون يف شتى بقاع العامل 
من خالل عشرة ماليني ساعة تطوع منذ 

انطالقها عام 2000.

دولة  أن  السويدي  نورة  سعادة  وأكدت 
ميادين  يف  متقدمة  مراكز  تبوأت  اإلمارات 
الذي  اإلنساين  والعطاء  التطوعي  العمل 
زايد  الشيخ  له  املغفور  دعائمه  أرسى 
أبناء  والعطاء  اخلري  مسرية  ويواصل 
لصاحب  احلكيمة  القيادة  حتت  اإلمارات 
نهيان  آل  زايد  بن  خليفة  الشيخ  السمو 
وصاحب  اهلل"  "حفظه  الدولة  رئيس 
السمو الشيخ حممد بن راشد آل مكتوم 
الوزراء  جملس  رئيس  الدولة  رئيس  نائب 
لرؤية  وترجمة  اهلل"  "رعاه  دبي  حاكم 
آل  زايد  بن  حممد  الشيخ  السمو  صاحب 
نهيان ويل عهد أبوظبي نائب القائد األعلى 
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أصحاب  وإخوانهم  املسلحة  للقوات 
األعلى  اجمللس  أعضاء  الشيوخ  السمو 
العمل  ثقافة  لرتسيخ  اإلمارات  حكام 
من  ومتكينهم  الشباب  بني  التطوعي 

خدمة اجملتمعات حمليا وعامليا.
وأشارت إىل أن سمو الشيخة فاطمة بنت 
غري  مبادرات  تبني  على  حرصت  مبارك 
مسبوقة لتمكني الشباب وباألخص املرأة 
التطوعي  العمل  جماالت  يف  اإلماراتية 
معاناه  من  للتخفيف  اإلنساين  والعطاء 
تطوعي  إطار  حتت  واملعوزين  الفقراء 

ومظلة انسانية.
وأكدت على الدور الريادي واإليجابي للمرأة 
التطوعي  العمل  آفاق  وتعزيز  دعم  يف 
مليون  خالل  من  وعامليا  حمليا  واخلريي 
عام  يف  والكرتونيا  ميدانيا  تطوع  ساعة 

والسمو  االرتقاء  يف  ساهمت  والتي  زايد 
واسعة  آفاق  إىل  اإلنساين  العمل  بثقافة 
يف  االمارات  لدولة  الريادي  الدور  وإبراز 

جماالت العمل اإلنساين والتطوعي.
ومن جانبها أكدت سعادة العنود العجمي 
العطاء  زايد  ملبادرة  التنفيذي  املديرة 
برنامج  ان  للتطوع  االمارات  مركز  مديرة 
جنح  للتطوع  مبارك  بنت  فاطمة  الشيخة 
يف ترسيخ األهداف التي أطلق من أجلها 
حمليا  امللتقيات  من  سلسلة  أطلق  حيث 
بهدف  العامل  دول  خمتلف  يف  وعامليا 
والعطاء  التطوعي  العمل  ثقافة  ترسيخ 
اإلنساين لدى املرأة حمليًا وعامليًا حيث مت 
تنظيم عدد من امللتقيات يف املؤسسات 
جلسات  تضمنت  واخلاصة  احلكومية 
فعال  بشكل  تسهم  وعلمية،  حوارية 

قدراتها  وبناء  املرأة،  مهارات  تنمية  يف 
التطوعي  العمل  قيادة  من  لتمكينها 
قيادة  لتويل  الكفاءات  اختيار  من  واإلنساين 
التي  واإلنسانية  التطوعية  املشاريع 
ستنفذ، والتي ستسهم بشكل فعال يف 
الصحية  اجملاالت  يف  اجملتمعية  اخلدمة 

والتعليمية.
مت  التي  امللتقيات  ابرز  من  انه  وذكرت 
اإلنساين  للعمل  زايد  ملتقى  تنظيمها 
مؤسسة   66 عن  يزيد  ما  مبشاركة 
مع  تزامنا  ربحية  وغري  وخاصة  حكومية 
االنساين  للعمل  زايد  بيوم  الدولة  احتفاالت 
التطوعي  العمل  ثقافة  ترسيخ  بهدف 
املؤسسات  وحتفيز  اإلنساين  والعطاء 
لتبني مبادرات مبتكرة  احلكومية واخلاصة 

حمليا وعامليا.
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أصدقاء البيئة

فنادق ميليا العالمية... تجربة تحاكي أسلوب 
األناقة الفاخر

تتطّلع الشركة بحلول العام 2020 إلى ترشيد استخدام المياه لكّل إقامة  -

بنسبة 8% واعتماد الطاقة الخضراء بنسبة %70.

تسعى فنادق ميليا العالمية إلى الحصول على شهادات استدامة في  -

52% من فنادقها.

