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عام التسامح امتداد إلرث القادة المؤسسين

أ. د. محمد أحمد بن فهد
رئيس جملس اإلدارة

رئيس التحرير  

"عام  بعد  التسامح  عام  عن  اإلعالن  إن 
وعامليًا  حمليًا  بإرثه  واالحتفاء  زايد" 
املؤسسني  واآلباء  األجداد  لقيم  امتداد 
املبادرات،  من  ولسلسلة  الدولة،  يف 
ففي عام 2011  وجه سيدي صاحب السمو 
نائب  مكتوم،  آل  راشد  بن  حممد  الشيخ 
الوزراء،  جملس  رئيس  الدولة،  رئيس 
حاكم دبي، رعاه اهلل، بإنشاء جائزة عاملية 
آل  راشد  بن  حممد  "جائزة  مسمى  حتت 
السلم  خلدمة  العاملي"  للسالم  مكتوم 
وتسهم  العاملي،  واالستقرار  والسالم 
سماحة  إبراز  يف  فاعلة  مساهمة 
التواصل  جسور  ومد  ووسطيته  اإلسالم 
مع احلضارات األخرى بهدف نشر مفهوم 
أطلقت   2012 عام  ويف  العامل،  يف  السالم 
صواب  ومركز  هداية  مركز  اإلمارات  دولة 
رئيس  أصدر  كما  التطرف،  ملكافحة 
الدولة مرسومًا بقانون رقم 2 لسنة 2015 
بشأن مكافحة التمييز والكراهية. واعتمد 
الربنامج   2016 يونيو  يف  الوزراء  جملس 
الصورة  إظهار  بهدف  للتسامح،  الوطني 
ونشر  اآلخر،  واحرتام  لالعتدال،  احلقيقية 
استحداث  مت  كما  والتعايش،  السالم  قيم 

منصب وزير دولة للتسامح.
صاحب  سيدي  وجه   ،2017 نوفمرب  ويف 
السمو الشيخ حممد بن راشد آل مكتوم، 
رعاه اهلل، بتسمية أجمل جسر مشاة يف 
اجلديدة  املائية  القناة  على  دبي  إمارة 

قيمة  إلبراز  وذلك  التسامح،  بجسر 
تربط  التي  اإلمارات  دولة  يف  التسامح 
جسورًا بني أكرث من 200 جنسية يتعايشون 

على أرض الوطن يف سالم وحمبة.
إننا يف مؤسسة زايد الدولية للبيئة إذ نبارك 
اجلديد  عامها  االمارات  وحكومة  لشعب 
حماوره  تبني  على  نؤكد  التسامح"  "عام 
والعمل على تكاملها وشموليتها.. فرجل 
اهلل،  رحمه  االنسان،  وزايد  األول  البيئة 
ومع  البيئة  ومع  الطبيعة  مع  متسامح 

البشر ومع شعبه وبلده ووطنه وعامله..
اهلل،  رحمه  كلماته،  كانت  االنسان  فزايد 
البشرية،  بالرثوة  الرئيسي  اهتمامه  تؤكد 
املرحلة  يف  اإلنسان  "بناء  أقواله:  ومن 
املقبلة، ضرورة وطنية وقومية تسبق بناء 
اإلنسان  بدون  ألنه  واملنشآت؛  املصانع 
واخلري  االزدهار  حتقيق  ميكن  ال  الصالح 

لهذا الشعب".
والتنمية  للبيئة  املتحدة  األمم  مؤمتر  يف 
عام  الربازيل  يف  عقد  الذي  األرض"  "قمة 
دولة  إجنازات  عن  اهلل،  رحمه  حتدث،   1992
البيئة،  على  احلفاظ  جمال  يف  اإلمارات 
دولة  كونها  من  الرغم  على  أنها  مؤكدًا 
واسعة  خطوات  قطعت  فقد  حديثة 
ومكافحة  التلوث  ومكافحة  البيئة  حلماية 
ونقائها  البيئة  على  وحافظت  التصحر، 
األرض  بني  العالقة  جعل  مما  وتنميتها، 

واإلنسان عالقة عطاء متبادل.. 

بن  خليفة  الشيخ  السمو  صاحب  أعلن 
اهلل،  حفظه  الدولة،  رئيس  نهيان  آل  زايد 
عام 2019 يف دولة اإلمارات عامًا للتسامح، 
عاصمة  اإلمارات  دولة  إبراز  بهدف  وذلك 
التسامح  قيمة  وتأكيد  للتسامح،  عاملية 
مؤسس  زايد  لنهج  امتدادًا  باعتبارها 
يهدف  مستدامًا  مؤسسيًا  وعماًل  الدولة، 
وتقبل  واحلوار  التسامح  قيم  تعميق  إىل 

اآلخر واالنفتاح على الثقافات اخملتلفة.
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حققت املؤسسة يف عام زايد 2018 إجنازات كثرية 

شملت إطالق مبادرات معرفية رائدة ومشاركات 

تنموية مستدامة حمليًا وعامليًا.. ويف العدد 

التفاصيل.

وفد االمارات املشارك يف مؤمتر "كوب 24" 

يستعرض جتربة الدولة كنموذج رائد وناجح عامليًا 

يف التعامل مع حتديات التغري املناخي، والعمل 

على حتقيق االستدامة يف كل القطاعات، وااللتزام 

يف تطبيق بنود اتفاق باريس، واعتماد آليات 

وإجراءات وتشريعات من دورها حتقيق أهداف 

التنمية املستدامة.

مطر الطاير يدشن التشغيل التجريبي للعربة 

الهجينة التي تعد أول وسيلة هجينة للنقل اجلماعي 

البحري ضمن أسطول هيئة الطرق واملواصالت.

 يسلط استطالع هذا العدد الضوء على توجه الدولة 

الستخدام تقنيات متطورة تعزز األمن املائي والغذائي 

وارتفاع نسبة املزارع التي حتولت نحو "الري بالتنقيط" 

باعتباره الوسيلة املثلى لرتشيد االستهالك. 

تعترب "مصدر" من الشركات الرائدة على مستوى 

املنطقة والعامل يف جمال االستدامة والطاقة 

املتجددة.. يف هذا العدد تقرير عن إجنازاتها.

مؤمتر التنمية املستدامة يستعرض عددًا من 

احملاور الرئيسية لرؤية 2030 واألهداف العاملية 

للتنمية املستدامة .. ويف العدد التفاصيل.

حديقة احليوانات بالعني تنظم ورشة عاملية 

للحفاظ على غزال "الداما" املهدد باالنقراض 

بالتعاون مع جلنة بقاء األنواع واجلمعية امللكية 

لعلوم احليوان بإسكتلندا.

المؤسسة تحتفي 
بعام زايد محليًا وعالميًا

اإلمارات تستعرض 
تجربتها في مؤتمر 

»كوب 24«

تدشين التشغيل 
التجريبي ألول عبرة 

هجينة

تقنيات ترشيد تعزز
 األمن المائي والغذائي

»مصدر« عام حافل 
باإلنجازات والجهود 

الرائدة

مؤتمر التنمية 
المستدامة في الشارقة

ورشة عالمية للحفاظ 
على غزال »الداما«

منتجع سيكس سينسيز زيغي ص 26
باي .. الفخامة والتجارب البيئية 
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عام التسامح .. رسالة أمل ووعد 

إلحياء  ووعد  أمل  رسالة  معه  يحمل  جديد  عام  كل 
فرصنا يف التقدم وبناء مستقبل أفضل. ومع احتفالنا 
حتقيق  على  العزم  نعقد  دعونا   ، اجلديد  العام  ببداية 
اخلطة  هذه  وتنفيذ  املستدامة  التنمية  أهداف 
استدامة  وأكرث  أفضل  مستقبل  لتحقيق  العاملية 

للجميع.

ستواصل  التسامح"  عام   "  2019 عام  يف 
املتميز  عملها  للبيئة  الدولية  زايد  مؤسسة 
ستسخر  حيث  األهداف،  هذه  حتقيق  يف 
الرؤية  هذه  ترجمة  يف  جهودها  املؤسسة 
املشرتكة من خالل تطوير مقاربات ومقارنات 
تؤدي إىل حلول واسرتاتيجيات مبتكرة بالشراكة 

مع شركائنا حول العامل. 
منها  أميانا  زايد،  مؤسسة  ستقوم  كما 
باستكشاف  األرض،  كوكب  حماية  بأهمية 
وتقوية طرق العمل بشكل أفضل على جميع 
والدولية  واإلقليمية  -الوطنية  املستويات 

-لتحقيق أهداف التنمية املستدامة. 
يف الشهر املاضي يف مؤمتر املناخ السنوي 
دولة  انضمت   ،COP24 املتحدة  لألمم 
اإلمارات إىل أكرث من 190 دولة لتعزيز املساعي 
لتحقيق أهداف اتفاقية باريس يف جميع أنحاء 
العامل، وأشاد اجملتمع الدويل بتجربة البلد يف 
الطاقة  ونشر  الطاقة  انتقال  خطط  اعتماد 

النظيفة واملتجددة على نطاق واسع.
العربية  اإلمارات  وإسرتاتيجيات  رؤى  تنبع 

من  االستدامة  لتعزيز  الطموحة  املتحدة 
سلطان  بن  زايد  الشيخ  له  املغفور  تراث 
حماية  تبنى  الذي  اهلل،  رحمه  نهيان،  آل 
نحتفل  كما  جدا.  مبكرة  سن  منذ  البيئة 
اآلب  يرسخها  ثابتة  أخرى  بقيمة  العام  هذا 
التسامح"  "عام  بـ  نحتفل  ونحن  املؤّسس 
صاحب  سيدي  أعلنها  كما  اإلمارات  يف 
نهيان  آل  زايد  بن  خليفة  الشيخ  السمو 
ذاته  الوقت  ويف  اهلل،  حفظه  الدولة،  رئيس 
أعلن صاحب السمو الشيخ حممد بن راشد 
جملس  رئيس  الدولة  رئيس  نائب  مكتوم  آل 
املبادئ  على  اهلل،  رعاه  دبي،  حاكم  الوزراء 
ضرورة  على  وأكد  دبي،  لإلمارة  الثمانية 
األجيال  رخاء  على  احلفاظ  أجل  من  العمل 
املستدامة.  املمارسات  خالل  من  القادمة 
لتعزيز  الطريق  خارطة  هي  املبادئ  هذه 
النجاح  ستحقق  التي  واالستدامة  التنمية 

لإلمارة. املستقبلي 
سنة  ولعوائلكم  لكم  أمتنى  العام  هذا  ويف 

جديدة سعيدة ومستدامة!

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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أخبار وتقارير

 خمسون عامًا من التنمية والريادة
آيات الشكر والعرفان إلى مقام صاحب  للبيئة بأسمى  الدولية  زايد  تتقدم مؤسسة 

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

حاكم دبي، رعاه اهلل، بمناسبة ذكرى مرور 50 عامًا على تولي سموه أولى مهامه في 

مسيرة خدمة وطنه وشعبه.

حممد  الدكتور  األستاذ 
رئيس  فهد،  بن  أحمد 
ملؤسسة  العليا  اللجنة 
زايد الدولية للبيئة، إن مؤسسة زايد حتتفي 
بهذه املناسبة املتوجة ملسرية خضراء 
من التنمية والريادة.. من التميز والعطاء... 
خمسون عامًا من مسرية صاحب السمو 

عالمة  مكتوم  آل  راشد  بن  حممد  الشيخ 
وحلظة  اإلمارات،  شعب  تاريخ  يف  فارقة 
تقدير  وقفة  جميعًا  فيها  نقف  تاريخية 
بلده  تطور  سبيل  يف  بذل  لقائد  واحرتام 
وتقدمه كل غاٍل ونفيس .. ومهما قلنا لن 

نستطيع أن ُنوفيه حقه.
وأوضح الدكتور ابن فهد أنه على الرغم من 

احتياطيات  أكرب  أحد  اإلمارات  دولة  امتالك 
دولة  أن  إال  العامل،  مستوى  على  النفط 
برميل  آخر  لوداع  مبكرًا  استعدت  اإلمارات 
للتنمية  الصحيح  االدراك  بفضل  نفط 
لقيادتنا  الثاقبة  والرؤية  املستدامة 
له  املغفور  لنهج  استمرارًا  الرشيدة 
الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب اهلل 

نـــــــبــــــــتــــــــكـــــــــر مــــــــجـــــــــتــــــــــمــــــــــعـــــــــات خـــــــضـــــــــــــــراء لـــــغـــــد أفـــــضــــــل6

محمد بن راشد..

دبي-البيئة واجملتمع:



ابن فهد: حلظة تاريخية نقف فيها 
جميعًا وقفة تقدير واحرتام لقائد بذل 
يف سبيل تطور بلده وتقدمه كل غاٍل 

ونفيس.

ثراه، الذي أرسى ركائز التنمية املستدامة 
تقود  واليوم  الدولة،  يف  البيئة  وحماية 
قطاع  يف  العاملية  اجلهود  اإلمارات  دولة 
خالل  من  واملتجددة  النظيفة  الطاقة 
هذا  يف  واستثماراتها  اسرتاتيجياتها 

اجملال.
دبي  حاكم  جهود  أن  إىل  فهد  بن  وأشار 
الريادية  املكانة  ترسيخ  يف  ساهمت 
قطاع  يف  السيما  عامليًا،  اإلمارات  لدولة 
تنفيذ  على  والعمل  املتجددة،  الطاقة 
الطاقة  مصادر  لتنويع  نوعية  مشاريع 
تتسم  التي  الشمسية،  الطاقة  ومنها 
بنظافتها ملستقبل أكرث إشراقًا، وتساهم 
للمجتمع  احلياة  نوعيات  أفضل  توفري  يف 
أرقى  بتطبيق  أفراده،  سعادة  وحتقيق 
التي  األسس  مع  يتوافق  مبا  املعايري، 

تنّفذ  التي  واملبادرات  للمشاريع  اعُتمدت 
على أرض الدولة، لرتاعي يف جوهرها مبدأ 
اليوم يشكل أحد أهم  الذي بات  االستدامة 

ركائز التنمية يف العامل. 
جهود التنمية 

"البيئة  جملة  تسلط  املناسبة،  وبهذه 
واجملتمع" الضوء على أبرز إجنازات صاحب 
السمو الشيخ حممد بن راشد آل مكتوم، 
الوزراء  جملس  رئيس  الدولة  رئيس  نائب 
التنمية  جمال  يف  اهلل"،  "رعاه  دبي،  حاكم 
الكبرية  اجلهود  تلك  والبيئية،  املستدامة 
شوًطا  اإلمارات  دولة  بها  قطعت  التي 
والتغري  الطاقة  حتديات  ملواجهة  طوياًل 
واخلطط   ،2021 رؤية  إطار  يف  املناخي 
دولة  وفرت  حيث  إمارة،  لكل  االسرتاتيجية 
تتوافق  التي  املساعدة  العوامل  اإلمارات 

 )SDG( املستدامة  التنمية  أهداف  مع 
التي وضعتها األمم املتحدة لعام 2030.

اإلمارات  دولة  تعهدت  ذلك،  إىل  وباإلضافة 
بتخصيص أكرث من 840 مليون دوالر أمريكي 
)3.1 مليار درهم إماراتي( للطاقة املتجددة 

يف أكرث من 30 بلدًا.
كما وضع اجمللس األعلى للطاقة يف دبي، 
اسرتاتيجية متكاملة للطاقة يف دبي حتى 
تنويع  إىل  االسرتاتيجية  وتسعى   ،2030 عام 
تأمني  وضمان  الطاقة،  مصادر  وتطوير 
الطلب  وفعالية  كفاءة  وتعزيز  إمداداتها، 
والتقليل  والوقود،  واملياه  الكهرباء  على 
عام 2030  وبحلول  الكربونية.  االنبعاثات  من 
استخدام  نسبة  تصل  أن  املقرر  من   ،
الطاقة املتجددة يف جمال توليد الكهرباء 
النووية،  إىل 5 %، باإلضافة إىل 12 % للطاقة 
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الباقية  والنسبة  النظيف،  للفحم   % و12 
باستخدام الغاز.
اإلمارات للطاقة

يف العام 2017 أعلن صاحب السمو الشيخ 
حممد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة 
رعاه  دبي،  حاكم  الوزراء  جملس  رئيس 
"خالل  للطاقة  اإلمارات  "اسرتاتيجية  اهلل، 
العقود الثالثة املقبلة التي تستهدف رفع 
واملؤسسي  الفردي  االستهالك  كفاءة 
بنسبة 40 باملائة ورفع مساهمة الطاقة 
النظيفة يف إجمايل مزيج الطاقة املنتجة 
يف الدولة إىل 50 باملائة وتستهدف حتقيق 

وفر يعادل 700 مليار درهم حتى عام 2050.
الطاقة  اسرتاتيجية  أن  سموه  وأكد 
الطاقة  من  مزيجًا  تستهدف  اإلماراتية 
النظيفة  واألحفورية  والنووية  املتجددة 
االحتياجات  بني  توازن  حتقيق  لضمان 
دولة  وبأن  البيئية  واألهداف  االقتصادية 
حتى  درهم  مليار   600 ستستثمر  اإلمارات 
على  الطلب  تلبية  لضمان   2050 العام 
الطاقة وضمان استدامة النمو يف اقتصاد 

دولة اإلمارات.
اسرتاتيجية  إطالق  خالل  سموه  وقال 

نوعها  من  األوىل  تعد  والتي   2050 الطاقة 
والهيئات  املؤسسات  جميع  مبشاركة 
اجملالس  وكافة  الطاقة  بقطاع  املعنية 
احلكومة  وبإشراف  بالدولة  التنفيذية 
ووزارة  الطاقة  بوزارة  ممثلة  االحتادية 
واملستقبل:  الوزراء  جملس  شؤون 
وتوازن  منوذجية  للطاقة  اجلديدة  "خطتنا 
البيئية  وااللتزامات  واالستهالك  االنتاج  بني 
مريحة  اقتصادية  بيئة  وتضمن  العاملية 
موضحا   .. القطاعات"  كافة  يف  للنمو 
"تأخذ  اجلديدة  االسرتاتيجية  أن  سموه 
 6 يعادل  للطلب  سنويا  منوا  االعتبار  بعني 
باملائة سنويا وتعمل على رفع مساهمة 
 50 إىل  باملائة   25 من  النظيفة  الطاقة 
باملائة بحلول 2050 وستعمل على خفض 
انتاج  عملية  من  الكربونية  االنبعاثات 
العقود  خالل  باملائة   70 بنسبة  الكهرباء 

الثالثة املقبلة ".
االقتصادي  النمو  االسرتاتيجية  وحتفز   
الدولة  يف  الطاقة  تخزين  يف  واالستثمار 
الطاقة  استهالك  تقليل  يف  وتساهم 
الستدامة  انطالقة  بداية  اعتمادها  وميثل 
يف  روعي  إذ  االمارات  يف  الطاقة  قطاع 

بينها  من  العوامل  من  عدد  تصميمها 
الطاقة  إمدادات  وتأمني  السعادة  حتقيق 
إىل  اجملتمع  شرائح  خمتلف  إشراك  ومت 
مناقشتها  يف  احلكومية  اجلهات  جانب 

واعتمادها.
خطة دبي 2021

إىل  عبور  نقطة   2021 دبي  خطة  تعترب 
األساليب  اتباع  إىل  وتهدف  املستقبل، 
ذكية،  مدينة  إىل  دبي  لتحويل  املبتكرة 
ومستدامة. تركز اخلطة على ستة حماور 
تشّكل معًا رؤية املدينة الذكية حتى العام 
مدن  عدة  بناء  يف  دبي  جنحت  وقد   .2021
مستدامة، منها؛ مدينة دبي املستدامة، 
التي تعترب من املشاريع العقارية اإلماراتية 
بعناصرها  االستدامة  معايري  تبنت  التي 
والبيئة  االقتصادية  الثالثة،  الرئيسية 
واالجتماعية بوصفها إحدى الركائز املهمة 
يف  املدينة  تطوير  فتم  األخضر.  لالقتصاد 
املبادرات  من  جمموعة  وتضم  الند،  دبي 
لضمان احلفاظ على املوارد، مبا يف ذلك 
استهالك  كفاءة  لضمان  املنازل  تصميم 
الصديقة  البناء  مواد  واستخدام  الطاقة، 

للبيئة.
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ويضم مشروع مدينة دبي املستدامة 500 
فيال وتاون هاوس، ومنتجع بيئي يشمل 143 
ستدار  متخصصة،  بيئية  وجامعة  غرفة، 
األمريكية  اجلامعات  إحدى  مع  بالتعاون 
املعتمدة عامليًا، إضافة إىل مدرسة بيئية 
التدريس  ومستويات  معايري  أعلى  تطبق 
العاملية تتسع ل600 طالب وطالبة، ومراكز 
لتعليم  وأكادميية  احلرفية،  املهن  لتعليم 

ركوب اخليل .
جتاريًا  سوقًا  املشروع  سيضم  كما 
مستوحى تصميمه من األسواق اإلماراتية 
يراعي  متكاماًل  صحيًا  وناديًا  القدمية، 
ومرافق  واالستدامة،  البيئة  أصول  كل 
لركوب  ومضمارين  اخلارجية  للرياضات 
ثالثة  بطول  الهوائية  والدراجات  اخليل، 
أن  املتوقع  ومن  منهما.  لكل  كيلومرتات 
يصل عدد سكان املدينة إىل 2.500 نسمة .

على  اخلضراء  املساحات  وستستحوذ 
مساحة  إجمايل  من  باملئة   60 مساحة 
واجلزء  للزينة،  منها  باملئة   50 املشروع، 
حديقة  تتضمن  مثمرة  أشجار  اآلخر 
ومزرعة  اجملتمعية،  األنشطة  ملمارسة 
كبري  بجزء  املدينة  سكان  لتزويد  عضوية 

سيتضمن  كما  الغذائية،  احتياجاتهم  من 
صغرية،  عضوية  حديقة  منزل  كل 
املتجددة  بالطاقة  تعمل  غولف  وسيارة 

الستخدامها للتنقل بني مرافق املدينة .
زهرة الصحراء 

أما مدينة زهرة الصحراء، فتجسد سياسة 
الدولة باتباع نهج عمراين مستدام حلماية 
الروية  منطقة  يف  املدينة  وتقع  البيئة، 
وتدعم تطبيق التقنيات اخلضراء والنظيفة، 
درجات  من  بالتخفيف  يتميز  تطبيق  وهو 
امللوثات.  من  الهواء  وتنقية  احلرارة 
يف   75 بنسبة  سكانية  املدينة  وستكون 
الكهرباء  من  املئة  يف  وستوفر 40  املئة، 

الذاتية إجماليا مع 200 ميغاواط.
 20 نحو  املنطقة  يف  األراضي  عدد  ويبلغ 
املواطنني  إلسكان  سكنية  قطعة  ألف 
وسط بيئة ذكية ومستدامة ونظيفة، ومن 
قرابة  األوىل  املرحلة  تستوعب  أن  املتوقع 
يتم  مواطنًا،  ألف   120 بينهم  نسمة  ألف   160

توزيعهم حسب االستدامة الثقافية .
للمدينة  اخملصصة  األرض  مساحة  وتبلغ 
حزام  بها  ويحيط  هكتار،  ألف   14 من  أكرث 
أخضر، وستعتمد على مواردها الذاتية من 

وسائل النقل واملواصالت، وتوفري الطاقة، 
وتدوير املياه الصحية التي ستوفر أكرث من 

40 ألف مرت مكعب من املياه الصاحلة.
كما تعتمد املدينة على الطاقة املتجددة، 
الذاتية،  النفايات  وتدوير  البيئة،  ومتطلبات 
وستكون املباين متوافقة مبا يخفض درجة 

احلرارة ويقلل استهالك الكهرباء.
املنطقة  اجلنوب"   دبي  "مدينة  وتعد 
االقتصادية احلرة، مبثابة وجهة استثمارية 
االسرتاتيجي  موقعها  بفضل  استثنائية 
مثل  املزايا  من  كثري  إىل  باإلضافة  املتميز، 
تتمتع  أنها  كما  لألجانب.  التملك  إمكانية 
املنطقة  يف  وتقع  متطورة  حتتية  ببنية 
إىل  باإلضافة  دبي،  إمارة  يف  منوًا  األسرع 

قربها لعدة مرافق مهمة.
وتبعد املدينة مسافة خمس دقائق فقط 
عن مطار آل مكتوم الدويل اجلاري توسعته 
عند  العامل  يف  مطار  أكرب  ليصبح  حاليًا 
اكتماله، و45 دقيقة من مطار دبي الدويل. 
وهي قريبة أيضا من مطار أبو ظبي الدويل 
عن  فضال  فقط،  دقيقة   45 عنه  وتبعد 
أنها تبعد 30 دقيقة فقط عن برج خليفة، 

ووسط دبي.
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توفري  على  اجلنوب  دبي  مشروع  ويحرص 
الذكية  للمدن  املتطورة  التقنيات  أحدث 
واملستدامة بشكل متكامل وسلس عرب 
املصممة  السكنية،  املنطقة  أنحاء  كل 
خصيصًا لتوفري حلول احلياة السعيدة يف 

املقام األول.
السكنية  املنطقة  مفهوم  يرتكز  كما 
املوضوعات  على  اجلنوب(  )دبي  يف 
اجملتمعية الرئيسة التي تنص عليها خطة 
دبي 2021، عرب إنشاء مدينة تتمحور بشكل 
السعادة  مقومات  كل  توفري  حول  رئيس 
حيويًا  جمتمعًا  وتوفر  لألفراد،  والرفاهية 
متكاماًل يناسب العائالت، والشباب العامل، 
مدارس،  من  املرافق  كل  على  ويشتمل 
جتزئة،  وحمال  ومستشفيات،  وحضانات، 

وغريها.
السكنية يف دبي اجلنوب  وتنفذ املنطقة 
مشروعني هما: "القرى" و"النبض" ، وتقع 
ومتتاز  مربع،  قدم  مليون   87 امتداد  على 
وموقع  العامل  يف  مطار  أكرب  مبحاذاة 
بنائها  تكلفة  وستصل  دبي،   2020 "اكسبو 

إىل 25 مليار درهم.
كم جهة أخرى، جنحت واحة دبي للسيليكون 

 31 بنسبة  الطاقة  استهالك  تخفيض  يف 
اسرتاتيجية  أهداف  جتاوزت  وبهذا  باملئة، 
تسعى  التي   2030 للطاقة  املتكاملة  دبي 
لتخفيضها بنسبة 30باملئة. وتعمل الواحة 
الرئيسية  املبادرات  من  عدد  على  حاليًا 
اسرتاتيجية  إطار  يف  تنفيذها  يتم  التي 
تهدف  والتي   ،2050 النظيفة  للطاقة  دبي 
إىل تعزيز كفاءة استخدام الطاقة، وخفض 

التكاليف التشغيلية، واالنبعاثات الكربونية.
حوايل  بتحويل  الواحة  سلطة  قامت  كما 
مصابيح  إىل  تقليدي  مصباح  آالف  ثمانية 
خفض  يف  أسهمت  وبذلك   ،  LED
استهالك الطاقة مبقدار 1.178 ميغاواط، أي 
ما يعادل 23 باملئة من إجمايل االستهالك.

أكرب مشروع
يف يناير 2012، أعلن صاحب السمو الشيخ 
رئيس  نائب  مكتوم،  آل  راشد  بن  حممد 
دبي،  حاكم  الوزراء  جملس  رئيس  الدولة 
بن  حممد  جممع  إطالق  عن  اهلل،  رعاه 
راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، والذي 
يعد أكرب مشروعات الطاقة الشمسية يف 
املنتج  نظام  وفق  واحد  موقع  يف  العامل 
 1.000 اإلنتاجية  قدرته  وستبلغ  املستقل، 

 5.000 إىل  وصواًل   ،2020 عام  بحلول  ميجاوات 
باستثمارات   ،2030 عام  بحلول  ميجاوات 
وسوف  درهم.  مليار   50 إىل  تصل  إجمالية 
تخفيض  يف  اكتماله  عند  اجملمع  يسهم 
انبعاثات  من  طن  ماليني   6.5 من  أكرث 

الكربون سنويًا.
يف 22 أكتوبر 2013، مت تشغيل املرحلة األوىل 
وساهم  ميجاوات،   13 بقدرة  اجملمع  من 
الكربونية  االنبعاثات  تقليل  يف  املشروع 
آلية  وفق  اعتماده  مت  ومثبت  كمي  بشكل 
املرحلة  تنفيذ  وشّكل  النظيفة.  التنمية 
حتقيق  يف  جديدة  مهمة  خطوة  األوىل 
تنويع مصادر  الرامية إىل  أهداف إمارة دبي 
املرحلة  وتستخدم  اإلمارة.  يف  الطاقة 
األوىل نحو 153 ألف لوح كهروضوئي متصلة 
بـ 13 حمواًل يف مباٍن عاكسة حتول اجلهد 
مليون   28 نحو  وتنتج  كيلوفولت،  إىل33 

كيلووات/         ساعة من الكهرباء سنويًا.
جممع  من  الثانية  املرحلة  افتتاح  ومت 
حممد بن راشد للطاقة الشمسية إلنتاج 
األلواح  بتقنية  الكهرباء  من  ميجاوات   200
الكهروضوئية يف مارس 2017. فيما سيتم 
الثالثة من جممع حممد  تشغيل املرحلة 
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محمد بن راشد.. خمسون عامًا من التـــــــــــنمية والريادة

 800 بقدرة  الشمسية  للطاقة  راشد  بن 
ميجاوات وبتقنية األلواح الكهروضوئية يف 

عام 2020.
حممية املرموم

بن  حممد  الشيخ  السمو  صاحب  أعلن 
رئيس  الدولة  رئيس  نائب  مكتوم  آل  راشد 
جملس الوزراء حاكم دبي، عن حتديد 10 يف 
كمحمية  دبي  إمارة  مساحة  من  املائة 
والطيور  واحليوانات  للنباتات  طبيعية 
 " مسمى  حتت  واملهاجرة  احمللية 
حممية املرموم " لتكون بذلك أكرب وجهة 
بيئية سياحية تشرتك يف تنفيذها 9 جهات 
حيويا  مشروعا   20 من  أكرث  وتنفذ  حكومية 

وتستهدف استقطاب مليون زائر سنويا.
حممية  أول   " املرموم  حممية   " وتعد 
صحراوية غري مسورة يف الدولة مفتوحة 
نحو  مساحتها  مضاعفة  مت  للجمهور 
للحياة  مشتل  أكرب  وحتتضن  مرات.  ثالث 
النباتية يف اإلمارات على مساحة 40 هكتارا 
وستضم أكرث من مليون شتلة من خمتلف 
على  للحفاظ  وذلك  احمللية  النباتات  أنواع 

التنوع البيولوجي يف دبي.
مشروعا   20 من  أكرث  احملمية  وتضم 

تشرتك  ورياضيا  وثقافيا  وترفيهيا  بيئيا 
بينها  من  حكومية  جهات   9 تنفيذها  يف 
الربية  احليوانات  ملراقبة  منصات   10
النجوم وغروب الشمس  والطيور ومراقبة 
خارجي  ومسرح  اليوغا  وممارسة 
أنحاء  خمتلف  من  عروضا  يستضيف 
إىل  إضافة  شخصا   350 لـ  ويتسع  العامل 
للطاقة  جممع حممد بن راشد آل مكتوم 
الشمسية األكرب من نوعه يف موقع واحد 
يف العامل بقدرة 5000 ميغاوات بحلول العام 
بطولة   20 من  أكرث  تستضيف  كما   2030
يشارك  العام  مدار  على  رياضية  وفعالية 

فيها أكرث من 20 ألف شخص.
بن  حممد  الشيخ  السمو  صاحب  وأكد 
البيئة  على  "احلفاظ  أن  مكتوم  آل  راشد 
واالستثمار  ثرواتنا.  أهم  على  حفاظ  هو 
منلك"..  ما  أغلى  يف  استثمار  هو  فيها 
مضيفا سموه "تعد املرموم إضافة بيئية 
احلياة  ألسلوب  جديدة  ورياضية  وسياحية 

يف اإلمارات".
جماال.  تضم  "الصحراء  سموه  ولفت 
ومسكنا  سكينة  ومتنح  إلهاما.  وتعطي 
"هدفنا  مشريا  واإلنسان".  والطري  للنبات 

خصبة  بيئة  توفري  املرموم  حممية  يف 
للحيوانات.  طبيعية  وحممية  للنباتات. 

ووجهة سياحية للعائالت".
بن  حممد  الشيخ  السمو  صاحب  وقال 
جهات   9 تعمل  "عندما  مكتوم  آل  راشد 
النتائج  تكون  واحد.  كفريق  حكومية 

استثنائية كمحمية املرموم".
بيئي  مشروع  أكرب  املرموم  حممية  وتعد 
الدولة  يف  مستدام  وترفيهي  وسياحي 
من  واحدة  على  الضوء  تسليط  إىل  يهدف 
اإلمارات  يف  الصحراوية  احملميات  أهم 
فطرية  حياة  حتتضن  التي  واملنطقة 
كما  تنوعا  واألكرث  األغنى  بني  من  تعد 
احليوانات  من  كبرية  لتشكيلة  مالذا  توفر 
على  عالوة  باالنقراض  املهددة  والطيور 
البيئية  الربامج  من  العديد  استضافتها 
واملتنوعة  املبتكرة  السياحية  واملشاريع 
اجملتمع  فئات  خمتلف  تستهدف  التي 
نوعه  من  رائدا  مشروعا  بذلك  مشكلة 
متعدد  البيئي  الرتفيه  مفهوم  يتبنى 
خالل  من  ويرتجمه  واالهتمامات  اجملاالت 
مشاريع حيوية جتمع بني التثقيف والوعي 

البيئي وبني السياحة والرتفيه.
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ولي عهد دبي يكرم الفائزين بجائزة حمدان بن 
محمد لالبتكار في إدارة المشاريع.

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

في  لالبتكار  محمد  بن  حمدان  لجائزة  الثانية  الدورة  في  الفائزين  التنفيذي  المجلس 

العالمي  لمنتدى دبي  الخامسة  الدورة  أعمال  المشاريع وذلك في حفل ختام  إدارة 

إلدارة المشاريع الذي أقيم في مدينة جميرا في دبي، بحضور عدد من رؤساء الهيئات 

والدوائر الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص.

سموه واحلضور فيلما عن 
منتدى دبي العاملي إلدارة 
الضوء  سلط  املشاريع، 
على مسرية البناء والتنمية يف إمارة دبي، 
كما شاهد سموه فيلما عن جائزة حمدان 

املشاريع،  إدارة  يف  لالبتكار  حممد  بن 
مليونني  حوايل  جوائزها  جمموع  يبلغ  التي 
وتهدف  دوالر-  آالف   710  - درهم  ألف  و600 
وترويج  وتشجيع  ومكافأة  الكتشاف 
من  املشاريع،  إدارة  يف  االبتكار  ومتكني 

املشاريع  إدارة  منهجية  تطوير  خالل 
بيانات  قاعدة  وتوفري  مبتكرة،  بطريقة 
العمل  ومناذج  املمارسات  أفضل  تضم 
تبادل  منصة  وتوفري  املشاريع،  إدارة  يف 
مهارات  على  والتدريب  املبتكرة  األفكار 

نـــــــبــــــــتــــــــكـــــــــر مــــــــجـــــــــتــــــــــمــــــــــعـــــــــات خـــــــضـــــــــــــــراء لـــــغـــــد أفـــــضــــــل12

اطلع على 
»مبنى الشراع« 

الذي يحقق 
صفر انبعاثات 

كربونية
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ذهبت جائزة الفكرة املبتكرة يف إدارة 
اإلمارات  لشركة  املشاريع،  برامج 
برنامج مصفاة  العاملية لألملنيوم، عن 

الطويلة. 