ميليا  ومنتجعات  فنادق 
متلك  التي  العاملية 
 39 يف  فندقًا   350 وتدير 
الرئيسية  الوجهات  من  العامل،  حول  دولة 
املثالية للمسافرين، إذا تعمل اجملموعة 
ومنحهم  ضيوفها  احتياجات  تلبية  على 
أقصى درجات الرفاهية، من خالل خدمات 
عصرية  ملسات  تتخلها  التي  الضيافة 

تعتمد  كما  اسبانية.  بروح  مستحدثة 
معايري  على  العاملية  الفنادق  سلسلة 
مستدامة  وممارسات  خاصة  بيئية 
نوعية، أهلتها لتصدر قائمة الفنادق األكرث 

استدامة للعام 2018.
وتلتزم فنادق ميليا العاملية بتحقيق هدفها 
املتمثل يف ترسيخ مكانتها كشركة رائدة 
يف  واالستدامة  املسؤولية  جمال  يف 

قطاع الضيافة، ويشمل هذا الهدف كافة 
للنشاط  النواحي بدءًا من اجلوانب املادية 
أو  الضريبية  االسرتاتيجية  مثل؛  التجاري 
غري  اجلوانب  إىل  وصواًل  الشركات،  حوكمة 
والعالقات  اخملاطر،  إدارة  مثل  املادية 
مع أصحاب املصالح، واألخالقيات، واإلدارة 
املواهب  وإدارة  اإلنسان  وحقوق  البيئية، 

وغريها الكثري.
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من  بالتخّلص  اجملموعة  تعهدت  لقد 
امُلستخَدمة  البالستيكية  املواد  جميع 

ملّرة واحدة يف جميع عقاراتها.

املسؤولة  األعمال  اسرتاتيجية  وُتشّكل 
هذه جزءًا ال يتجزأ من اخلطة االسرتاتيجية 
ميليا  فنادق  رئيس  نائب  يقودها  التي 
اإلدارة  وفريق  إسكارير  غابرييل  العاملية، 
الكامل، وقد نالت تقدير وكالة روبيكو سام 
االستثمار  جمال  يف  عامليًا  املرموقة 
الوكالة،  املستدام. وبحسب تصنيف هذه 
فئة  عن  عامليًا  الثالث  املركز  ميليا  احتّلت 
"أفضل فنادق، ومنتجعات وشركات رحالت 
بحرية"، واملركز الثاين يف أوروبا حيث حّلت 
هذا  يف  عمالقة  أسماء  خلف  مباشرًة 

امليدان، على غرار إنرتكونتيننتال وهيلتون.
كما تخضع الشركات قيد التقييم الستبيان 
منها  نذكر  مسائل  حول  عام  كل  شامل 
واسرتاتيجية  الشركات،  حوكمة  أنظمة 
أّن  حيث  املواهب،  إدارة  أو  املناخ  تغّير 

االستدامة.  جمال  يف  أداءها  حتّدد  النتائج 
ع على ثالث فئات:  يشار إىل أّن األسئلة تتوزَّ
حّلت  وقد  واجتماعية،  وبيئية  اقتصادية، 
الصعيَدين  على  األوىل  املرتبة  يف  ميليا 
أعلى  أحرزت  حيث  والبيئي،  االقتصادي 
ُتقَسم  نقطة(.   100( ممكن  نقاط  جمموع 
أعلى  نالت ميليا  إىل 20 معيارًا وقد  كّل فئة 
واحّتلت  منها  اثنَتني  يف  نقاط  جمموع 
املئوية  )الدرجة  القطاع  يف  الصدارة 
األزمات  إدارة  منها  نذكر  معايري  يف   )100
وإعداد  املالية،  واالسرتاتيجية  واخملاطر، 

التقارير البيئية وكفاءة الطاقة البيئية.
كما تلتزم ميليا بصفتها شركًة عائلية تتبّنى 
صعيد  على  باالستدامة  القيم،  أسمى 
االسرتاتيجية  واخلطط  البشرية،  املوارد 

والعمليات التشغيلية".

العاملية  جونز  داو  مؤشرات  ويعترب 
معيارًا   1999 عام  ُأطِلَقت  التي  لالستدامة 
وقد  الشركات.  استدامة  لقياس  عامليًا 
رصدت عائلة املؤشرات 3500 شركة من 
رأسمالها  حيث  من  عامليًا  الشركات  أكرب 
أخرى  شركات  إىل  باإلضافة  السوق  يف 
يف  تستخدم  وهي  للتقييم،  طوعًا  تخضع 
يف  األفضل  "الشركة  نهج  اإلطار  هذا 
 %10 بني  ما  ترتاوح  نسبة  الختيار  فئتها" 
الشركات  من  املؤشر(  )بحسب  و%15 
الرغم  للتقييم. وعلى  األكرث استدامًة وفقًا 
الشركات  من  بعد  ُتعترب  ال  ميليا  أّن  من 
املؤهلة ليتم إدراجها يف مؤشر داو جونز 
يف  لرأسمالها  نظرًا  لالستدامة،  العاملي 
احلرة  لألسهم  السوقية  والقيمة  السوق 
النتائج  أّن  إال  السوق،  يف  للتداول  املتاحة 
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تؤّكد تصنيفها ضمن أفضل الشركات يف 
العامل يف جمال االستدامة.

ملراقبة  سنة  كل  التصنيف  اعتماد  ويتم 
يف  إحرازه  يتم  الذي  املستمر  التقّدم 
كبريًا  تأثريًا  ميلك  وهو  االستدامة،  جمال 
وعلى  للشركات  العاملية  السمعة  على 
اهتمامًا  يولون  الذين  املستثمرين 
قرارات  التخاذ  املالية  غري  للعوامل  متزايدًا 

االستثمار.
معايري مستدامة

رائدة  تصبح  أن  إىل  اجملموعة  تسعى 
عامليًا يف جمال االستدامة، وقد تعّهدت 
البالستيكية  املواد  جميع  من  بالتخّلص 
جميع  يف  واحدة  ملّرة  امُلستخَدمة 
لتجعل   ،2018 العام  نهاية  مع  عقاراتها 
أركان  أبرز  أحد  املستدامة  السياحة  من 
العام  بحلول  الشركة  كما تتطّلع  أعمالها. 
2020 إىل ترشيد استخدام املياه لكّل إقامة 
بنسبة 8% واعتماد الطاقة اخلضراء بنسبة 
العاملية  ميليا  فنادق  كما تسعى   .% 70
يف  استدامة  شهادات  على  احلصول  إىل 
52% من فنادقها، وتعميم بنود االستدامة 
التي  والعالقات  االتفاقيات  يف  والرموز 

جتمعها باملوردين، واحلرص على التعاون 
مع 90% من املوردين احمللّيني، واحلّد من 
بنسبة %18.4  الكربون  أكسيد  ثاين  انبعاثات 

لكّل إقامة.
من جهة أخرى، تعمل فنادق ميليا العاملية 
خالل  من  الرقمية  خدماتها  حتسني  إىل 
 WhatsApp مثل  عملّية  خدمات  اعتماد 
الرقمي  السوار  وتقنية   ،for Business
ليستخدمها  تصميمها  مّت  التي  الرائدة 
ضيوف املنتجع كمفتاح للغرفة وحمفظة 
ميليا  فنادق  استخدمت  كما  واحد.  آن  يف 
الضخمة  البيانات  مثل  أدوات  العاملية 
خدمات  لتبسيط  االصطناعي  والذكاء 
وتسهيلها،  الداخلية  والعمليات  العمالء 
بينها  املعامالت  حتسني  إىل  باإلضافة 
جتمعها  التي  واملعامالت  عمالئها،  وبني 
 Meliá.com وموقع  األخرى،  بالشركات 
وبّوابة MeliáPro اإللكرتونية. يكمن الهدف 
العالقات مع  تعزيز  من هذه اخلطوات يف 

عمالئها وشركاء األعمال الرئيسّيني.
نكهة اسبانية

إسباين  فندق  أول  دبي  ميليا  فندق  يعد 
يف  ويقع  دبي،  إمارة  يف  نوعه  من  فاخر 

وحتيط  التقليدية  دبي  بر  منطقة  قلب 
عنوان  إنه  عريق،  تاريخ  ذات  منطقة  به 
ينشده كافة الزوار إذ يقع على مرمى حجر 
دبي  ومتحف  اجلديد،  الذهب  سوق  من 
متفرد  مبوقع  الفندق  ويتميز  دبي.  وخور 
التسوق  مراكز  إىل  الوصول  سهولة  يتيح 
دبي،  يف  الرئيسية  التجارية  واملناطق 
كما يبعد 15 كيلومرتًا فقط عن مطار دبي 
يف  تساعد  التي  األمور  هذه  وكل  الدويل، 
جذب الكثري من رجال األعمال و العائالت و 
الفراغ خالل عطلة  الراغبني بقضاء أوقات 
نهاية األسبوع مثاًل، فهو أول فندق خمس 
جنوم بنكهة اسبانية يتميز مبوقع خمتلف 
بعيد عن ازدحام شارع الشيخ زايد ومركز 

املدينة.
مطاعم  ثالث  دبي"  "ميليا  فندق  ويحتضن 
تقدم جمموعة فاخرة من أشهى األطباق 
الذي  "أزاليا"  مطعم  املعاصرة؛  العاملية 
لضيوفه  ليقدم  اليوم  طوال  أبوابه  يفتح 
"تايتانيك"  ومطعم  متميزة،  جتربة 
أوروبي  مطعم  وايت"،  بيري  ماركو  بإدارة 
وايت،  بيري  ماركو  الربيطاين  الشيف  يديره 
بإدارة  "سيغناتشري"  الهندي  واملطعم 
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فنادق ميليا... تجربة تحاكي أسلوب         األناقة الفاخر

الشيف الهندي ساجنيف كابور.
بارات  أربع  دبي"  "ميليا  فندق  يضم  كما 
والتجربة  تتناغم  رائعة  أجواء  توفر  فاخرة 
مطاعم  تتيحها  التي  األنيقة  العاملية 
عصرية  كوكتيالت  وتقدم  الفندق،  هذا 
الفاخرة.  العاملية  املشروبات  وأبرز 
وهو  العاشر"  "ألفونسو  البارات  وتضم 
للسيجار،  صالة  على  يشتمل  أمريكي  بار 
وبار  ومطعم  للرياضة،  "كوانتوم"  وبار 
"إسرتيالس" اإلسباين الذي يقع يف الطابق 
العلوي و"مانشن" النادي وامللهى الليلي.