الفكرة املبتكرة 
بجائزة  فازت  املؤسسات  مستوى  وعلى 
املشاريع،  إدارة  يف  املبتكرة  الفكرة 
االستشارية  امبلمنت  جمموعة 
 ،"Implement Consulting Group"
مشروع  عن  وذلك  الدمنارك،  مملكة  من 
الذي   ،"Half Double الضعف  ـ  "نصف 
التنافسية  القدرة  حتسني  يف  ساهم 
درجة  رفع  خالل  من  الدمناركية  للصناعة 
على  املستمر  والتطوير  واالبتكار  الدقة 
تنفيذ  بهدف  جذري،  بشكل  املشاريع 
مع  احملدد  الوقت  نصف  يف  املشاريع 

مضاعفة األثر من تطبيق هذه املشاريع.
إدارة  يف  املبتكرة  الفكرة  جائزة  وذهبت 
برامج املشاريع، لشركة اإلمارات العاملية 
الطويلة  مصفاة  برنامج  عن  لألملنيوم، 
هي  مشاريع،  ثالثة  يضم  الذي  لأللومينا، 
املصفاة بطاقة استيعابية تصل اىل أربعة 
ماليني طن سنويا، وحمطة تخزين رواسب 
إىل  تصل  استيعابية  بطاقة   "Bauxite"
ومشروع  سنويا،  طن  ألف  و400  مليونني 

إدارة املشاريع.
بن  حمدان  الشيخ  سمو  كرم  ذلك  بعد 
حممد بن راشد آل مكتوم يرافقه سعادة 
جملس  ورئيس  العام  املدير  الطاير  مطر 
واملواصالت،  الطرق  هيئة  يف  املديرين 
حممد  بن  حمدان  جائزة  بفئات  الفائزين 

لالبتكار يف إدارة املشاريع.
األجهزة الطبية

فعلى املستوى الفردي فاز بجائزة أفضل 
أوكونر  الدكتور مايكل  مدير مشروع مبتكر 
الواليات  من   Dr. Michael O’Connor
الئحة   " مشروع  عن  األمريكية  املتحدة 
الطبية  األجهزة  لتنظيم  األوروبي  االحتاد 
يهدف  الذي  املشاريع"  إدارة  مكتب   -
لتحقيق التوافق مع برنامج اجلودة األوربية 
 Medical" الطبية  األجهزة  وتشريع 

جهاز  وتشريع   "Device Regulation
 European" األوروبي  التشخيص 
 ،"Diagnostic Device Regulation
أربع  عمل  تنظيم  املشروع  ويشمل 
من  تنظيمية  وحدة   18 و  عمل  جمموعات 
املشاريع،  إلدارة  مؤسسي  مكتب  خالل 
وتوفري  واإلنتاجية  الكفاءة  رفع  بهدف 

مصدر موحد للمعلومات.
عمل  فريق  املبتكر  الفريق  بجائزة  وفاز 
الرئيس  الغاز  نظام  توسيع  مشروع 
أرامكو  شركة  يف  ـ  األوىل  املرحلة  ـ 
أحد  املشروع  هذا  ويعد  السعودية، 
من  إجنازها  مت  التي  الضخمة  املشاريع 
جماالت  يف  وخمتصني  مهندسني  قبل 
إنتاج  إلدارة  نظام  تطوير  بهدف  خمتلفة، 
اململكة  لتوجه  استجابة  الطبيعي  الغاز 
يف  الغاز  الستخدام  السعودية  العربية 
النفط  من  بدل  الكهرباء  توليد  حمطات 
بناء  أيضا  املشروع  وشمل  اخلام، 
وتعد  الطبيعي،  الغاز  لضغط  حمطتني 

املنشأة األكرب من نوعها يف العامل.
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جـائـزة حـمـدان بـن محمـد لالبتــكار في            إدارة المشاريع

دمج البخار والطاقة لزيادة القدرة اإلنتاجية 
املصفاة  لدعم  ميغاوات،   3,000 مبقدار 

واحملطة.
السويسرية  "نستله"  شركة  وتوجت 
حمافظ  إدارة  يف  املبتكرة  الفكرة  بجائزة 
مشاريع  حمفظة  عن  وذلك  املشاريع، 
إدارة  "حمفظة  األعمال  خلدمات  نستله 
املشاريع املتكاملة" والتي تضم مشاريع 
مليون   500 بقيمة  عاملية  استثمارية 
أنظمة  مشاريع  تضم  سويسري،  فرنك 
إضافة  التقليدية،  املعلومات  وتكنولوجيا 
ومشاريع  العمليات  حتسني  مشاريع  إىل 
 Organizational املؤسسي  التحول 

.Transformation
الدكتورة  فازت  األكادميية،  الفئة  ويف 
من   ،Dr. Yvette Burton بورتون  يافيت 
اإلدارة  بجائزة  األمريكية،  املتحدة  الواليات 
درجة  مشروع  عن  للمشاريع،  املبتكرة 
املال  رأس  إدارة  علوم  يف  املاجستري 
للدراسات  التابع جلامعة كولومبيا  البشري 
من  األول  الربنامج  هذا  ويعد  املهنية، 
وتوافقه  تصميمه  طريقة  حيث  من  نوعه 

مع احتياجات القطاع الصناعي.

البحث العلمي 
دولة  من  قطيط  يوسف  السيد  وفاز 
لإلدارة  العلمي  البحث  بجائزة  اإلمارات 
البحث  ويناقش  للمشاريع،  املبتكرة 
التكراري  التعلم  طريقة  بني  العالقة 
االستكشافية  املشاريع  يف  املتسلسل 
املؤسسي،  واإلبداع  االبتكار  يف  والنضج 
لألدوار  أوضح  فهم  يف  يساهم  الذي 
االسرتاتيجية لالبتكار واالستكشاف يف بيئة 
حيث  التنافسية،  شديدة  احلالية  األعمال 
أصبح جمال االبتكار واالستكشاف ضرورة 
األداء  على  للحفاظ  قصوى  أهمية  ذات 
للمؤسسات  التنافسية  واملزايا  املتميز 

يف خمتلف القطاعات والصناعات.
حممد  بن  حمدان  الشيخ  سمو  وكرم 
املنظمني  الشركاء  مكتوم،  آل  راشد  بن 
إجناح  يف  فعاال  دورا  لعبوا  الذين  والرعاة 
املنتدى، ثم التقطت لسموه صورة تذكارية 
مع أعضاء جملس أمناء جائزة حمدان بن 
حممد لالبتكار يف إدارة املشاريع وأعضاء 

اللجنة الفية االستشارية للجائزة.
جمسمات ألهم املشاريع

واطلع سمو الشيخ حمدان بن حممد بن 

راشد آل مكتوم -يف قاعة الغالرييا -على 
النموذجية يف  جمسمات ألهم املشاريع 
دبي، مثل جمسم مشروع جسر الشندغة 
الذي تنفذه الهيئة حاليا، ومشروع املبنى 
دبي  ومياه  كهرباء  لهيئة  اجلديد  الرئيس 
ويعد  الشراع"،  "مبنى  اسم  يحمل  الذي 
أعلى وأكرب وأذكى مبنى حكومي يف العامل 
ويحاكي  كربونية،  انبعاثات  صفر  يحقق 
تصميم املبنى منازل دولة اإلمارات العربية 
املساحات  إطاللة  حيث  من  املتحدة، 
سيكون  حيث  مفتوح،  فناء  على  املغلقة 
األهم  واملرتكز  الرئيسية  النقطة  الفناء 
للمبنى. ولتخفيض درجة احلرارة يف الفناء 
استخدام  مت  الطلق،  الهواء  على  املفتوح 
تصميم الشراع لتوفري مناطق مظللة، كما 
من  الطبيعية  اإلنارة  من  االستفادة  ميكن 
يف  يقي  حيث  فيه،  حمددة  فتحات  خالل 
الوقت نفسه من حرارة الشمس. وميتاز 
مشجرة  مساحات  بوجود  أيضًا  الفناء 
ويجمع  مستدامة.  بيئة  ضمن  ونباتات 
الفناء بني مزايا اجللوس يف الهواء الطلق 

وضمن أجواء مغلقة يف آن واحد.
تقنيات  استخدام  املبنى  سيتيح  كما 
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جـائـزة حـمـدان بـن محمـد لالبتــكار في            إدارة المشاريع

الكبرية  البيانات  وتقنيات  األشياء،  انرتنت 
واملفتوحة والذكاء االصطناعي، وستتوفر 
واحلراسة،  للتنظيف  إلكرتونية  روبوتات 
الذكية  األجهزة  على  يعمل  ذكي  وتطبيق 
املنزل  من  اخلروج  مبوعد  املوظف  ينبه 
الطريق.  حالة  بحسب  للعمل  للذهاب 
موقف  حجز  يف  التطبيق  ويستخدم 
كذلك  االجتماعات،  غرف  وحجز  للسيارة 
ميكن للزائر استخدامه للوصول إىل املبنى 

وغرف االجتماعات بكل سهولة ويسر.
االستهالك اإلجمايل للطاقة 

ويساوي أو يقل االستهالك اإلجمايل للطاقة 
الطاقة  عن  املبنى  يف  املستخدمة 
وسيحصل  العام،  مدار  على  ينتجها  التي 
)الريادة  البالتينية   LEED شهادة  على 
يعترب  حيث  البيئي(،  والتصميم  الطاقة  يف 
شهادات  بني  األعلى  البالتيني  التصنيف 
استهالك  يقل  أن  املتوقع  ومن   .LEED
املباين  عن   %50 بنسبة  املبنى  يف  املياه 
اخلضراء  املساحة  وستبلغ  التقليدية، 
ولتحقيق  املبنى.  مساحة  من   %50 قرابة 
بإدارة  موظف  كل  سيقوم  انبعاثات،  صفر 
ميزانية استهالك الطاقة من خالل تطبيق 

ذكي. وسيساعد ذلك يف تعريف املوظف 
إدارة  لتحسني  للطاقة  استهالكه  مبقدار 
ميزانية الطاقة. كما ميتاز مبنى "الشراع" 
املباين  إدارة  وسائل  أحدث  باستخدام 
وبوجود مركز للتحكم، وسيسمح لألنظمة 
الضرورية بالعمل، يف حني سيبطل عمل 
أنظمة  الضرورية. ويشتمل هذا على  غري 

التكييف واإلنارة وغريها.
وسيتم ربط مبنى هيئة كهرباء ومياه دبي 
خالل  من  اجلداف  مرتو  مبحطة  اجلديد 
وسائل  استخدام  لتحفيز  وذلك  جسر، 
املروري  االزدحام  وتقليل  العامة  النقل 

وتخفيض البصمة الكربونية.
ذا   " سفينة  جمسم  سموه  واطلع  كما 
آلة  جلهاز  وجمسم   ،"  2 اليزابيث  كوين 
لبلدية  العميق  الصحي  الصرف  نفق  حفر 
سيتي،  فالكون  ملشروع  وجمسم  دبي، 
كما اطلع سموه على جدارية كبرية تضم 
العاملية  األحداث  ألهم  زمني  تسلسل 

املؤثرة يف إدارة املشاريع.
العام  املدير  الطاير  مطر  سعادة  وتقدم 
ورئيس جملس املديرين يف هيئة الطرق 
والعرفان  الشكر  بجزيل  واملواصالت، 

لسمو الشيخ حمدان بن حممد بن راشد 
حفل  وحضوره  تشريفه  على  مكتوم  آل 
حممد  بن  حمدان  بجائزة  الفائزين  تكرمي 
أعمال  وختام  املشاريع،  إدارة  يف  لالبتكار 

منتدى دبي العاملي إلدارة املشاريع.
منتدى دبي العاملي

العام  املدير  الطاير  مطر  سعادة  وتقدم 
ورئيس جملس املديرين يف هيئة الطرق 
والعرفان  الشكر  بجزيل  واملواصالت، 
بن  حممد  بن  حمدان  الشيخ  لسمو 
وحضوره  تشريفه  على  مكتوم  آل  راشد 
حمدان  بجائزة  الفائزين  تكرمي  حفل 
املشاريع،  إدارة  يف  لالبتكار  حممد  بن 
إلدارة  العاملي  دبي  منتدى  أعمال  وختام 
حرص  سياق  يف  يأتي  الذي  املشاريع 
ريادة  يف  حموري  دور  لعب  على  دبي 
املنطقة  يف  والتنمية  التطور  مسرية 
بتسريع  الكفيلة  املقومات  وإيجاد 
سليمة  علمية  أسس  على  وتريتها 
واملمارسات  املعايري  أرقى  ووفق 
أهم  استقطاب  خالل  من  العاملية 
ذوي  من  املتخصصني  وأبرز  اخلرباء 

الواسعة. الدولية  والسمعة  الكفاءة 
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اإلمارات تستعرض تجربتها في مؤتمر »كوب 24«
شاركت دولة اإلمارات في المؤتمر الرابع والعشرين التفاقية األمم المتحدة اإلطارية 

بشأن تغير المناخ »كوب 24« والمقام في مدينة كاتوفيتشي البولندية في الفترة من 

الدكتور  معالي  المؤتمر  في  المشارك  الدولة  وفد  وترأس  الماضي،  ديسمبر   14 إلى   2

ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التغير المناخي والبيئة. 

مؤمتر »كوب 24« يف دورته 
جمموعة  وضع  إىل  احلالية 
القواعد  من  واسعة 
باريس  اتفاق  لرتجمة  الالزمة  والعمليات 
بشأن تغري املناخ إىل سياسات وطنية يتم 
أوىل  من  اإلمارات  دولة  وتعترب  بها.  العمل 
االتفاق  على  تصادق  التي  املنطقة  دول 
العام 2015 من قبل 184  تبنيه يف  الذي مت 
املتعددة  املركزية  اآللية  ليشكل  دولة، 

والعمل على احلد  الدويل  للتعاون  األطراف 
العام  من  بدءًا  املناخ  تغري  تداعيات  من 

.2020
منوذج رائد

أمام  الزيودي  الدكتور  واستعرض معايل 
املؤمتر جتربة اإلمارات كونها منوذجًا رائدًا 
حتديات  مع  التعامل  يف  عامليًا  وناجحًا 
حتقيق  على  والعمل  املناخي،  التغري 
وااللتزام  القطاعات،  كل  يف  االستدامة 

عرب مساهمات وطنية حمددة يف تطبيق 
بنود اتفاق باريس، واعتماد آليات وإجراءات 
أهداف  حتقيق  دورها  من  وتشريعات 

التنمية املستدامة.
اجتمع  قد  الزيودي  الدكتور  معايل  وكان 
لألمم  العام  األمني  غوترييس  بأنطونيو 
املتحدة والذي أشاد بدوره بتجربة اإلمارات 
ودورها البارز وجهودها الفعالة عامليًا يف 
البيئة  على  للحفاظ  البيئية  اجلهود  دعم 
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التغير المناخي 

والبيئة 
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جمموعة  وضع  إىل  املؤمتر  يهدف 
الالزمة  والعمليات  القواعد  من  واسعة 
لرتجمة اتفاق باريس بشأن تغري املناخ 

إىل سياسات وطنية يتم العمل بها.

من  واحلد  الطبيعية  مواردها  واستدامة 
تداعيات التغري املناخي.