ويتميز فندق "ميليا دبي" أيضًا باحتضانه لـ 
"يي سبا".. منتجع صحي فاخر تعود يرمز 
ُصمم  فقد  القدمية.  اللغات  يف  للضوء 
ال  بتجربة  الضيوف  تدليل  بهدف  خصيصًا 
خالل  من  احلواس  كافة  حتاكي  لها  مثيل 
الذهن ومتنحه  النشاط يف  تبعث  عالجات 
خدمات  سبا"  "يي  ويقدم  وتوازنًا.  صفاًء 
يف  وعناية  بدقة  تصميمها  مت  متكاملة 

سعيه احلثيث لتوفري جتربة تتألق تناغمًا.
وقد مت تصميم فندق "ميليا دبي" ليتناغم 
األعمال  رجال  من  املسافرين  ومتطلبات 
الفندق  فيضم  سواء،  حد  على  والسياح 

التي  واخلدمات  املرافق  من  جمموعة 
أبعادًا  لهم  ويقدم  الضيوف  احتياجات  تلبي 
جديدة يف عامل الضيافة. كما يتميز الفندق 
املرافق  وتصاميم  تتوافق  معاصرة  بأناقة 
يف  الراحة  تبعث  متفردة  إقامة  تتيح  التي 
احلواس  تداعب  أطباقًا  وتقدم  النفوس، 
وجتربة متنح اجلسم والذهن صفاًء وتوازنًا.

واحة عربية
أبرمت فنادق ميليا العاملية اتفاقية إلدارة 
عالمة  مظلة  حتت  دبي  بامل  ديزرت  فندق 
حضرية  واحة  الفندق  ُيشّكل  حيث  ميليا، 
فقط  دقيقة   20 وتفصلها  فّدانًا،   160 على 
غرفة   39 الفندق  ويضم  دبي.  وسط  عن 
ُيرضي  أنيق  مالذ  داخل  وفيال  وجناحًا 
مبوقعه  ويتمّيز  رقيًا،  األكرث  الضيوف 
املطاعم  من  واسعة  وبتشكيلة  احلصري 
من  واسعة  باقة  جانب  إىل  السبا  ومرافق 
مالعب  بني  املنعزلة  الفروسية  رياضة 
البولو الراقية. ويرسي الفندق معيارًا جديدًا 
ُيحتذى به للرقي والهدوء وسط مدينة دبي 
التي تضّج باحلياة وتتباهى بروعتها. كما أّن 
أشهر  بني  ستفصل  قصرية  مسافات 
الذي  املنتجع  وبني  السياحية  املعامل 

اإلسبانية  األناقة  بني  بسالسة  سيوّفق 
خري  ميليا  عالمة  ُتشكل  التي  الكالسيكية 
التمّيز  قّمة  ُتجّسد  واحة  وبني  لها،  سفري 

والفخامة.
يحتوي  للياقة،  بوتيك  مركز  الفندق  ويضم 
و  حصرية  ومرافق  حديثة  معدات  على 
البولو  حقول  على  مطلَّة  شاملة  مناظر 
فضاًل  والنوافري،  النخيل  وأشجار  اخلضراء 
املورقة  اخلضراء  احمليطة  املناطق  عن 
يف  مة   املنظَّ واألحداث  لألعراس  مثالية 

الهواء الطلق.
من  العديد  كذلك  الفندق  يوفر  كما 
اخليل  ركوب  منها؛  واألنشطة،  الفعاليات 
والتنقل يف املكان، رحلة بحرية على منت 
السفاري  ورحالت  عربي،  شراعي  مركب 

الصحراوية.
بتوقيع زها حديد

أول مبنى من  أوبوس"  يف قلب مبنى "ذا 
من  العامليني  املعماريني  أشهر  تصميم 
أصول عراقية الراحلة زها حديد يف اإلمارة، 
باي ميليا  يقع أول فندق يحمل عالمة مي 
فنادق  وتديره  املنطقة،  يف  الشهرية 

"ميليا" العاملية.
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الند روڤر.. سيارة التضاريس الوعرة الصديقة للبيئة
الجلود  - مثل  المستدامة  المواد  وتستخدم  السيارة  حياة  بدورة  تهتم 

والمطاط الطبيعي والخشب والقطن.

استهالك  - تقليل  من  تساعد  مبتكرة  محركات  تكنولوجيا  على  تعتمد 

الوقود وانبعاثات ثاني أكسيد الكربون بنسبة %7.

مستدام  ونهج  متكاملة 
الشــــــــركــــــة  اعتمدتـــــه 
املصنعـــــــة  الربيطانيــــــة 
التي  العامل،  حول  روڤر  الند  لسيارات 
ارتكزت جهودها على أربعة جوانب رئيسية 
والتقنيات  املستدام،  التصنيع  يف  تتمثل 
واحملميات،  اإلنسانية  واملشاريع  البيئية، 
الكربون.  أكسيد  ثاين  غاز  انبعاثات  ومعادلة 
البيئي  األثر  من  احلد  أن  اعتربت  كما 

تصنيع  يف  والغاية  الهدف  هو  لعملياتها 
الصديقة  والهجينة  الكهربائية  السيارات 
للبيئة، فأطلقت الشركة  الربنامج  األضخم 
"موازنة  السيارات  صناعة  يف  نوعه  من 
انبعاثات غاز ثاين أكسيد الكربون"  ليشمل 

منطقة اخلليج واملشرق العربي. 
خفض  يف  اجنازات  روڤر  الند  وحققت 
ثاين  خفض  بينها؛  من  البيئية،  التأثريات 
أكسيد الكربون الناجم من العوادم األوروبية 

الكربون  انبعاثات  خفض   ،%21 بنسبة 
التشغيلية لكل سيارة بنسبة 21%، خفض 
املرسلة  سيارة  كل  عن  الناجمة  النفايات 
إىل املكبات بنسبة 75%، خفض استخدام 
وخفض   ،%17 بنسبة  سيارة  لكل  املياه 
اخلدمات  عن  الناجمة  الكربونية  االنبعاثات 

اللوجستية لكل سيارة بنسبة %18.
اسرتاتيجية مستدامة

بطريقة  أعمالها  بتطوير  الند روڤر  تلتزم 
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تستثمر في 
تكنولوجيا 
المحركات 

الهجينة 
والكهربائية
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جمال  يف  بقوة  روڤر  الند  تستثمر 
لتقدم  والتصنيع  والهندسة  البحوث 
البيئي  األثر  من  تقلل  مبتكرة  حلواًل 

لسياراتنا خالل دورة حياتها كاملة.

من  احلد  بهدف  ومستدامة،  مسؤولة 
الشركة  فوضعت  لعملياتها،  البيئي  األثر 
تقوم  ما  كل  يف  عالية  معايري  الربيطانية 
فيها  تعمل  التي  املباين  ذلك  يف  مبا  به، 
البناء  مع مبادئ وممارسات  تتوافق  والتي 
بالنسبة  األمر  هو  وكذلك  املستدام. 
عرب  املستدامة،  املصادر  إلستخدام 
بنفس  التمسك  على  مورديها  تشجيع 
املعايري العالية لالستدامة، وتعمل معهم 
بشكل وثيق للحد من األثر البيئي للمنتجات 

التي تقوم بشرائها. 
وللحد من تأثريات النقل، مت تصميم جميع 
سيارتها يف اململكة املتحدة، كما تعمل 
بلدًا   177 من  ألكرث  منتجاتها  شحن  على 
سيارتها  إرسال  طريق  عن  األقل،  على 
عرب  توزيعها  من  بداًل  الوكالء  إىل  مباشرة 

مركز التوزيع. 
املعاد  األلومنيوم  على  كذلك  وتعتمد 
حلقة  على  مصانعها  حتتوي  حيث  تدويره، 
إعادة  ونظام  النفايات  الستعادة  مغلقة 
بروميتش  يف  إنتاجها  مركز  يف  التدوير 
يف  جتريب  عملية  عن  فضال  كاسل، 
الطرز اجلديدة  يتم تصنيع  سوليهال حيث 
سبورت  روڤر  ورينج  روڤر  رينج  من 

املصنوعة كليًا من األلومنيوم. 
وتستخدم أيضًا تقنيات احلد من االنبعاثات، 
عرب استخدام مصادر الطاقة املتجددة أو 
مصادر الطاقة منخفضة الكربون، ما يقلل 
وميكنها  األحفوري،  الوقود  على  اعتمادها 
انبعاثات  من حتسني أمن الطاقة وخفض 
ثاين أكسيد الكربون. إىل جانب تدابري حتسني 
يساعد  الذي  الطاقة،  استخدام  كفاءة 

الكربون  أكسيد  ثاين  انبعاثات  تقليل  على 
حجم  زيادة  استمرار  مع  حتى  املطلقة، 

اإلنتاج. 
كفاءة مستدامة

جمال  يف  بقوة  روڤر   تستثمر الند 
لتقدم  والتصنيع  والهندسة  البحوث 
األثر  أن تقلل من  حلواًل مبتكرة من شأنها 
كاملة.  حياتها  دورة  خالل  لسياراتنا  البيئي 
جديدة،  سيارة  بتصميم  تقوم  فعندما 
يكون لديها هدف واحد، يتمثل يف جعلها 
ولتحقيق  سابقتها.  من  استدامة  أكرث 
جوانب  من  جانب  كل  بدراسة  تقوم  ذلك، 
السيارة، من تصميمها إىل نهاية حياتها ، 
لتحديد الطرق التي ميكن بها أن تقلل من 
تأثريها العام على البيئة، ويف نفس الوقت 
السيارة.  وقدرات  أداء  من  حتسن  أن 
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 V6 فأحدث سيارة رينج روڤر تتميز مبحرك
سعة 3.0 لرتات، وعند اقرتانه مع تكنولوجيا 
األداء  نفس  يقدم  الوزن،  خفيف  األلومنيوم 