ودعا معاليه الوفود املشاركة يف املؤمتر 
أبوظبي  "أسبوع  فعاليات  حضور  إىل 
يناير  اجلديدة  دورته  يف  لالستدامة" 
أبوظبي،  اإلماراتية  العاصمة  يف  املقبل 
والذي سيشكل منصة عاملية، جتمع اآلالف 
واخملتصني  األعمال  ورجال  القادة  من 
رفيعة  وفعاليات  ومعارض  مؤمترات  يف 
املستوى من أجل وضع حلول مستدامة 
ومبتكرة لقضايا االستدامة العاملية، ويف 

مقدمتها تغري املناخ.
اجللسة اخلتامية

من  موقفها  على  اإلمارات  دولة  وشددت 
ارتفاع درجات حرارة األرض والتغري  قضية 
املناخي، مؤكدة خالل االجتماعات اخلتامية 

ملؤمتر األطراف الرابع والعشرين التفاقية 
تسريع  أن  على  اإلطارية،  املتحدة  األمم 
عاملية  معايري  وحتديد  اإلجراءات  وتكثيف 
بنود  لتطبيق  كافة  العامل  دول  بها  تلتزم 
اتفاق باريس وأهداف التنمية املستدامة 
ميثل احلل األمثل لكيفية التعامل مع هذه 
القضية، معتربة أن بنود اتفاق باريس متثل 
التغري  تداعيات  ملواجهة  األفضل  اخليار 

املناخي واحلد منها وخفض مسبباتها.
للمؤمتر  اخلتامية  االجتماعات  وكانت 
من  التي  املعايري،  من  جمموعة  اعتمدت 
باريس،  اتفاق  بنود  تطبيق  ضمان  دورها 

عرب إيجاد حالة من االلتزام الدويل بها.
الزيودي  أحمد  بن  ثاين  الدكتور  معايل  وقال 
قدمته  ما  أكدت  اخلتامية  االجتماعات  إن 
املؤمتر  خالل  كلمتها  يف  اإلمارات  دولة 

البشرية.  صالح  يف  يعد  مل  أن الوقت  من 
سوى  الدويل  اجملتمع  أمام  خيار  ال  وأنه 
التوجه نحو خلق التزام عاملي بتطبيق بنود 
التنمية املستدامة، للحد  باريس وأهداف 
األرض  حرارة  درجات  ارتفاع  مشكلة  من 
ماليني  حياة  وحماية  املناخي  والتغري 
للتداعيات السلبية  الذين يتعرضون  البشر 

سنويًا لهذا التغري.
وأكد معاليه أن بنود اتفاق باريس تعد اخليار 
تداعيات  إشكالية  مع  للتعامل  األفضل 
التغري املناخي وجهود احلد منها والتكيف 
معها، كونها تراعي الظروف الوطنية لكل 
وااللتزام  الوفاء  على  قدرتها  ومدى  دولة 
لتحقيق  واحتياجاتها  البنود  هذه  بتطبيق 

هذا االلتزام.
االجتماعات  من  أسبوعني  وبعد 
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يف  املشاركون  اعتمد  واملفاوضات، 
مدينة  يف  للمناخ  املتحدة  األمم  مؤمتر 
من  جمموعة  البولندية،  كاتوفيتشي 
باريس  اتفاق  لتنفيذ  القوية  التوجيهات 
العامل كي ال  ارتفاع حرارة  بهدف احلد من 
يتعدى درجتني مئويتني مقارنة مبستويات 

ما قبل الثورة الصناعية.
مت  التي  واملعايري  النقاط  أبرز  وشملت 
اخلتامية  االجتماعات  يف  عليها  االتفاق 
شفاف  عمل  إطار  وضع   ،»24 لـ«كوب 
كل  قيام  بشأن  الدول،  بني  الثقة  لتعزيز 
منها بدور يف معاجلة تغري املناخ، وحتديد 
التزاماتها بشأن تطبيق بنود اتفاق باريس.

التقييم  كيفية  معايري  حتديد  إىل  إضافة 
يف  املناخي  العمل  لفعالية  اجلماعي 
تطوير  حول  التقدم  ومتابعة   ،2023 عام 
التكنولوجيا احلديثة يف هذا اجملال وجتارب 
وآليات نقلها ونشرها على مستوى واسع، 
تقدمي  كيفية  حتديد  املعايري  شملت  كما 
العمل  خطط  عن  للمعلومات  الدول 
الوطنية، مبا يف ذلك تقليص انبعاث غازات 
االحتباس احلراري وتدابري التخفيف من تغري 

املناخ والتكيف معه.

حوار الشباب
والبيئة  املناخي  التغري  وزارة  نظمت 
الشباب  خمترب  مع  بالتعاون  اإلماراتية 
"حوار  برنامج  من  الـ2  الدورة  للمناخ، 
الشباب". على هامش مشاركة وفد دولة 
الـ24  اإلمارات يف فعاليات مؤمتر األطراف 

التفاقية األمم املتحدة اإلطارية.
رفع  إىل  الشباب"  "حوار  برنامج  ويهدف 
وطبيعة  بأهمية  الفئة  هذه  لدى  الوعي 
حول  الدولية  املفاوضات  يف  املشاركة 
الوطنية  والتحركات  واإلجراءات  املناخ 
املتعلقة  والتشريعات  السياسات  لتطوير 
املناخي،  التغري  إشكالية  مع  بالتعامل 
املساهمة  على  تشجيعهم  وكذلك 
للمناخ  باريس  اتفاق  أهداف  حتقيق  يف 

وأهداف التنمية املستدامة.
حوار  برنامج  أطلقت  الوزارة  وكانت 
الشباب من أجل املناخ للمرة األوىل، خالل 
املؤمتر  من  املاضية  الدورة  فعاليات 
الشباب والشراكة مع  بالتعاون مع خمترب 
"آيرينا"  املتجددة  للطاقة  الدولية  الوكالة 

واملعهد العاملي للنمو األخضر.
مناقشات  احلوار  فعاليات  وشملت 

صناع  بني  مفتوحة  توضيحية  وعروضًا 
املشاركني  املفاوضني  من  وعدد  القرار 
ومتخصصني  وخرباء  املؤمتر  يف 
ضمن  املشارك  الشباب  من  وجمموعة 

الوفود.
يف  اإلمارات  وفد  شارك  آخر،  جانب  على 
املناخ  أجل  من  للعمل  "الشراكة  فعالية 
-يوم الطاقة" التي استهدفت استعراض 

آليات متكني التحول العاملي للطاقة.
من  نخبة  ضمت  التي  الفعالية  وناقشت 
واملستثمرين  واملسؤولني  القرار  صناع 
آليات وضع اخلطط طويلة املدى واعتماد 
تهيئة  بهدف  والتشريعات  السياسات 
يف  للتحول  دولة  لكل  الداخلية  البيئة 
الطاقة  من  مزيد  نحو  الطاقة  استخدام 
عام  تناغم  وحتقيق  واملتجددة،  النظيفة 
يضمن  مبا  الدويل  اجملتمع  مستوى  على 
خلق حالة التزام عاملي لتحقيق بنود اتفاق 

باريس.
جتربة  حول  مفصاًل  شرحًا  الوفد  وقّدم 
من  استفادتها  وطبيعة  اإلمارات  دولة 
للتحول  واسرتاتيجيات  خلطط  اعتمادها 
يف  والتوسع  الطاقة  استخدامات  يف 

نــــــــــبـــــــــــتــــــــــكـــــــــــر مـــــــــــجـــــــــــــتـــــــــــــمــــــــــــعـــــــــــــــــــــــــــات خــــــــــــضــــــــــــراء   لــــــــــــــغـــــــــــــد أفــــــــــــــضـــــــــــــل
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اإلمارات تستعرض تجربتها في مؤتـــــــــــــــمر »كوب 24«

االعتماد على الطاقة النظيفة واملتجددة.
هذه  بدأت  اإلمارات  دولة  أن  وأوضح 
اجلهود بشكل فعلي يف وقت كانت جدوى 
الشكوك  حوله  تثار  يزال  ال  التحول  هذا 
قيادتها  رؤية  بفضل  اخلليج  منطقة  يف 

الرشيدة.
التحول  هذا  فوائد  حول  الوفد  وحتدث 
لدولة  الرشيدة  القيادة  استشرفته  الذي 
عمل  فرص  إيجاد  تشمل  والتي  اإلمارات، 
الصناعية  املنظومة  وتطوير  جديدة 
وتنمية املستوى املعريف العام للمجتمع، 
إضافة إىل التأثريات اإليجابية على املستوى 
االنبعاثات  معدل  خفض  بفضل  الصحي 

الضارة.
ولفت إىل أن هذا التحول جاء كالتزام طوعي 
من الدولة للمساهمة يف حتقيق األهداف 
وأهداف  للمناخ  باريس  التفاق  الطموحة 

التنمية املستدامة.
التشريعات  حزمة  الوفد  واستعرض 
وتسهم  أسهمت  التي  واالسرتاتيجيات 
يف حتقيق التحول نحو اقتصاد أخضر قائم 
 ،2021 اإلمارات  رؤية  ومنها  املعرفة  على 
ومئوية اإلمارات 2071، واسرتاتيجية الطاقة 

املناخي،  للتغري  الوطنية  واخلطة   ،2050
واسرتاتيجية االبتكار.

كما تناول تعزيز دولة اإلمارات للشراكة بني 
حتقيق  يف  واخلاص  احلكومي  القطاعني 
اإليجابية  االستجابة  ومدى  التحول  هذا 
يف  اخلاص  القطاع  أبداها  التي  والبناءة 

هذا اجملال.
جتربة  حول  شرحًا  الوفد  أعضاء  وقدم 
املستقبل  لطاقة  أبوظبي  شركة 
"مصدر" يف نشر حلول الطاقة املتجددة 
اإلمارات  دولة  يف  احمللي  املستوى  على 
وعلى املستوى العاملي يف كثري من دول 

العامل.
اإلمارات الدبلوماسية

أكادميية  طلبة  من  وفد  شارك 
وفد  وضمن  الدبلوماسية،  اإلمارات 
«كوب  يف  املشارك،  اإلماراتي  الشباب 
يف  تواجده  خالل  الوفد  واجتمع   ،»24
بن  ثاين  الدكتور  معايل  مع  كاتوفيتشي 
االجتماعات  يف  وشارك  الزيودي،  أحمد 
دولة  لوفد  اجلانبية  والفعاليات  التنسيقية 

اإلمارات املشارك.
الطلبة  أعد  التدريبي  برناجمهم  وضمن 

حضروها  التي  اجللسات  عن  يومية  تقارير 
وأتيحت  اإلماراتي.  الوفد  مفاوضات  وحول 
لهم الفرصة للتفاعل مع الوفود الرسمية 
املشاركة من خمتلف الدول، مبن يف ذلك 
املدين،  واجملتمع  والشباب  املفاوضون 
األجنحة  من  العديد  زيارة  إىل  باإلضافة 

وحضور الفعاليات الثقافية املتنوعة.
تفاوض  جلسات  عدة  الوفد  حضر  كما 
النامية السبعة  الدول  وتنسيق جملموعة 
واجملموعة  الصني  وجمموعة  عشرة 
حلضور  الفرصة  لهم  أتيحت  كما  العربية. 
ولقاء  املستوى  رفيعة  مناسبات  عدة 
من  املناخ  تغري  وقادة  عامليني  خرباء 

خمتلف املنظمات الدولية وبلدان العامل.
عام  مدير  ليون،  برناردينو  قال  بدوره، 
طالب  ستة  مشاركة  أتاحت  األكادميية: 
من  األول  األسبوع  يف  األكادميية  من 
على  لالطالع  لهم  فريدة  فرصة  املؤمتر 
يف  الريادية  ومساهماتها  اإلمارات  دور 
بتغري  املتعلقة  الدولية  السياسات  دعم 
إىل  انضمت  أن اإلمارات  إىل  مشريًا  املناخ، 
والتشييد  للبناء  العاملي  التحالف  عضوية 

الذي يندرج ضمن اتفاقية باريس للمناخ.

نــــــــــبـــــــــــتــــــــــكـــــــــــر مـــــــــــجـــــــــــــتـــــــــــــمــــــــــــعـــــــــــــــــــــــــــات خــــــــــــضــــــــــــراء   لــــــــــــــغـــــــــــــد أفــــــــــــــضـــــــــــــل
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جهود المحافظة على البيئة
استعرض المؤتمر السنوي العاشر للتنمية المستدامة الذي انطلقت فعالياته بإمارة 

الشارقة عددًا من المحاور الرئيسية لرؤية 2030 واألهداف العالمية للتنمية المستدامة 

الطبيعية  والموارد  البيئة  على  المحافظة  في  واألفراد  الجهات  كافة  ومسئولية 

وضمان تحقيق التنمية المستدامة من أجل أجيال المستقبل.

 استعرض املشاركون يف 
اإلماراتية  التجربة  املؤمتر 
التنمية  حتقيق  يف  الرائدة 
املستدامة واالهتمام باإلنسان بدون النظر 
إىل جنسيته أو عقيدته أو لونه وبكافة فئاته 
كما تطرق املؤمتر إىل جتربة إمارة الشارقة 
كافة  يف  املستدامة  التنمية  حتقيق  يف 
بقضايا  االهتمام  يف  وجهودها  اجملاالت 
حلماية  الشارقة  شبكة  خالل  من  الطفل 
الطفولة والتحول الذكي يف جماالت الطاقة 

وغريها من اجملاالت.
وشارك يف املؤمتر الذي نظمه مركز الليم 

اجلهات  من  عدد  مع  بالتعاون  للمعرفة 
ومراكز  واجلامعات  واخلاصة  احلكومية 
ومت  مشارك   300 جتاوز  كبري  عدد  األبحاث، 
خالله تقدمي 14 ورقة عمل طرحت خمتلف 

اجلوانب والقضايا املتعلقة باالستدامة.
وأوصى املؤمتر بضرورة تركيز كافة اجلهود 
املناسبة  الظروف  وتوفري  اإلنسان  حول 
التي متكن كل فرد من أفراد اجملتمع من 
التنمية  ملصلحة  طاقاته  كل  استخدام 
االحتياجات  بتوفري  وااللتزام  املستدامة 
االجتماعية  الرعاية  مثل  األساسية 
لتحقيق  الصحية  والرعاية  النظيفة  واملياه 

ضرورة  على  وشدد  املستهدفة  التنمية 
واحلد  الطبيعة  للموارد  األمثل  االستخدام 

من التدهور البيئي.
راشد  املهندس  الدكتور  سعادة  وأوضح  
الشارقة  ومياه  كهرباء  هيئة  رئيس  الليم 
ومؤسس منتدى الليم لألعمال، أن فعاليات 
مؤمتر التنمية املستدامة بالشارقة تعترب 
اإلمارات  لدولة  الفاعلة  املساهمات  إحدى 
العربية املتحدة وإمارة الشارقة على وجه 
إىل  الرامية  الدولية  اجلهود  يف  اخلصوص 
مستوى  على  املستدامة  التنمية  تعزيز 
تعترب  النظيفة  الطاقة  أن  مؤكدًا  العامل، 

نـــــــبــــــــتــــــــكـــــــــر مــــــــجـــــــــتــــــــــمــــــــــعـــــــــات خـــــــضـــــــــــــــراء لـــــغـــــد أفـــــضــــــل20

مؤتمر التنمية 
المستدامة 

في الشارقة 
يستعرض
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كافة  تركيز  بضرورة  املؤمتر  وأوصى 
التي  املناسبة  الظروف  لتوفري  اجلهود 
متكن كل فرد من استخدام كل طاقاته 

ملصلحة التنمية املستدامة.

التنموية،  اسرتاتيجيتنا  يف  أساسيًا  عنصرًا 
لذلك نبذل جهودًا حثيثة من أجل ابتكار حلول 
جديدة ترفع كفاءة الطاقة واملياه ومعايري 
والتي  املستدامة،  واملدن  احلديثة  البناء 
نأمل أن تثمر عن نتائج مفيدة خالل املرحلة 

املقبلة.
العاشر  الليم إىل أن املؤمتر السنوي  وأشار 
احملاور  ناقش  املستدامة  للتنمية 
الذي  األساس  مبثابة  تعترب  التي  الرئيسية 
مستدامة  تنمية  أي  عليه  ترتكز  أن  ينبغي 
واالجتماعية  االقتصادية  التنمية  وتشمل 
األمثل  االستخدام  على  الرتكيز  مع  والبيئية 
مستقبل  أجل  من  مكان  كل  يف  للموارد 
القادمة وعاملًا يعيش فيه  لألجيال  أفضل 
البشر بدون أي خوف آو جوع أو فقر وأوضح 
أن املؤمتر تضمن طرح ومناقشة مفاهيم 
كفاءة  لرتويج  اسرتاتيجيات  وتنفيذ  تطوير 
الكربونية،  االنبعاثات  من  واحلد  الطاقة 
األعمال  اسرتاتيجيات  عن  عدد  طرح  كما 
اإلدارية  والعمليات  الناجحة  املستدامة 
املطلوبة لدعم هذه االسرتاتيجيات يف أداء 
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أدوارها والتزاماتها.
املستدامة  التنمية  مفهوم  أن  الليم  وأكد 
احلديث تتاح فيه كل الفرص الالزمة ليتمكن 
ملصلحة  طاقاته  تفجري  من  فرد  كل  فيه 
إعادة  يتطلب  وذلك  املستدامة  التنمية 
للتنمية  ممارستنا  أسلوب  يف  التفكري 

والعمل مبفهوم التنمية املستدامة.
وأشار الدكتور املهندس راشد الليم إىل أن 
تنظيم  صاحبه  املستدامة  التنمية  مؤمتر 
جهة   25 من  أكرث  فيه  شارك  معرض 
واستعرض التقدم االستثنائي الذي حققته 
الدولة وإمارة الشارقة على وجه اخلصوص 
يف جمال التنمية املستدامة خالل املرحلة 
الهيكلي  التغيري  عملية  وضرورة  املاضية 
نحو أمناط مستدامة من اإلنتاج واالستهالك 
قدمًا  للمضي  فرص  استحداث  لصالح 

املبادئ  وحتقيق  االجتماعي  اإلدماج  يف 
التنمية  وحتقيق  األساسية  واحلقوق 
املستدامة يف كافة اجملاالت لصالح أجيال 
العمل  ورقة  خالل  واستعرض  والغد  اليوم 
التي قدمها يف الكلمة االفتتاحية للمؤمتر 
واسرتاتيجية  املستدامة  للتنمية  هدفًا   21
واإلميان  العقيدة  حماور  تتضمن  حمددة 
واالقتصاد  والبيئة  والثقافة  باملبادئ 

واجلوانب االجتماعية.
وأوضح الليم، أن التنمية املستدامة مل تعد، 
خيارًا بل ضرورة ومن شأن تزايد استخدام 
من  يضاعفا  أن  والتلوث  الطبيعية  املوارد 
وأن  اخلصبة  والرتبة  العذبة  املياه  ندرة 
وتغري  البيئي  التنوع  فقدان  يف  يسّرعا 
معدالت  وارتفاع  كبري  مستوى  على  املناخ 
الغازات  انبعاثات  ذلك  يف  مبا  التلوث، 
الدفيئة، والضرر الذي يلحقه التدهور البيئي 
الكثري  سيفقد  واجملتمع  باالقتصادات 
خالل  التنمية  يف  احملققة  املكاسب  من 
حتقيق  يف  يستمر  مل  إذا  املاضية  العقود 

التنمية املستدامة. 