مثله مثل منوذج V8 السابق. 
عملية  يف  احلياة  دورة  تقييم  وباستخدام 
الربيطانية  الشركة  تستخدم  التصميم، 
عمر  مدى  على  استدامة  األكرث  املواد 
املواد  استخدام  على  فتحرص  السيارة. 
واملطاط  اجللود  مثل:  املستدامة، 
مصادر  من  والقطن  واخلشب  الطبيعي 
عن  البحوث  بإجراء  تقوم  كما  مستدامة. 
التي  الطبيعية  األلياف  من  جديدة  أنواع 
ميكن أن تقلل من وزن السيارة وتأثري دورة 

احلياة ملكوناتها باملقارنة مع البالستيك.
يساهد  الوزن  تقليل  أن  روڤر  الند  وتؤمن 
يف زيادة الكفاءة، لذلك تعمل على تقليل 
وزن جسم السيارة ومكوناتها، ما ميكنها 
توفري  مع  كفاءة،  أكرث  سياراتها  جعل  يف 
إنتاج  يتم  السبب،  ولهذا  املتميز.  األداء 
هياكل  باستخدام  اآلن  سياراتها  من  عدد 
الذي  األلومنيوم  من  مصنوعة  متطورة 
بانتاج  وقامت  كبري.  حد  إىل  وزنها  يقلل 

األلومنيوم اخلالئطي اجلديد املعدل خفيف 
أعلى  باستخدام نسبة  الذي يسمح  الوزن 
ويستخدم  تدويرها  املعاد  املكونات  من 
وينتج   %95 بنسبة  أقل  طاقة  تصنيعه 

نفايات أقل من املواد البكر. 
 %80 من  أكرث  ينتج  السيارة،  عمر  وخالل 
نتيجة  عادة  منها  الكربون  انبعاثات  من 
السيارات  تصميم  فإن  لذلك  استخدامها. 
أمر  الوقود  استهالك  يف  كفاءة  األكرث 
البيئة  على  تأثريها  من  للحد  أساسي 
لعمالئها.  التكاليف  يف  وفورات  وتقدمي 
حمركاتها  كفاءة  حتسني  عن  وفضاًل 
يف  أيضًا  فإنها تستثمر  التقليدية، 
واحملركات  الهجني  احملركات  تكنولوجيا 
الكهربائية، وكذلك قامت بإدخال تكنولوجيا 
أن  ميكن  التي  الذكي  اإليقاف/التشغيل 
ثاين  وانبعاثات  الوقود  من استهالك  تقلل 

أكسيد الكربون بنسبة %7 .
املسؤولية اجملتمعية

"اجلغرافيا  مركز  روڤر  الند  شراكة  تدعم 
يف الهواء الطلق"، وهو مركز دعم البحوث 
امليدانية واالستكشاف والتعلم يف الهواء 

املايل  الدعم  روڤر  الند  وتقدم  الطلق. 
لزيارة  للجمعية  املركبات  بإقراض  وتقوم 
واملدارس  واجلامعات  امليدانية  املراكز 
إلجراء  اجلمعية  عمل  يدعم  وهذا  الثانوية. 
إجراؤه  يتم  التخطيط  جيد  ميداين  عمل 
بأمان ويستفيد منه الطالب ويؤدي للتنمية 
اجلغرايف.  التعليم  مركز  يف  الشخصية 
ويساعد متويل الند روڤر على إجراء عطلة 
السنوية  "االستكشافية"  األسبوع  نهاية 
ويدعم املشاركني حلضور دورات الند روڤر 
التدريبية للقيادة اآلمنة على الطرق الوعرة. 
وتعمل الند روڤر مع مؤسسة "بورن فري" 
السيارات  توفري  يف  املؤسسة  تزويد  عرب 
جهة  ومن  العاملية.   االستدامة  لتعزيز 
أخرى، جتمع الند روڤر عالقة شراكة طويلة 
عام  يف  بدأت   األحمر  الصليب  مع  األمد 
1954 السيما عندما قدمت   للصليب األحمر 
الربيطاين سيارة الند روڤر من السلسلة 1 

الستخدامها كصيدلية متنقلة يف دبي.  
عام  يف  أكرب  كل  ش ب العالقة  تعززت  وقد 
روڤر  الند  حتدي  ر  تطوي من  كجزء   ،2007
إجنازاتها  تشمل   ، احلني ذلك  ومنذ   .G4
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يف جميع أنحاء العامل إقراض والتربع بنحو 
120 سيارة وتقدمي املساعدة املباشرة إىل 
استفاد  وعامليًا،  شخص   800000 من  أكرث 
الند  دعم  من  شخص  مليون  من  أكرث 
بتمويل  الدويل،  لالحتاد  املباشر  غري  روڤر 
جنيه  مليون   6.4 من  أكرث  جمموعه  بلغ 

اسرتليني منذ عام 2007. 
للشراكة  تأثريًا  املشاريع  أكرث  من  وكان 
 2012 عام  يف  ديسكڤري"  "رحلة  بعثة 
جعلت الند روڤر من مشروع االحتاد الدويل 
األحمر  والهالل  األحمر  الصليب  جلمعيات 
يف  املستدام  الصحي  والصرف  للمياه 
طموح  تربعات  جمع  نشاط  حمور  أوغندا 
للقيام برحلة يبلغ طولها 10000 ميل إىل بكني، 
سيارة  الرحلة  بهذه  قامت  وقد  الصني. 
صنعت  التي  مليون،  رقم   LR4 روڤر  الند 
مقر  املتحدة،  باململكة  سوليهال  يف 
التي استمرت 50  الرحلة  الند روڤر. جنحت 
يومًا يف حتقيق هدفها وجمع مليون جنيه 
اسرتليني للمشروع ورفع مستوى الوعي 
باألعمال احليوية التي تقوم بها فرق االحتاد 
والهالل  األحمر  الصليب  جلمعيات  الدويل 

األحمر يف أفريقيا. 
بتوسيع  روڤر  الند  قامت   ،2013 عام  ويف 
االحتاد  مع  العاملية  شراكتها  نطاق 
والهالل  األحمر  الصليب  جلمعيات  الدويل 
وذلك  أخرى،  سنوات  خمس  ملدة  األحمر 
جنيه  مليون   15 قيمته  دعم  تقدمي  بهدف 
وسيساهم   .2018 عام  بحلول  اسرتليني 
لشركة  العام  الهدف  يف  العمل  هذا 
جاكوار الند روڤر املتمثل يف خلق الفرص 
االجتماعية  املسؤولية  برنامج  خالل  من 
 12 منه  سيستفيد  الذي  العاملية  للشركة 

مليون شخص بحلول عام 2020.
التضاريس الوعرة

جمال  يف  روڤر  الند  جناح  لرحلة  استكماًل 
االستدامة، اطلقت الشركة مؤخرًا  سيارة 
مبحرك  تتميز  التي  إيڤوك"  "رينج روڤر 
البنزين  حمركات  وكذلك  هجني،  كهربائي 
األربع  أو  الثالث  ذات   Ingenium والديزل 
أكرث  اجلديد  الهيكل  وجاء  األسطوانات. 
السابق  املوديل  من   %13 بنسبة  صالبًة 
الهيكل  جانب  إىل  يساهم  وهو  للسيارة، 
اإلحساس  تخفيف  يف  الصلب  السفلي 

املقصورة.  داخل  واالهتزاز  بالضجيج 
وبفضل قاعدة العجالت األطول مبقدار 21 
التعليق، توفر  مم والتصميم اجلديد لنظام 
مقصورة  االستخدامات  متعددة  "إيڤوك" 
للتحكم  أفضل  ومستوى  فسيحة،  داخلية 

بالسيارة يف جميع الظروف.
بتقنيات   Ingenium حمركات  تزويد  ومت 
ضجيجها،  من  وحتد  أداءها  تعزز  جديدة 
الرتوس  صندوق  تعديل  عن  فضاًل 
األتوماتيكي ZF ذي التسع سرعات لضمان 
جميع  عرب  سالسة  أكرث  قيادة  جتربة 

التضاريس.
بواسطة  اخللفي  التعليق  نظام  يقوم  كما 
 )Integral Link( املتكاملة  الوصالت 
بفصل القوى الطوالنية واجلانبية لتحسني 
التحكم بهيكل وسرعة السيارة، مما يوفر 
الطرقات.  على  للسائق  أكرب  وثقة  راحة 
بنظام  السيارة  تزويد  مت  ذلك،  على  عالوًة 
بطانات  مع  "مكفريسون"  أمامي  تعليق 
لتقليل  بالسوائل  مملوءة  هيدروليكية 
الذي يحس به السائق يف  العجالت  اهتزاز 

عجلة القيادة عند السرعات العالية.
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الذي  احلديث  احلياة  منط  وأن  خاصة 
انتشر مع العوملة قد أدخل أمناط غذائية 
خاصة  اخملاطر،  من  كثري  على  حتتوي 
التربيد  مقومات  متلك  ال  جمتمعات  يف 
واحلفظ السليم والرقابة الفاعلة، كما أنها 
جمتمعات ضعيفة الوعي بأساليب الوقاية 
سوء  أيضًا  هناك  بأن  علمًا  األمراض،  من 
استخدام للكيماويات الزراعية التي تشمل 
ملوثًا  غذاًء  ينتج  مما  واملبيدات  األسمدة 

ميكن أن يسبب السرطان. 
املعدل  بهذا  السرطان  انتشار  هل 

اخمليف مقتصر على السودان؟ 
مرض  انتشر  العاملي  الصعيد  فعلى   ، كال 
ودون  تقريبًا  املعدل  بنفس  السرطان 
استثناء ألي إقليم. بل إن الدراسات احلديثة 
مليون   18 من  أكرث  هناك  تكون  أن  قّدرت 
ماليني   10 من  وأكرث  جديدة  سرطان  حالة 
 .2018 العام  يف  السرطان  بسبب  وفاة 
وواحدة  رجال   5 كل  من  واحدا  أن  وقّدرت 
من كل 6 نساء سيصابون يف طور ما من 
مرتبط  األمر  أن  ووجد  بالسرطان.  حياتهم 
بأمناط احلياة أكرث من ارتباطه بالفقر، لذلك 
جتده منتشر يف اجملتمعات الغنية كذلك 
األكرث  هو  الرئة  سرطان  مثال  اكرث.  ورمبا 
ربط  ومت  دولة   28 يف  النساء  بني  انتشارًا 
املدخنات.  نسبة  يف  الكبرية  بالزيادة  ذلك 
وحماربة  للتوعية  كبري  جهد  يتطلب  وهذا 