تقرير

في مجال االستدامة والطاقة المتجددة
مستوى  على  الرائدة  الشركات  من  »مصدر«  المستقبل  لطاقة  أبوظبي  شركة  تعتبر 

مشاريعها  خالل  ومن  المتجددة  والطاقة  االستدامة  مجال  في  والعالم  المنطقة 

المنتشرة في أكثر من 20 دولة حول العالم تدعم توجهات القيادة الرشيدة الرامية 

النظيفة  الرائدة عالميًا في االبتكار ونشر حلول الطاقة  الدول  ألن تصبح اإلمارات من 

والتوعية بآثارها البيئية واالقتصادية.

احلافلة  مسريتها  مدى 
من  عقدًا  جتاوزت  التي 
"مصدر"  أصبحت  الزمن 
يف  الرئيسيني  املساهمني  أحد  اليوم 
إمارة  يف  االقتصادي  التنويع  مسرية 
يف  تأسيسها  منذ  وساهمت  أبوظبي 
البحوث  رواد  طليعة  يف  اإلمارة  وضع 
الطاقة  بقطاع  اخلاصة  والتكنولوجيا 
بالتعاون  "مصدر"  أجنزت  حيث  النظيفة 

ودوليني  حمليني  اسرتاتيجيني  شركاء  مع 
حوايل  توفري  يف  ساهمت  عدة  مشاريع 
عرب  النظيفة  الكهرباء  من  جيجاواط   4
التشغيل  حيز  دخل  ما  منها  مشاريع 

ومنها ما يزال قيد التطوير.
التميز  مسرية  ليكمل   2018 عام  وجاء 
اإلجنازات  من  العديد  خالل  من  للشركة 
مشاريع  إطالق  شملت  التي  النوعية 
وتطوير  مثمرة  اتفاقيات  وعقد  جديدة 

األولويات  مع  تنسجم  قائمة  مبادرات 
يواجهها  التي  التحديات  وتعالج  العاملية 

اجملتمع الدويل.
العام  استهلت  قد  "مصدر"  وكانت 
الذي  لالستدامة  أبوظبي  بأسبوع   2018
إمارة  يف  سنويًا  الشركة  تستضيفه 
أبوظبي وقد ُصنفت دورة هذا العام بأنها 
األكرث جناحًا حتى اآلن حيث استقطبت 38 
 300 من  وأكرث  دولة   175 من  مشارك  ألف 

نـــــــبــــــــتــــــــكـــــــــر مــــــــجـــــــــتــــــــــمــــــــــعـــــــــات خـــــــضـــــــــــــــراء لـــــغـــــد أفـــــضــــــل22
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يف  تأسيسها  منذ  مصدر  ساهمت 
رواد  طليعة  يف  أبوظبي  إمارة  وضع 
بقطاع  اخلاصة  والتكنولوجيا  البحوث 

الطاقة النظيفة.

وشهدت  وزيرًا   180 وحضرها  دوليًا  متحدثًا 
نحو  املعلنة  قيمتها  بلغت  صفقات  عقد 

15 مليار دوالر. 
اعتماد  عن  اإلعالن  أيضًا   2018 عام  يف  ومت 
شاماًل  نهجًا  لالستدامة  أبوظبي  أسبوع 
خالل  من  وذلك  االستدامة  ركائز  لرتسيخ 
باإلضافة  لتغطي  حماوره  نطاق  توسيع 
وقضايا  جماالت  املتجددة  الطاقة  إىل 
أخرى مبا يتماشى على نحو أمثل مع رؤية 
التنمية املستدامة  2021 وأهداف  اإلمارات 
حماور  وتركز  املتحدة  األمم  أقرتها  التي 
تعقد  التي  املقبلة  دورته  خالل  األسبوع 
الطاقة  قضايا  على   2019 يناير   19  -12 من 
والتغري املناخي واملياه ومستقبل التنقل 
وتكنولوجيا  احليوية  والتكنولوجيا  والفضاء 

حلياة أفضل والشباب.

املشروع  تدشني  احلايل  العام  وشهد 
حممد  جملمع  الثالثة  املرحلة  من  األول 
الشمسية  للطاقة  مكتوم  آل  راشد  بن 
وتعترب  دبي  يف  ميجاواط   200 بقدرة 
االنتاجية  قدرتها  تبلغ  التي  الثالثة  املرحلة 
املشاريع  أبرز  من  ميجاواط   800 اإلجمالية 
عرب  تطويرها  يف  "مصدر"  تشارك  التي 
وتعترب   "2 للطاقة  "شعاع  يف  شراكتها 
مشاريع  أكرب  من  واحدة  املرحلة  هذه 
تقنية  تستخدم  التي  الشمسية  الطاقة 
مشروع  وأكرب  الشمس  حركة  تعقب 
الشرق  منطقة  يف  املتجددة  للطاقة 
على  يحصل  أفريقيا  وشمال  األوسط 

متويل إسالمي.
مع  أيضًا  العام  هذا  خالل  االتفاق  ومت 
مشروع  لتمويل  للتنمية  أبوظبي  صندوق 

يف  طاقة  إىل  النفايات  حتويل  منشأة 
وهي  دوالر  مليون   220 بقيمة  الشارقة 
وتعد  اإلمارات  دولة  يف  نوعها  من  األوىل 
"مصدر"  بني  مشرتكًا  مشروعًا  احملطة 

وشركة "بيئة" التابعة حلكومة الشارقة.
اإلعالن  اجلاري  العام  مطلع  يف  وجرى 
للطاقة  "بينونة  متويل  عملية  إمتام  عن 
الشمسية  الطاقة  حمطة  الشمسية" 
الهاشمية  األردنية  اململكة  يف  األكرب 
وتبلغ  أمريكي.  دوالر  مليون   188 بقيمة 

القدرة اإلنتاجية للمحطة 200 ميجاواط.
عن  اإلعالن   2018 العام  خالل  ومت 
حمطة  إنشاء  يف  "مصدر"  مساهمة 
الشمسية  للطاقة  رومانفيل"  دي  "إل 
الكهروضوئية والتي تعمل بنظام بطاريات 
 5 إىل  تصل  إنتاجية  وبقدرة  الطاقة  تخزين 
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بتمويل  سيشل  جمهورية  يف  ميجاواط 
 31.2 بقيمة  للتنمية  أبوظبي  صندوق  من 
مؤسسة  مع  وبالتعاون  درهم  مليون 
تدشني  ومت  سيشل  يف  العامة  املرافق 
يف  املتجددة  للطاقة  مشاريع  ثالثة  أول 
فنسنت  وسانت  وباربادوس  الباهاما  دول 
الشراكة  صندوق  مظلة  حتت  وغرينادين 
للطاقة  الكاريبي  البحر  ودول  اإلمارات  بني 

املتجددة.
من  متقدمة  مراحل  "مصدر"  وأجنزت 
جمموعة  وبني  بينها  املشرتك  املشروع 
للتنمية"  األملاين  و"البنك  إنرجيا"  "تالريي 
حمطة  أكرب  شيبوك"  "حمطة  لتطوير 
جتارية لطاقة الرياح على مستوى املرافق 
أن  املنتظر  من  حيث  صربيا  يف  اخلدمية 
اإلنتاجية  تبلغ قدرتها  التي  تدخل احملطة 
العام  أوائل  يف  اإلنتاج  حيز  ميجاواط،   158

املقبل.
واستكملت "مصدر" يف هذا العام تركيب 
للطاقة  مبتكرة  منزلية  شمسية  أنظمة 
اململكة  يف  الشبكة  خارج  املتجددة 
منزاًل   19438 ستزود  والتي  املغربية 
يف  ريفية  قرية  ألف  من  أكرث  يف  بالطاقة 

اململكة.
يف  "مصدر"  تؤديه  الذي  للدور  وجتسيدًا 
التزامها  من  كجزء  التخزين  حلول  تطوير 
املتقدمة  النظيفة  التقنيات  بتسويق 
قامت الشركة يف يونيو املاضي بتدشني 
مع  بالشراكة  "باتويند"  بطارّية  نظام 
التي  الكهربائية  الطاقة  لتخزين  "أكوينور" 
والذي  سكوتالند"  "هايويند  حمطة  تولدها 
يعد أول منشأة يف العامل لتخزين الطاقة 
الرياح  لطاقة  عائمة  مبحطة  مرتبطة 

البحرية.
"مصدر"  عقدت  أيضًا   2018 عام  ويف 
اخليمة  رأس  بلدية  مع  تعاون  اتفاقية 
بهدف  النموذجية  الفيال  مبادرة  لتنفيذ 
وبناء  الطاقة  استهالك  يف  الكفاءة  تعزيز 
إمارة  ضمن  استدامة  أكرث  سكنية  فيالت 
ديسمرب  شهر  يف  ومت  اخليمة  رأس 
االفتتاح الرسمي ملبنى مصدر الذي يضم 
اجلرافني"  هندسة  يف  االبتكار  "مركز 

بجامعة مانشسرت.
عن  اجلاري  العام  نهاية  "مصدر"  وأعلنت 
دادجون  حملطة  متويل  إعادة  صفقة 
لطاقة الرياح البحرية الواقعة يف اململكة 

مشاريع  أكرب  إحدى  تعد  والتي  املتحدة 
العامل  مستوى  على  البحرية  الرياح  طاقة 
مع  بالشراكة  ميجاواط،   402 باستطاعة 
ريسورسز"  تشاينا  و"جمموعة  "أكوينور" 
الصفقة  وتضمنت  دادجون  حمطة  مالكوا 
توقيع قرض إعادة متويل يشمل سندات 
جنيه  مليون   561 بقيمة  جتارية  بنوك 
إسرتليني وسندات مغطاة ممتازة بقيمة 

706 مليون جنيه إسرتليني.
أربعة  مع  اتفاقية  "مصدر"  وقعت  كما 
احلصول  بهدف  ودولية  حملية  بنوك 
خضراء  متجددة  ائتمانية  تسهيالت  على 
وذلك  أمريكي  دوالر  مليون   75 بقيمة 
اجلديدة  لالستثمارات  التمويل  لتوفري 
النظيفة  التقنيات  قطاع  يف  واملتواصلة 
واملشروعات  العاملي  املستوى  على 

العقارية املستدامة.
ملدينة  بالنسبة  حافاًل  اجلاري  العام  وكان 
التي مت تكرميها يف شهر نوفمرب  مصدر 
اإلمارات  أوائل  مبادرة  ضمن  املاضي 
كواحدة من اإلجنازات التي يفخر بها الشيخ 
زايد بن سلطان آل نهيان "طيب اهلل ثراه" 
العامل  مدن  أكرث  إحدى  متثل  بوصفها 
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مستدام  عمراين  مشروع  وأول  استدامًة 
يف املنطقة.

سواء  عدة  تطورات  املدينة  وشهدت 
التطوير  أو  املستدام  النقل  ناحية  من 
شهر  يف  املدينة  اعتمدت  فقد  العمراين 
ذاتية  أوتونوم"  "نافيا  مركبة  رسميًا  أكتوبر 
الذاتي  للتنقل  شبكتها  ضمن  القيادة 
حافلة  أول  عن  "مصدر"  أعلنت  ومؤخرًا 
بالكامل  بالكهرباء  تعمل  مستدامة  ركاب 
على مستوى املنطقة وذلك بالتعاون مع 
"حافالت  وشركة  بأبوظبي،  النقل  دائرة 
وشركة  أبوظبي  ومقرها  للصناعة" 

"سيمنز الشرق األوسط".
كما مت افتتاح جممع االحتاد املستدام يف 
مدينة مصدر الذي يعدُّ أول جممع سكني 
الضيافة  لطواقم  خمصص  مستدام 
البالتيني  التصنيف  على  يحصل  اجلوية 

بنظام ليد "LEED" يف إمارة أبوظبي.
بدء  العام اجلاري  وشهدت املدينة مطلع 
أعمال البناء يف مشروع "الواحة رزيدنس" 
من  وسيتألف  جديد  سكني  مشروع  وهو 
تسليمه  املقرر  من  سكنية  وحدة   600

بحلول عام 2020.

لتعزيز  مصدر  مدينة  سعي  إطار  ويف 
االنبعاثات  منخفضة  املستدامة  الزراعة 
"مصدر"  شركة  وقعت  فقد  الكربونية 
األمن  مكتب  مع  اسرتاتيجية  شراكة  عقد 
األمن  لتعزيز  وذلك  املستقبلي  الغذائي 

الغذائي املستقبلي ومواجهة حتدياته.
"عام  مبادرة  مع  وتزامنًا   2018 عام  ويف 
للجائزة  العاشرة  السنوية  والذكرى  زايد" 
التي  لالستدامة"  زايد  "جائزة  تطوير  جرى 
لطاقة  زايد  "جائزة  باسم  تعرف  كانت 
قطاع  جانب  إىل  لتشمل  املستقبل" 
جمال  يف  جديدة  قطاعات  الطاقة 

االستدامة.
العام  هذا  كبريًا  إجنازًا  اجلائزة  وشهدت 
وذلك من خالل حتقيقها زيادة قياسية يف 
باملئة   78 بواقع  املقدمة  الطلبات  أعداد 
مقارنة بالعام املاضي حيث استقبلت أكرث 
من 2100 طلب من 130 دولة وتعكس هذه 
اجلائزة  بفئات  الكبري  االهتمام  مدى  األرقام 
لها  حمورية  جوانب  تغطي  التي  اجلديدة 

تأثري مباشر يف حياة الناس حول العامل.
والتكرميات  باجلوائز  حافاًل   2018 عام  وكان 
بفضل  "مصدر"  عليها  حصلت  التي 

بتطويرها  تقوم  التي  املشاريع  متيز 
الطاقة  جمال  ففي  الدول  خمتلف  يف 
النظيفة نال مشروع تنفيذ املرحلة الثالثة 
مكتوم  آل  راشد  بن  حممد  جممع  من 
للطاقة الشمسية يف دبي جائزة "أفضل 
مشروع طاقة شمسية لعام 2018" خالل 
أقيم  الذي  باور"  "ايجان  جوائز  توزيع  حفل 

يف العاصمة اإلندونيسية جاكرتا.
النفايات  حتويل  منشأة  مشروع  وحصل 
أفضل  جائزة  على  الشارقة  يف  طاقة  إىل 
جوائز  خالل  من  مهيكل  متويل  صفقة 
والقروض  للسندات  األوسط  الشرق 
والصكوك كما فاز املشروع بجائزة أفضل 
صفقة مشروع طاقة نظيفة ضمن جوائز 

"بروجكت فاينانس إنرتناشيونال" 2018.
أكرب   "1 "شيبوك  حمطة  مشروع  ونال 
والتي  صربيا  يف  الرياح  لطاقة  حمطة 
جائزة  األكرب  احلصة  "مصدر"  فيها  متتلك 
جوائز  ضمن  صربيا  يف  العام  صفقة 
الوسطى  أوروبا  يف  القانوين  القطاع 
األوروبي  البنك  من  متويل  على  حلصوله 
إلعادة اإلعمار والتنمية ومؤسسة التمويل 

الدولية.
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إنجازات معرفية 
شاملة ومبادرات 

عالمية فاعلة
حصاد مؤسسة زايد الدولية للبيئة لـ »عام زايد 2018«

حققت مؤسسة زايد الدولية للبيئة في عام زايد 2018، وهي السنة التي عّينها صاحب 

السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، »حفظه اهلل«، إنجازات كثيرة شملت 

إطالق مبادرات معرفية رائدة ومشاركات تنموية مستدامة، حيث وسعت المؤسسة 

وذلك  الشمالية.  أمريكا  وفي  وآسيوية  وافريقية  عربية  دول  لعدة  لتصل  نشاطاتها 

الدولة،   رئيس  نائب  مكتوم،  آل  راشد  بن  محمد  الشيخ  السمو  صاحب  لدعوة  تلبية 

رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، راعي مؤسسة زايد الدولية للبيئة، رعاه اهلل، شعب 

اإلمارات إليصال رسالة للعالم في عام زايد 2018،  بأن »زايد موجود.. وسيبقى في قلب 

كل إماراتي.. ووجدان كل محب لإلمارات«.
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ابن فهد: مؤسسة زايد هي من أكرب 
من املساهمات العاملية يف دعم 
مسرية التنمية املستدامة وتنفيذ 

أهدافها ونشر ثقافة احلياة اخلضراء.

زايد  مؤسسة  إجنازات 
أكد  زايد،  عام  يف  الدولية 
الدكتور  األستاذ  سعادة 
اللجنة  رئيس  فهد،  بن  أحمد  حممد 
أن  للبيئة،  الدولية  زايد  ملؤسسة  العليا 
املؤسسة تعمل وفق النهج الذي رسمه 
األب املؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل 
نهيان، رحمه اهلل، ووفقًا لتوجيهات سيدي 
صاحب السمو الشيخ حممد بن راشد آل 
جملس  رئيس  الدولة  رئيس  نائب  مكتوم، 
الهادفة  اهلل،  رعاه  دبي،  حاكم  الوزراء 
إىل  مشريًا  املستدامة.  التنمية  لدعم 
احتفت  للبيئة  الدولية  زايد  مؤسسة  أن 
من  لعدد  إطالقها  عرب  البيئي  زايد  بإرث 
والتنموية  املعرفية  واملبادرات  الفعاليات 
املبتكرة التي شملت أنشطتها عدة دول 

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

على أرض الواقع إجنازًا وعطاًء.
وأوضح ابن فهد أن مؤسسة زايد الدولية 

للبيئة تؤدي أدوارًا جلية يف سبيل احلفاظ 
التنمية  البيئي ودعم أهداف  على إرث زايد 
املؤسسة  متنح  حيث  املستدامة، 
جائزة  وهما؛  البيئي،  اجملال  يف  جائزتني 
اإلجنازات  تكرم  التي  للبيئة،  الدولية  زايد 
العاملية، وجائزة اإلمارات التقديرية للبيئة، 
واحمللية.  الوطنية  اإلجنازات  تكرم  التي 
الدولية  املؤمترات  إقامة  عن  فضاًل 
العاملية  األحداث  واستضافة  واإلقليمية 
وإصدار  والدورات  العمل  ورش  وعقد 
العلمية  املعلومة  توّفر  دورية  مطبوعات 
قالب  يف  واإلعالمي  واملعلم  للمسؤول 
بسيط وسلس وتساهم يف نشر الثقافة 

البيئية.
منصة زايد الذكية اخلضراء

هي  اخلضراء"  الذكية  زايد  "منصة  تعترب 
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وهي  زايد،  لعام  املؤسسة  مبادرات  أوىل 
الضوء  تسلط  إلكرتونية  منصة  عن  عبارة 
ورؤية  ومبادئ  اخلضراء  زايد  مسرية  على 
وجهوده  اهلل"  رحمه  املؤسس"  القائد 
التي  وتنميتها  البيئة  حماية  يف  اجلليه 
دولة  أولويات  ضمن  اهلل"  "رحمه  وضعها 
قبل  و   1971 يف  االحتاد  إعالن  منذ  اإلمارات 
أن يعرف مفهوم التنمية املستدامة على 

املستوى الدويل.
الذكية  زايد  "منصة  إطالق  مت  وقد 
وماليزيا  وكينيا  باإلمارات  اخلضراء" 
بنيويورك،  املتحدة  األمم  ورئاسة  والهند 
والتعليم  التوعية  على  املنصة  وتعتمد 
التحفيز  إىل  باإلضافة  ترفيهي،  بأسلوب 
االستدامة  وثقافة  البيئي  الوعي  ونشر 
لتحقيق  جديدة  وأفكار  ُأُطر  واستنباط 
قطاعات  كل  وسط  املستدامة  التنمية 
اخملتلفة  العمرية  بفئاته  اجملتمع 
البيئية  التحديات  مواجهة  من  ومتكينهم 
والتكيف مع التغريات املستمرة. وتشمل 
كل  على  املتاح  الذكي  التطبيق  املنصة 
عديدة  فوائد  وله  واآليوس،  األندرويد  من 

بجوائز  الفوز  منها  املستخدم  على  تعود 
مالية واكتساب معرفة وثقافة مفيدة يف 
مسابقة  التطبيق  ويطرح  اليومية.  احلياة 
شهرية متنح ثالث جوائز شهرية قيمتها 
100 دوالر للفائز األول و50 دوالرا للفائز الثاين 

و25 دوالرا للفائز الثالث.
ايصال  يف  الذكية"  زايد  منصة   " وجنحت 
عدد  إجمايل  وصل  حيث  للعامل.  رسالتها 
العامل  مستوى  على  التوعوية  الرسائل 
القنوات  عرب  رسالة  ماليني   3 من  أكرث  إىل 
اإلنرتنت،  منها  املتعددة  اإلعالمية 
والتطبيقات  الرقمية  اإلخبارية  والرسائل 
واألحداث  الفعاليات  عن  فضاًل  الذكية، 
احمللية والعاملية التي تنظمها مؤسسة 

زايد الدولية للبيئة.
زايد يف عيون العامل

للبيئة  الدولية  زايد  مؤسسة  أطلقت 
لشرطة  العامة  القيادة  مع  بالتعاون 
"زايد  اسم  حملت  نوعية  مبادرة  دبي، 
إثراء  إىل  تهدف  التي  العامل"،  عيون  يف 
متتاز  متفردة  حضارية  بفعاليات  زايد  عام 
اإلحتفال بـ  مت  وقد  وعاملي،  إقليمي  بثقل 

"مئوية زايد" يف عدة دول عربية وافريقية 
وآسيوية ويف أمريكا الشمالية.

وتسعى املبادرة إىل نشر فكر الشيخ زايد 
على  اهلل،  رحمه  نهيان،  آل  سلطان  بن 
عمل  وفق  وذلك  واسع،  عاملي  نطاق 
بحيث  واضحة،  ومنهجية  ومدروس  دقيق 
املؤسس،  الوالد  شخصية  بجوانب  حتيط 
بأعمال  يليق  طرحًا  وتقدم  شمويل  بشكل 
وإجنازاته  ومبادراته  وإنسانيته  اخلري  زايد 
يف  ذهب  من  بأحرف  واملسجلة  اخلالدة 
صاحب  وأنه  سيما  ال  التاريخ،  سجالت 
بصمة واضحة يف تاريخ املنطقة والعامل، 
ميالد  على  عام  مائة  مرور  مبناسبة 
مؤسس الدولة املغفور له الشيخ زايد بن 

سلطان آل نهيان، طيب اهلل ثراه.
لتكون  العربية  مصر  جمهورية  اختيار  ومت 
يعكس  مبا  وذلك  املبادرة،  حمطات  أوىل 
اإلماراتية  العالقات  وخصوصية  أهمية 
املصرية عموما، ومكانة مصر حتديدًا يف 
قلب الوالد املؤسس، رحمه اهلل، وال سيما 
أن تاريخ العالقات اإلماراتية املصرية يرجع 
إىل ما قبل عام 1971، الذي شهد ميالد إحتاد 
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اإلمارات.
واشتملت املبادرة التي أقيمت يف جامعة 
على  اإلسكندرية،  ومكتبة  شمس  عني 
معرض تاريخي وأفالم وثائقية وحماضرات 
أن  جميعها  استطاعت  ثقافية،  وندوات 
وبيئية  وإنسانية  قيادية  جوانب  تضيء 
الفتة يف شخصية الشيخ زايد بن سلطان 
املعرفة  تعّمق  وأن  اهلل،  رحمه  نهيان،  آل 
ونشاطاته  املؤسس،  الوالد  بإجنازات 
يف  الكبري  ودوره  والشعبية،  الرسمية 
املصرية،  التنمية  دعم  يف  اإلسهام 

إنسانيا واقتصاديا واجتماعيا وبيئيا.
صدى اإلرث اخلالد

املؤسس  الوالد  بعاطفة  الهند  احتفت 
جتاه األرض، ضمن أمسية حافلة بعناصر 
السفراء  من  كوكبة  بحضور  وذلك  اإلبهار، 
الرسمية  والشخصيات  والقناصل 

واجملتمعية.
اإلرث  صدى  نشر  املؤسسة  وواصلت 
اخلالد لرجل البيئة األول الشيخ زايد، رحمه 
مبادرة  ماليزيا  فاستضافت   ، دوليًا  اهلل، 
احتفال  وسط  العامل"،  عيون  يف  "زايد 
زايد  مؤسسة  نظمته  مهيب  رسمي 

بكواال  اإلمارات  دولة  سفارة  مع  بالتعاون 
زاكري  الربوفيسور  حضور  وشهد  المبور، 
لرئيس  العلمي  املستشار  احلميد،  عبد 
بجائزة  والفائز  املاليزي  الوزراء  جملس 
زايد الدولية للبيئة بدورتها الرابعة، إضافة 
الذين  والقناصل،  السفراء  من  كوكبة  إىل 
مت  حيث  للمبادرة؛  الداعمة  الدول  ميثلون 
نهضة  من  اإلمارات  حققته  مبا  االحتفاء 
بفضل  قياسي؛  زمن  خالل  الفتة  حضارية 
القيادة االستثنائية للوالد املؤسس، ثم تال 
شرطة  ملنجزات  مبهر  بصري  عرض  ذلك 
دبي البيئية، إىل جانب تدشني لـ "منصة زايد 
الذكية اخلضراء" مبشاركة نحو 150 ضيفًا. 
من  باهتمام  الرسمي  احلدث  وُحظي 
شهد  حيث  واجلامعات؛  اإلعالم  وسائل 
جامعات  خمس  أقوى  ممثلي  حضور 
من  واسعة  مشاركة  جانب  إىل  ماليزية، 
اإلماراتيني  والطلبة  املاليزيني  الطلبة 
اجلابري،  فيصل  بينهم  ومن  املبتعثني 

وفيصل املرزوقي، وسامل الصعريي. 
العامل"،  عيون  يف  "زايد  مبادرة  ووصلت 
يف  املتحدة  لألمم  العامة  األمانة  ملقر 
 70 من  أكرث  حضور  وشهدت  نيويورك، 

جهة مشاركة، مبا يف ذلك السفراء وكبار 
الدول  وجامعة  عدة  دول  من  املندوبني 
وفود  عن  فضاًل  األوروبي،  واالحتاد  العربية 
وكيانات  األخرى  األعضاء  الدول  من  العديد 
اجملتمع  ومنظمات  املتحدة  لألمم  تابعة 
على  املؤسسة  مشاركة  وركزت  املدين.  
إبراز دور ونهج الشيخ زايد يف تعزيز ونشر 
مفهوم االستدامة وثقافة احلياة اخلضراء 
الكبري  واهتمامه  العامل،  أنحاء  جميع  يف 
لبناء قدرات الشباب وصانعي السياسات، 
وجهوده يف حماية األنواع احلية امُلهّددة 
والصقور،  العربي،  املها  مثل  باالنقراض، 
إنشاء  إىل  باإلضافة  البحرية،  والسالحف 
لكل  بأن  منه  إميانًا  الطبيعية،  احملميات 
على  احلفاظ  يف  يلعبه  دورًا  حي  كائن 

التوازن الطبيعي.
الندوات واحملاضرات

نظمت املؤسسة العديد من الندوات حتت 
عنوان " سلسلة ندوات عام زايد"، شملت 
بدبي،  الفالح  جامعة  يف  حماضرة  تقدمي 
"رحمه  زايد  إرث  عن  حملة  عرض  تخّللها 
واهتمام  فكر  وإبراز  البيئة،  جمال  يف  اهلل" 
بضرورة  اهلل  بإذن  له  املغفور  ودعوة 
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املزاوجة بني التنمية والبناء واحلفاظ على 
البيئة. وعلى هامش احملاضرة مت تدشني 
املؤسسة  وقدمت  الذكية".  زايد  "منصة 
الشارقة  بجامعة  نفسها  احملاضرة 
زايد"  الشيخ  "صور  معرض  هامش  على 
الذي نظمته جامعة الشارقة بالتعاون مع 

اإلرشيف الوطني.
العاملية  القمة  فعاليات  هامش  وعلى 
العاملي  التجاري  لإلقتصاد األخضر باملركز 
بدبي، نظمت مؤسسة زايد الدولية للبيئة 
بالتعاون مع مكتب األمم املتحدة للتعاون 
حوارية  جلسة  اجلنوب،  بلدان  بني  فيما 
وقيادة  البيئي،  الرتاث  "إحياء  عنوان  حتت 
آل  سلطان  بن  زايد  الشيخ  له،  املغفور 
الكتاب  إطالق  اجللسة  وشهدت  نهيان". 
اخلاص باملؤمتر واملعرض العاملي لدول 
اجلنوب اجلنوب 2016 وإعالن مؤسسة زايد 

الدولية للبيئة ترجمته للغة العربية.
مع  بالتعاون  املؤسسة  نظمت  كما 
"رحلة  حول  ندوة  دبي  شرطة  أكادميية 
كل  حضرها  العذب"،  إىل  املالح  من  املاء 
أحمد  حممد  الدكتور  األستاذ  اللواء  من 
لشؤون  العام  القائد  مساعد  فهد  بن 

دبي،  شرطة  يف  والتدريب  األكادميية 
رئيس اللجنة العليا ملؤسسة زايد الدولية 
للبيئة، والعميد الدكتور غيث غامن السويدي 
مدير أكادميية شرطة دبي، ونائبه العميد 
الشامسي،  بطي  حممد  الدكتور  األستاذ 
خليفة  حمدان  املهندس  ومبشاركة 
اإلمارات  جلائزة  العام  األمني  الشاعر، 
حممد  عيسى  والدكتور  للبيئة،  التقديرية 
والوفد  املستشارين،  كبري  اللطيف  عبد 
العليا  الدراسات  معهد  من  املشارك 

والبحوث يف جامعة اإلسكندرية.
الكتاب  ملناقشة  الندوة،  هذه  وجاءت 
الدولية  زايد  مؤسسة  عن  الصادر  اجلديد 
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.
عام زايد يف السودان

وعلى املستوى العربي، نظمت مؤسسة 
العامة  والقيادة  للبيئة،  الدولية  زايد 
دولة  سفارة  مع  بالتعاون  دبي  لشرطة 

بالسودان  املتحدة  العربية  اإلمارات 
باخلرطوم،  العاملية  أفريقيا  وجامعة 
جامعة  يف  وذلك  زايد"  "مئوية  احتفالية 
السودانية  بالعاصمة  العاملية  أفريقيا 

اخلرطوم.
وتضّمنت االحتفالية ندوتني ومعرض صور 
والبيئي  اإلنساين  زايد  إرث  حول  مصاحب 
ألقت  حيث  للبيئة،  الدولية  زايد  ومؤسسة 
له  املغفور  وإرث  إجنازات  على  الضوء 
يف  نهيان،  آل  سلطان  بن  زايد  الشيخ 

شتى امليادين وخاصة اجملال البيئي.
جامعة  مدير  تكرمي  مت  احلفل  ختام  ويف 
اإلمارات  دولة  وسفري  العاملية،  أفريقيا 
الدولية  زايد  مؤسسة  بدرع  باخلرطوم، 
العليا  اللجنة  رئيس  تكرمي  مت  فيما  للبيئة، 
وقدمت  للبيئة،  الدولية  زايد  ملؤسسة 
اجلامعة  درع  العاملية  أفريقيا  جامعة  له 
للنظام  زايد  الشيخ  اعتماد  ووثيقة 
وكان  العاملية.  أفريقيا  جلامعة  األساسي 

ذلك يف مايو 2018.
للبيئة  الدولية  زايد  مؤسسة  عادت  ثم 
يف  لتشارك  أخرى  مرة   2018 نوفمرب  يف 
اإلمارات"،  "أسبوع  ب  السودان  احتفاالت 
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عرب  زايد"،  "عام  بـ  احتفاء  يأتي  الذي 
العامل"،  عيون  يف  "زايد  مبادرة  تنظيمها 
بالتعاون مع سفارة دولة اإلمارات العربية 
للتنمية  العربية  واملنظمة  املتحدة 
السودانية  الصداقة  وجمعية  الزراعية 
الشرطة  دار  مقر  يف  وذلك  اإلماراتية، 

بالعاصمة السودانية اخلرطوم.
معايل  حضور  الفعالية،  وشهدت 
مدير  الدخريي،  إبراهيم  الربوفيسور 
الزراعية،  للتنمية  العربية  املنظمة  عام 
سفري  اجلنيبي،  حمد  السفري  ومعايل 
السودان،  جمهورية  لدى  اإلمارات  دولة 
علي  السودان  يف  السعودي  والسفري 
حسن جعفر، والدكتور عيسى حممد عبد 
مبؤسسة  املستشارين  كبري  الطيف، 
العظيم  عبد  والدكتور  للبيئة،  الدولية  زايد 
البيئة  جملة  حترير  مدير  مصطفى، 
واجملتمع مبؤسسة زايد، والوفد املرافق 
من دولة اإلمارات، وبحضور وسائل اإلعالم 

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

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، 

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

وتنمية.
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بعنوان  حماضرة  تقدمي  احلفل  وتخلل 
فيها  حتدث  زايد"  للشيخ  البيئي  "اإلرث 
الدكتور عبد العظيم مصطفى، عن القيادة 
احلديثة  الدولة  وبناء  زايد  للشيخ  احلكيمة 
معرضًا  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 
قامت  كما  للبيئة.  والداعمة  املساهمة 
بتكرمي  الزراعية  للتنمية  العربية  املنظمة 
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.
مئوية زايد 2018 للغوص

املؤسسة  إطالق  زايد"  "عام  شهد 
بالتعاون مع فريق دبي للغوص التطوعي، 
للغوص"   2018 البيئية  زايد  "مئوية  مبادرة  
للمتطوعني،  أبوابكم  "افتحوا  شعار:  حتت 
الوطن  وخدمة  التطوع  ثقافة  ورسخوا 
عرب مناهجنا ومدارسنا ويف شبابنا"، التي 
البيئي لدى  الوعي  تستهدف رفع مستوى 
على  احلفاظ  جمال  يف  اجملتمع  أفراد 

البيئة البحرية.
إمارات  معظم  املبادرة  فعاليات  وشملت 
غوص  رحالت  تنظيم  وتضمنت  الدولة، 
البيئة  لتنظيف  مشرتكة  ميدانية  ومعاينة 
خالية  وجعلها  عليها  واحملافظة  البحرية 
دبي  فريق  قام  حيث  الصيد،  خملفات  من 
للغوص التطوعي بعدد 100 غوصة ملعاينة 
يف  والصيد  الغوص  مواقع  وتنظيف 
أكرث  انتشال  مت  وقد  الدولة.  مياه  خمتلف 
اخمللفات  من  كيلوجرام  و500  طن    11 من 
املبادرة  وسجلت  بالدولة  موقعًا   63 من 
اشتملت  كما  تطوعية.  ساعة   345
وتقارير  وأفالم  صور  نشر  على   املبادرة 

التوعية  بهدف  الغوص  برحالت  خاصة 
على  احلفاظ  جمال  يف  البيئي  والتثقيف 
اجلهات  مع  ومشاركتها  البحرية  البيئة 
الصيادين  وكذلك  البحرية  بالبيئة  املعنية 