التبغ.
حيث  من  املقدمة  يف  آسيا  قارة  وتأتي 
ولكن  سكانا،  األكرث  ألنها  احلاالت  عدد 
امللفت أن السرطانات التي تؤدي اىل املوت 
سريعا مثل سرطان الكبد أكرث انتشارًا من 
بني  اإلختالف  هذا  آسيا.  يف  األخرى  األنواع 
أقاليم العامل يعني أن أسرتاتيجيات الوقاية 

والعالج قد تختلف من إقليم إىل آخر.

وشمال  األوسط  الشرق  منطقة  يف 
نشر  على  أكرث  الرتكيز  يجب  مثاًل  أفريقيا 
الكيماويات  إلستخدام  الصحيحة  الطرق 
إضافًة  والتشريعات،  بالتوعية  الزراعية 
خاصة  امُلسرطنة،  األغذية  حماربة  اىل 
السريعة واملعلّبات، مبا يف ذلك  الوجبات 

مياه الشرب املعبأة. 
مرض  السرطان  هل  السؤال:  اىل  نعود 

بيئي؟
ساد اإلعتقاد يف األوساط الصحية لعقود 
طفرات  سببه  وراثي  مرض  السرطان  أن 
عشوائية يف الدي ان اي DNA. وبعد اعالن 
الرئيس األمريكي ريتشارد نيكسون احلرب 
موارد  ُصرفت   ،1971 يف  السرطان  على 
عامًا   45 خالل  العلمي  البحث  على  طائلة 
لفهم أسباب السرطان، وتقدم العلم كثريًا 
يف اجلوانب الوراثية، إال أن اجلانب العالجي 
من  حمدودة  أنواع  يف  اال  كثريًا  يتقدم  مل 
اليوم  السرطان  زال  وما  الدم،  سرطان 
يستعصي على العالج. وهذا دليل على أن 
العلمي سار يف اجتاه غري صحيح،  البحث 
الوراثة  أن  بعد  فيما  الدراسات  وجدت  بل 
تشكل أقل من 30% من أسباب السرطان 
الغذاء والتعرض  البيئية، مثل  العوامل  وأن 
للتلوث الصناعي هي األهم. بل ان دراسات 
حديثة وجدت أن 90% من حاالت السرطان 
تعود اىل 3 عوامل بيئية هي الغذاء والصحة 
نستطيع  أننا  يعني  ما  والتدخني،  املهنية 
طريق  عن  بنجاح  السرطان  حماربة 

اإلجراءات الوقائية.
ميكن  بيئي  مرض  السرطان  فإن  وعليه 
الوقائية  اإلجراءات  طريق  عن  منه  الوقاية 
املهنية،  والصحة  العامة  الصحة  يف 
خاصة رقابة األغذية وبيئة العمل وحماربة 

التدخني.

نــــبــــتـــــكـــر مـــــجـــتــــمـــعـــات خـــضـــراء لــــغــد أفـــضـــل
هل السرطان مرض بيئي؟

د. عيسى محمد عبد اللطيف 

إلى اللقاء
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القرن  تسعينيات  من  األول  النصف  يف 
السرطان  مستشفى  اجتاحت  املاضي 
املرضى  من  موجات  باخلرطوم  الوحيد 
الوالية  من  خاصة  عادي،  غري  مبعدل 
سكان  بني  شاع   1995 ويف  الشمالية. 
ذرية  نفايات  هناك  أن  الشمالية  الوالية 
بالتحقيق  وطالبوا  الوالية،  يف  مدفونة 
وقام  الوزراء  جملس  فتجاوب  األمر،  يف 
الصحية  اجلهات  من  جلنة  بتشكيل 
جلامعة  ممثاًل  وكنت  واألمنية،  والعلمية 
جتد  مل  التي  اللجنة  هذه  يف  اخلرطوم 
يف  مشعة  نفايات  وجود  على  دليل  أي 
املنطقة. واقرتحنا وقتها أن تنتبه البحوث 
للغذاء،  أكرث  الصحية  واجلهات  العلمية 
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جائزة اإلمارات التقديرية للبيئة جائزة زايد الدولية للبيئة

معًا من أجل وطن أخضر معًا من أجل قرن أخضر
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العدد 190

 ديسمبر  2018

الليم: لدينا موروث بيئي عظيم يتمثل في شخصية المغفور له الشيخ زايد، طيب اهلل ثراه.

محمد بن راشد يؤكد 
أهمية جعل الشباب في 

قلب إكسبو 2020
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