وكافة مرتادي البحار.
األجيال  حق  حفظ  إىل  املبادرة  وتهدف 
بيئة  يف  باحلياة  التمتع  يف  املتعاقبة 
صحية وآمنه، وإدراكا منهما لآلثار السلبية 
للنمو والتطور احلضاري والصناعي املطرد 
عناصرها،  مبختلف  البحرية  البيئة  على 
األمر الذي يستلزم العمل الدؤوب من أجل 
حتقيق التوازن بني التنمية والبيئة وذلك مبا 
له  للمغفور  اإلمنائي  البيئي  والفكر  يتفق 
بإذن اهلل الوالد الشيخ زايد بن سلطان آل 
نهيان "طيب اهلل ثراه"، ومبا يجسد الرؤية 
بن  حممد  الشيخ  السمو  لصاحب  الثاقبة 
راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس 
اهلل"،   "رعاه  دبي  حاكم  الوزراء،  جملس 
الدولية  زايد  مؤسسة  وراعي  مؤسس 
بيئة سليمة وتنمية مستدامة  للبيئة، يف 

لبالدنا احلبيبة.
مطبوعات عام زايد

على  للبيئة  الدولية  زايد  مؤسسة  آلت 
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واجنازاته  زايد  فكر  تنشر  أن  نفسها 
عام  يف  نطاق  أوسع  على  املتميزة 
واجملتمع  البيئة  جملة  نشرت  وقد  زايد. 
واإلجنليزية  العربية  باللغتني  الشهرية 
عن  األقل  على  صفحات   4 شهر  كل 
البيئي  وفكره  زايد  حياة  جوانب  من  جانب 
اإلمنائي طوال العام 2018. كما حوت جملة 
الشهرية لألطفال كل شهر  البيئة  أحباب 
الوالد  اإلمارات،  مؤسسس  عن  صفحات 
طيب  نهيان،  آل  سلطان  بن  زايد  الشيخ 
اهلل مثواه، يف أسلوب فني بسيط لرتسيخ 

صورة زايد األب الرحيم والقائد احلكيم.
سلسلة كتاب عامل البيئة

حمكمة  سنوية  ربع  كتب  سلسلة  وهذه 
تصدرها مؤسسة زايد الدولية للبيئة منذ 
عام 2003. وقد أصدرت السلسلة 24 كتابًا 
حتى اليوم منها إثنني يف عام زايد ، وهما 
أصدرتها:"رحلة  التي  العناوين  أهم  من 
تأليف  من  العذب"،  إىل  املالح  من  املاء 
شريف  والدكتور  الزيات  هشام  الدكتور 
العليا  والدراسات  البحوث  مركز   – قنديل 
يتناول  الكتب  وهذا  األسكندرية،  بجامعة 
املنطقة  تواجه  التي  التحديات  أهم  أحد 

يرتتب  وما  املائي  األمن  وهو  أال  العربية، 
العذبة  املياه  لتوفري  حلول  من  عليه 
صناعة  على  الكتاب  ويركز  للسكان. 
الفنية  جوانبها  عليها،  وما  لها  ما  التحلية، 
واإلجتماعية  اإلقتصادية  التنمية  وتأثرياتها 
من  اثنان  الكتاب  حّكم  وقد  البيئة.  وعلى 
وناقشت  واإلمارات.  بأمريكا  املياه  خرباء 
حمتواه جمموعة من الفنيني واألكادمييني 
وهيئات  واملياه  الكهرباء  لهيئات  التابعني 
البيئة واجلامعات باإلمارات يف ندوة علمية 

جامعة بأكادميية شرطة دبي.
حمطات  تصميم  "دليل  الثاين  والكتاب 
تأليف  من  الصرف"،  مياه  معاجلة 
برادعي،  معن  حممد  املهمندس 
بايطاليا  الصرف  مياه  معاجلة  مستشار 
 25 على  الكتاب  هذا  ويحتوي  واإلمارات. 
فصال تشرح املفاهيم االساسية لتصميم 
حمطات معاجلة مياه الصرف عامة مع اكرث 
اقسام  تصميم  طرق  توضح  مثاال   50 من 
ويبني  لذلك.  الالزمة  واحلسابات  احملطة 
كيفية دراسة وحساب نوعية وكمية مياه 
الصرف املطروحة من االفراد والتجمعات 
السكنية وحساب كمية الهطول املطري 

لنقل  الالزمة  الصرف  شبكات  تصميم  مع 
يوضح  ثم  احملطات.  اىل  الصرف  مياه 
مدخل  من  اخملتلفة  املعاجلة  مراحل 
االبتدائية  املعاجلة  اىل  املعاجلة  حمطة 
)البيولوجية(  الثنائية  واملعاجلة  واالولية 
نوعية  لتحسني  املتقدمة  واملعاجلة 
املياه املعاجلة لالستفادة منها يف الري 
كما  اخرى.  ألغراض  استخدامها  إعادة  او 
الناجتة  احلمأة  معاجلة  مراحل  عرض  مت 
منها.  اآلمن  والتخلص  احملطات  عن 
ويشرح الكتاب مشاكل حمطات املعاجلة 
ميكانيكية  مشاكل  من  عملها  اثناء  عامة 
معاجلتها.  وكيفية  األداء  انخفاض  او 
مناذج  على  فيطلعنا  االخري  الفصل  اما 
حملطات معاجلة مياه الصرف يف الوطن 

العربي.
كما أصدرت مؤسسة زايد كتيبًا خاصًا بعام 
يتناول  العامل"  عيون  يف  "زايد  بعنوان  زايد 
يف  زايد  إرث  امُلفّصل  والشرح  بالصور 
القيادة واحلكمة والعمل اإلنساين والبيئي. 
العامل  قادة  قاله  ما  الكتيب  هذا  ويرصد 
منظمات  ومدراء  دول  ورؤساء  ملوك  من 

دولية يف حق زايد.
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نافذة على العالم

»رؤية نستنير بها« تحّط رحالها في بنغالديش

إلى  لالستدامة  زايد  جائزة  تنظمها  التي  العالمية  بها«  نستنير  »رؤية  حملة  وصلت 

الخامس من شهر ديسمبر  البحرين في  الناجح في  بنغالديش في أعقاب إطالقها 

الماضي واستضافتها في بوليفيا أيضًا في السادس من الشهر نفسه.

جزيرة  يف  اجلائزة  فريق 
مبقاطعة  هازاريباغ 
مت  خاصة  فعالية  فريدبور 
جائزة  شعار  حتمل  لوحة  تشكيل  خاللها 
 20 )20 مرت ×  أبعادها  تبلغ  زايد لالستدامة 
شمسي،  مصباح   2000 بـاستخدام  مرت( 
توزيع  مت  الفعالية  من  االنتهاء  وعقب 
اجملتمعات  على  الشمسية  املصابيح 
 1847 نحو"  منها  يستفيد  لكي  اجملاورة 
املتاجر  وأصحاب  املدارس  طالب  "من 
وعائالتهم  االسماك  وصيادي  احملليني 
واألطفال،  النساء  من  واحملتاجني 

الصحي  املركز  يف  العاملني  إىل  باإلضافة 
املستفيدين  قائمة  وتشمل  احمللي.. 
ممن  حاجة  األكرث  اجملتمعية  الفئات 
تصلهم الكهرباء بشكل حمدود جدًا أو من 

غري املتصلني بشبكة الكهرباء.
دولية  جائزة  لالستدامة  زايد  جائزة  وتعّد 
رائدة تهدف إىل تكرمي حلول االستدامة التي 
والقدرة  واإللهام  االبتكار  مقومات  متتلك 
البشرية..  على  ملموس  تأثري  إحداث  على 
املؤسس  األب  إلرث  تخليدًا  اجلائزة  وتأتي 
زايد بن سلطان آل  لدولة اإلمارات الشيخ 
العمل  جماالت  يف  ثراه  اهلل  طّيب  نهيان 

اإلنساين واالستدامة واحلفاظ على البيئة.
ديبال  مع  للحملة  املنظم  الفريق  وتعاون 
يف  لالستدامة  زايد  بجائزة  الفائز  باروا 
ومؤسس   2009 عام  االفتتاحية  دورتها 
"برايت  النظيفة  الطاقة  شركة  ورئيس 
جرين إنريجي"، حيث أشرف من مقره يف 
تنظيم  على  دّكا  البنغالديشية  العاصمة 

فعالية احلملة يف بنغالديش.
بسمعة  باروا  ديبال  األعمال  رجل  ويتمتع 
تقدمي  يف  اخلربة  من  وسنوات  عاملية 
املشاكل  ملعاجلة  مستدامة  حلول 
اجملتمعات  يف  واالقتصادية  االجتماعية 
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بها"  نستنري  رؤية   " حملة  جتسد 
بإحداث  لالستدامة  زايد  جائزة  التزام 
حول  اجملتمعات  حياة  يف  إيجابي  تأثري 

العامل. 

من  طويل  تاريخ  لديه  أن  كما  الريفية.. 
التقنيات  وتوزيع  لرتكيب  الداعمة  اجلهود 
نطاق  على  الكهروضوئية  الشمسية 
حياة  لتحسني  بسيطة  وبكلفة  واسع 
اجملتمعات غري املتصلة بشبكة الكهرباء 
والرعاية  واإلنارة  الطاقة  توفري  خالل  من 
فرص  حتسني  من  والتمكني  الصحية 
بها"  نستنري  "رؤية  حملة  ومتثل  العمل. 
يف  املتمثلة  باروا  ديبال  ألهداف  داعمًا 
داخل  الشمسية  الطاقة  حلول  نشر 

بنغالديش.
يف  للحملة  القادمة  احملطة  وستكون 
خاصة  فعالية  تنظيم  سيتم  حيث  كينيا 
ديزاين"  اليت  "دي  مؤسسة  مع  بالتعاون 
 ..2013 عام  دورة  يف  باجلائزة  الفائزة 
 9 يف  للحملة  اخلتامية  الفعالية  وستقام 

يناير 2019 بالعاصمة أبوظبي.
مدير  فواز  نواف  ملياء  الدكتورة  وقالت 
حملة  ان  لالستدامة  زايد  جائزة  إدارة 
جائزة  التزام  جتسد  بها"  نستنري  "رؤية 
يف  إيجابي  تأثري  بإحداث  لالستدامة  زايد 

نـــــــبــــــــتــــــــكـــــــــر مــــــــجـــــــــتــــــــــمــــــــــعـــــــــات خـــــــضـــــــــــــــراء لـــــغـــــد أفـــــضــــــل

 2019 35يـــنـــايـــــر 

وتسعى  العامل..  حول  اجملتمعات  حياة 
باجلائزة  الفائزين  مع  التعاون  إىل  احلملة 
مثل مؤسسة"برايت جرين إنريجي" لتوفري 
اجملتمعات  من  لعدد  شمسية  مصابيح 
الواقعة خارج الشبكة يف بنغالديش وذلك 
اإلنسانية  اجلهود  على  الضوء  لتسليط 
املساهمة  على  اآلخرين  وحتفيز  للفائزين 
يف مواجهة حتديات االستدامة العاملية".

"رؤية  ان حملة  باروا:  ديبال  من جانبه ذكر 
نستنري بها" حققت تأثريًا كبريًا متثل فعليًا 
الصحية  واملراكز  املنازل  مئات  بإنارة 
شبكة  تغطيها  ال  التي  اجلزيرة  هذه  يف 
 10 سكانها  عدد  يتجاوز  ال  والتي  الكهرباء 
املصابيح  هذه  وستساهم  نسمة..  آالف 
بعد  الدراسة  من  األطفال  متكني  يف 
الظالم ومتكني املراكز الصحية من  حلول 

مواصلة استقبال ومعاجلة املرضى خالل 
ُمنارة ميكن  بيئة  توفري  الليل، مبا يف ذلك 

فيها للنساء والدة أطفالهن بأمان".
لالستدامة  زايد  بجائزة  الفائزون  وساهم 
الذين وصل عددهم إىل 66 فائزًا يف إحداث 
تأثري إيجابي مباشر أو غري مباشر يف حياة 

أكرث من 307 ماليني شخص حول العامل. 
لالستدامة  زايد  جائزة  اسم  اعتماد  ومع 
كان  حيث  العام  هذا  من  سابق  وقت  يف 
لطاقة  زايد  "جائزة  سابقًا  عليها  يطلق 
اجلائزة  فئات  توسيع  مت  املستقبل" 
الصحة  من  كاًل  لتشمل   2019 عام  لدورة 
واملدارس  واملياه  والطاقة  والغذاء 
الثانوية العاملية مما يربهن على مساعي 
مع  وتوافقًا  انسجامًا  أكرث  لتكون  اجلائزة 
أهداف التنمية املستدامة لألمم املتحدة 

واألجندة الوطنية لدولة اإلمارات 2021.
عام  بدورة  الفائزين  عن  اإلعالن  وسيجري 
2019 من جائزة زايد لالستدامة خالل حفل 
يناير خالل  بتاريخ 14  توزيع اجلوائز املرتقب 

فعاليات أسبوع أبوظبي لالستدامة.



مبنى مصدر في جامعة مانشستر البريطانية
افتتح األمير أندرو دوق يورك مبنى شركة أبوظبي لطاقة المستقبل »مصدر« بجامعة 

تجسد  مهمة  كخطوة  الجرافين«  هندسة  في  االبتكار  »مركز  يضم  الذي  مانشستر 

التزام الشركة بتطوير االبتكار في التقنيات النظيفة حول العالم.

سعادة  االفتتاح  حفل 
رئيس  نائب  العتيبة  روضة 
الدولة  سفارة  يف  البعثة 
يف لندن وسعادة الدكتورة نوال احلوسني 
الوكالة  لدى  للدولة  الدائمة  املندوبة 
الدولية للطاقة املتجددة "آيرينا" والدكتور 
لرئيس قسم  األول  النائب  ستيف غريفيث 
يف  املمارس  واألستاذ  والتطوير  األبحاث 
وعدد  والتكنولوجيا  للعلوم  خليفة  جامعة 

من املسؤولني.
الرئيس  الرحمي  جميل  حممد  وقال 
لطاقة  أبوظبي  لشركة  التنفيذي 

افتتاح مبنى مصدر اجلديد  إن  املستقبل 
نبذلها  التي  املشرتكة  اجلهود  يعكس 
لتطبيق أحدث التقنيات التي متهد الطريق 
والتنمية  النظيفة  الطاقة  حلول  نحو 
..مشريا  العامل  مستوى  على  املستدامة 
مانشسرت  جامعتي  مع  الشراكة  أن  إىل 
انطالقة  تعد  والتكنولوجيا  للعلوم  وخليفة 
العلمية  االكتشافات  من  فريدة  لرحلة 
حتويل  يف  ستساهم  التي  املبتكرة 
حلول  إىل  الواعدة  اجلرافني  مادة  إمكانات 

عملية جمدية جتاريا".
وأكد أن املركز يدعم اسرتاتيجية "مصدر" 

التي  املشاريع  يف  للمشاركة  التجارية 
املتطورة  النظيفة  التقنيات  على  تعتمد 

ذات اجلدوى التجارية.
نانسي  الربوفيسورة  أكدت  جانبها  من 
يف  مانشسرت  جامعة  رئيسة  روثويل 
أهمية  على  االفتتاح  حفل  خالل  كلمتها 
"مركز  يضم  الذي  مصدر  مبنى  افتتاح 
حيث  اجلرافني"  هندسة  يف  االبتكار 
تعزيز  يف  اخلطوة  هذه  ستساهم 
ملادة  واالقتصادية  التجارية  االستخدامات 
العديد  يف  نوعية  نقلة  وإحداث  اجلرافني 
من  االستفادة  خالل  من  القطاعات  من 
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من  عدد  يف  "مصدر"  استثمرت 
الرئيسية  املتجددة  الطاقة  مشاريع 
ذلك  يف  مبا  املتحدة  اململكة  يف 

"مصفوفة لندن".

وغريها  املادة  لهذه  الفريدة  اخلصائص 
من املواد ثنائية األبعاد.

بداية  يعد  املركز  افتتاح  أن  إىل  وأشارت 
التي  واالكتشافات  البحوث  من  هائل  لعدد 
أصبحت قابلة للتحقيق بفضل الدعم الكبري 
من املمولني السيما شركة مصدر الداعم 

الرئيس للمشروع.
للعلوم  خليفة  جامعة  من  علماء  ويتابع 
عددا  مانشسرت  وجامعة  والتكنولوجيا 
املتعلقة  والتطوير  البحث  مشاريع  من 
هذه  وتشمل  اجلرافني  مادة  باستخدام 
الكثافة  منخفضة  مادة  تطوير  األبحاث 
الستخدامها  األبعاد  ثالثية  للطباعة 
والروبوتات  الفضاء  مثل  قطاعات  يف 
تقنيات  لتعزيز  اجلرافني  أوراق  واستخدام 
األحبار  وإنتاج  وحتليتها  املياه  معاجلة 

كأجهزة  اجلرافني  على  املعتمدة 
من  وغريها  للطاقة  صغرية  استشعار 

التطبيقات األخرى.
 .. املاضية  العشر  السنوات  مدى  وعلى 
استثمرت "مصدر" يف عدد من مشاريع 
اململكة  يف  الرئيسية  املتجددة  الطاقة 
لندن"  "مصفوفة  ذلك  يف  مبا  املتحدة 
طاقة  لتوليد  احملطات  أكرب  من  واحدة 
مضت  والتي  العامل  يف  البحرية  الرياح 
وحمطة  تدشينها  على  سنوات  خمس 
باستطاعة  البحرية  الرياح  لطاقة  دادجون 
نوفمرب  يف  افتتحت  التي  ميجاواط   402
سكوتالند"  "هايوند  وحمطة  املاضي 
التي تعترب أول حمطة عائمة لطاقة الرياح 
البحرية يف العامل باستطاعة 30 ميجاواط 
ويف شهر مايو املاضي مت تدشني نظام 

بطارية "باتويند" والذي يعد أول منشأة يف 
مبحطة  مرتبطة  الطاقة  لتخزين  العامل 

عائمة لطاقة الرياح البحرية.
الطاقة  ملشاريع  اإلنتاجية  القدرة  وتبلغ 
التي  املتحدة  اململكة  يف  املتجددة 
جيجاواط   1 حوايل  "مصدر"  فيها  تشارك 
مليون  من  يقرب  ما  لتزويد  يكفي  ما  وهو 

منزل باحتياجاتها من الطاقة.
يشار إىل أن املهندس املعماري العاملي 
الشهري رافائيل فينويل قام بتصميم "مركز 
ابتكار هندسة اجلرافني" يف مبنى شركة 
الذي  "مصدر"  املستقبل  لطاقة  أبوظبي 
ويغطي  له  الرئيس  املمول  "مصدر"  تعد 
مربع  مرت   8400 بـ  تقدر  مساحة  املركز 
ويقع يف احلرم اجلامعي الشمايل جلامعة 

مانشسرت.
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استطالع

تقنيات ترشيد متطورة تعزز األمن المائي 
والغذائي في الدولة

كبيرة  كميات  تتطلب  حيث  اإلمارات  دولة  في  للمياه  األكبر  المستهلك  الزراعة  تعد   

التبخر وقلة  الحرارة ومعدالت  الكبير في درجات  االرتفاع  الري وذلك بسبب  من مياه 

جهودا  الدولة  تبذل  حيث  التقليدية  المائية  الموارد  قلة  إلى  إضافة  األمطار  تساقط 

كبيرة لترشيد استخدامات المياه ألغراض الري الزراعي واستخدام موارد غير تقليدية.

املزارعني  خدمات  مركز 
أجل  من  مميزة  جهودا 
املياه  استهالك  خفض 
تبني  يف  املزارعني  إرشاد  خالل  من 
الكفاءة  ذات  واملناسبة  احلديثة  التقنيات 
خاصة  الري  مياه  استخدام  يف  العالية 
املائية  والزراعة  احملمية  الزراعة  تقنيات 

والزراعة يف بدائل الرتبة.
الرئيس  اجلنيبي  حممد  ناصر  وأكد 
باإلنابة  املزارعني  خدمات  ملركز  التنفيذي 

أن  "وام"  اإلمارات  أنباء  لوكالة  تصريح  يف 
يف  فعال  بدور  القيام  على  يحرص  املركز 
ترشيد استهالك املياه يف الزراعة التزاما 
مبسؤولياته نحو حتقيق االستدامة املائية 
النسبة  يستخدم  الزراعة  قطاع  أن  حيث 
إمارة  يف  املياه  استهالك  من  األكرب 
أبوظبي لتصل إىل نحو 72 باملائة من حجم 

استهالك املياه.
األنظمة اجليدة

 وأشار إىل أن املركز جنح يف تغيري أساليب 

اإلمارة  مزارع  من  كبرية  نسبة  يف  الري 
وتشري اإلحصاءات إىل ارتفاع نسبة املزارع 
باعتباره  بالتنقيط"  "الري  نحو  حتولت  التي 
حيث  استهالك  لرتشيد  املثلى  الوسيلة 
 97 حوايل  يف  الوسيلة  بهذه  الري  يتم 
بينما  الظفرة  منطقة  مزارع  من  باملائة 
يتم استخدام هذه الوسيلة يف 92 باملائة 
باملائة من  أبوظبي مقابل 73  من مزارع 
تكثيف  على  املركز  ويعمل  العني،  مزارع 
النسب  هذه  لزيادة  اإلرشادية  حمالته 
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جهودا  املزارعني  خدمات  مركز  يبذل 
السنوية  اخلطط  تنفيذ  أجل  من  كبرية 
التي يضعها من أجل حتقيق االستدامة 

واألمن الغذائي.  وصوال إىل قيام كافة مزارع اإلمارة باالعتماد 
على الري بالتنقيط يف الزراعة.

األنظمة  نحو  التحول  أن  إىل  اجلنيبي  ولفت 
طويلة  جهود  ثمرة  ميثل  الري  يف  اجليدة 
وعمال  املزارعني  حلث  املركز  يبذلها 
الري  أنظمة  استخدم  على  املزارع 
بالتنقيط ومراعاة االشرتاطات اجليدة عند 
تنظيم  مت   2018 عام  وخالل  احملاصيل،  ري 
أكرث من 140 دورة تدريبية شارك فيها نحو 
للتدريب على  3250 صاحب ومدير مزرعة 
وجدولة  الري  يف  الصحيحة  املمارسات 
ترشيد  أهمية  إىل  باإلضافة  الري  مواعيد 
الزراعة  قطاع  الستدامة  املياه  استهالك 

وزيادة إنتاجية احملاصيل.
جتهيز   2018 العام  خالل  مت  أنه  إىل  ونوه 
النخيل  أشجار  لري  إرشادية  مزرعة   14
 27 أصل  من  األخرى  الري  وممارسات 
الري  تتناول أمور  مزرعة إرشادية جميعها 
احلديث وتقدم أفضل الطرق للري بالتنقيط 
وإدارة الري وترشيد استهالك املياه حيث 

أنظمة  أحدث  تركيب  على  املركز  يحرص 
املزارعني  لتمكني  املزارع  هذه  يف  الري 
وعمال املزارع من االطالع عليها ومعرفة 
بصورة  مزارعهم  يف  تطبيقها  طريقة 

عملية.
حمطات  من  الكثري  أعد  املركز  أن  وذكر 
على  تساعد  التي  الطقس  حالة  رصد 
الري  كمية  وحتديد  الري  مواعيد  جدولة 
يقوم  حيث  الطقس  حلالة  وفقا  نبات  لكل 
املركز بتزويد أصحاب املزارع باملعلومات 
حالة  حول  احملطات  هذه  ترصدها  التي 

الطقس ونصائح الري املناسبة.
بأبوظبي  املزارعني  خدمات  مركز  ويكثف 
يف  املياه  استهالك  خلفض  جهوده 
ترشيد  على  املزارعني  وحتفيز  الزراعة 
منها  متعددة  بوسائل  املياه  استهالك 

واستخدام  التقليدية  الري  أنظمة  تغيري 
وحتسني  الزراعة  يف  احلديثة  األنظمة 
واإلرشاد  التوعية  عرب  املمارسات 

املستمر ألصحاب وعمال املزارع.
املزارع  يف  سواء  العمال  تدريب  ويتم 
احلقلية  الزيارات  عرب  فيها  يعملون  التي 
بصورة  اإلرشاد  مهندسو  بها  يقوم  التي 
دورية على مدار العام أو من خالل املزارع 
للتوعية  خصيصا  املعدة  اإلرشادية 

مبمارسات الري الصحيحة.
أمور الري 

املزارعني  خدمات  مركز  لدى  ويوجد 
النخيل  أشجار  لري  إرشادية  مزرعة   14
 27 أصل  من  األخرى  الري  وممارسات 
الري  تتناول أمور  مزرعة إرشادية جميعها 
احلديث وتقدم أفضل الطرق للري بالتنقيط 
وإدارة الري وترشيد استهالك املياه حيث 
أنظمة  أحدث  تركيب  على  املركز  حرص 
املزارعني  لتمكني  املزارع  هذه  يف  الري 
وعمال املزارع من االطالع عليها ومعرفة 
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بشكل  مزارعهم  يف  تطبيقها  طريقة 
عملي.

الرئيس  أكد  املمارسات  ألفضل  وتطبيقا 
باإلنابة  املزارعني  خدمات  ملركز  التنفيذي 
يف  الزراعة  تشجيع  على  عمل  املركز  أن 
التي  الشبكية  والبيوت  احملمية  البيوت 
خالل  احملاصيل  بعض  إنتاج  على  تساعد 
الزراعة يف احلقل املفتوح وقدم  مواسم 
وصل  حيث  للمزارعني  الدعم  سبل  كل 
ألف   16 من  أكرث  إىل  احملمية  البيوت  عدد 
بيت حممي تنتج أكرث من 45 ألف طن من 
على  تزيد  وبنسبة  املتنوعة  اخلضراوات 
اخلضراوات  إنتاج  إجمايل  من  باملائة   55
أسلوب  إدخال  مت  حيث  أبوظبي  إمارة  يف 
الزراعة املتتابعة مما ساهم يف حتسني 
مبنتجات  األسواق  تزويد  استمرارية 
التسويقية  االختناقات  وتفادي  اخلضروات 
املعلقة  الزراعة  نظام  إدخال  مت  كما 
حملاصيل اخلضار ما أدى إىل زيادة االنتاجية 

وحتسني النوعية.
الزراعة العضوية

خدمات  مركز  أن  إىل  اجلنيبي  ولفت 
 2018 عام  بداية  يف  بأبوظبي  املزارعني 

أبوظبي  بإمارة  مزرعة   25 مع  اتفاقا  وقع 
الزراعة  إىل  التقليدية  الزراعة  من  لتحويلها 
مزرعة   100 لتحويل  خطة  ضمن  العضوية 
وذلك  سنوات   4 خالل  العضوية  للزراعة 
الزراعة  دعم  يف  مسؤوليته  من  انطالقا 
املوارد  على  واحملافظة  املستدامة 
صحية  مبنتجات  األسواق  وتزويد  الطبيعة 

وآمنة وذات جودة عالية.
العام  طيلة  عمل  املركز  أن  إىل  ونوه 
تطبيق  على  املزارع  هذه  أصحاب  مع 
للزراعة  للتحول  الالزمة  املتطلبات 
الشهادات  منحهم  مت  حيث  العضوية 
عام  نهاية  العضوية  للمزارع  املعتمدة 

.2018
البيئة  حماية  إىل  العضوية  الزراعة  وتهدف 
وإنتاج  اإلنسان  صحة  على  واحملافظة 
أغذية نظيفة وخالية من املواد الكيماوية 
العضوية  الزراعية  املدخالت  تساعد  حيث 
للرتبة  البيئي  النظام  على احملافظة على 

وخلق ظروف مالئمة لنمو النبات.
كما يهدف املركز من خالل هذه اخلطوة 
املستدامة  الزراعة  مفاهيم  دعم  إىل 
العضوية وتشجيع  الزراعة  والرتويج ملزايا 

املبيدات  استخدام  على  املزارعني 
النباتية  املستخلصات  خالل  من  العضوية 
لآلفات  احليوية  املكافحة  أنظمة  واعتماد 
يف  الكيماوية  املواد  استخدام  من  واحلد 

الزراعة سواء كانت أسمدة أو مبيدات.
يف  املركز  جنح  الفرتة  نفس  وخالل 
خالل  من  العضوية  املنتجات  تسويق 
مزرعة  إنتاج  من  عضوية  منتجات  طرح 
احمللية  األسواق  يف  النموذجية  زايد 
على  املستهلكني  لتشجيع  وذلك 
يوجد  حيث  العضوية  املنتجات  استهالك 
مزرعة  ضمن  عضوية  مزرعة  املركز  لدى 
الظفرة  مبنطقة  ليوا  يف  النموذجية  زايد 
املزارعني  وإرشاد  توعية  يف  يستخدمها 
باإلضافة  العضوية  للزراعة  التحول  بطرق 
إىل التعريف مبزايا هذا النمط الزراعي اآلمن 

واملستدام.
اعتماد  شهادة  على  املركز  حصل  وقد 
من  صنفا   30 لنحو  العضوية  املنتجات 
املزرعة  يف  املزروعة  اخلضراوات 
اإلمارات  هيئة  قبل  من  النموذجية 
للمواصفات واملقاييس ملدة عام إذ عمل 
جزء  تأهيل  على  االعتماد  هذا  خالل  من 
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العضوية  للزراعة  النموذجية  املزرعة  من 
إىل  املزارعني  يرشد  منوذجا  تكون  بحيث 

الطرق املثلى يف الزراعة العضوية.
300 مزرعة 

على  احلاصلة  املزارع  أعداد  قفزت  كما 
اجليدة  الزراعية  املمارسات  شهادة 
مزرعة   300 من  أكرث  إىل  جاب"  "جلوبال 
على مستوى إمارة أبوظبي تطبق املعايري 
شهادة  ضمن  املعتمدة  العاملية 
مركز  عمل  حيث  العاملية  جاب"  "جلوبال 
خدمات املزارعني بأبوظبي على مساعدة 
على  للحصول  املزارع  هذه  أصحاب 
املنظمة  معايري  وتطبيق  الشهادة  هذه 
تطبق  مزارع  إىل  مزارعهم  وحتويل  الدولية 

ممارسات "جلوبال جاب".
والتوجيه  املساعدة  املركز  خرباء  وقدم 
يف  واملرافق  التحتية  البنية  لتحسني 
على  العمال  تدريب  عن  فضال  املزرعة 
جمال  يف  اجليدة  املمارسات  تطبيق 
واستخدام  لآلفات  املتكاملة  املكافحة 
تلوث  منع  وإجراءات  النبات  وقاية  معدات 
املزرعة  يف  النفايات  وإدارة  احملاصيل 
والنظافة  الزراعية  السجالت  وحفظ 

الشخصية واحلصاد بطريقة تضمن جودة 
احملصول.

الدورات  من  العديد  املركز  قدم  كما 
اإلرشادية حول أهمية تطبيق املمارسات 
املزارع  أصحاب  وتشجيع  اجليدة  الزراعية 
من  لها  الناجح  والتخطيط  تطبيقها  على 
احلصاد  مرحلة  وحتى  الزراعة  مرحلة 
أصحاب  تزويد  على  عالوة  والتسويق 
املزارع باملعدات الالزمة لتخزين املبيدات 
السالمة  ومعدات  واملنتجات  احلشرية 

واإلسعافات األولية.
أشجار النخيل 

عمل  فقد  النخيل  أشجار  يخص  وفيما 
يف  النخيل  زراعة  تنمية  على  املركز 
على  تعتمد  علمية  بطريقة  أبوظبي 
املتكاملة  واملكافحة  املتكاملة  اخلدمات 
جلميع اآلفات واألمراض التي تصيب أشجار 
من  املباركة  الرثوة  هذه  وتهدد  النخيل 

بداية الزراعة إىل احلصاد.
بفضل  أنه  اجلنيبي  حممد  ناصر  وأوضح 
اآلفات  ملكافحة  املتكاملة  اإلدارة  برنامج 
األكرث  النخيل  آفات  على  السيطرة  متت 
ويتواصل  املباركة  الشجرة  بهذه  فتكا 

العمل يف هذا اجملال للقضاء على اآلفات 
آمنة،  بيئية  بطريقة  الضارة  واحلشرات 
حيث أجرى املركز مسحا شمل 6.8 مليون 
مستوى  على  مزرعة   22,572 يف  نخلة 
املصاب  النخيل  عن  للكشف  اإلمارة 
واحلفارات  احلمراء  النخيل  بسوسة 
املسح  لهذا  ونتيجة  اآلفات،  من  وغريها 
سوسة  من  ماليني  عدة  اصطياد  مت 
النخيل احلمراء كما مت قلع وفرم آالف من 
إصابات  واملصابة  امليتة  النخيل  أشجار 
السماد  إنتاج  يف  منها  واالستفادة  بالغة 
العضوي ويستمر الربنامج ملكافحة اآلفات 

على مدار العام.
جهودا  املزارعني  خدمات  مركز  ويبذل 
السنوية  اخلطط  تنفيذ  أجل  من  كبرية 
االستدامة  حتقيق  أجل  من  يضعها  التي 
أبوظبي  إمارة  يف  الغذائي  واألمن 
الدولية  املؤسسات  مع  بالتعاون  وذلك 
واحمللية مبا يخدم أهداف التنمية الزراعية 
املستدامة حيث أبرم يف هذا الصدد عدة 
اتفاقيات يستفيد منها كل من املزارعني 
مكانة  تعزيز  إىل  باإلضافة  واملستهلكني 

املنتجات احمللية يف السوق.
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تكنولوجيا بيئية

 التكنولوجيا الحيوية عنوان العصر الرقمي المقبل
الظفرة  منطقة  في  الحاكم  ممثل  نهيان  آل  زايد  بن  حمدان  الشيخ  سمو  شهد 

نهيان  آل  زايد  بن  محمد  الشيخ  السمو  صاحب  مجلس  استضافها  التي  المحاضرة 

عنوان  تحت  البطين،  بقصر  المسلحة،  للقوات  األعلى  القائد  نائب  أبوظبي  عهد  ولي 

نيكوالس  الدكتور  وألقاها   « المقبل  الرقمي  العصر  عنوان  الحيوية  »التكنولوجيا 

نيغروبونتي رئيس مختبر الوسائط بمعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا.

شهد احملاضرة إىل جانب 
الشيوخ  من  عدد  سموه 
السلك  وأعضاء  والوزراء 
وكبار  واألجنبي  العربي  الدبلوماسي 

املسؤولني يف الدولة.
الذكاء االصطناعي 

ظهور  بدايات  عن  احملاضر  وحتدث 
التي  والكيفية  االصطناعي  الذكاء  مفهوم 

الذي  الطرح  هذا  مثل  العامل  بها  استقبل 
بالسخرية..  وقوبل  بالغرابة  حينها  وصف 
الفارقة  التطورات  أغلب  أن  إىل  مشريًا 
األفكار  تلك  مثل  على  اعتمدت  عاملنا  يف 

اخلالقة وغري املألوفة.
أن  على  نيغروبونتي"  نيكوالس   " وشدد 
يف  نتعلمها  أن  يجب  التي  الدروس  أهم 
لألفكار  الهائلة  القيمة  هو  الرقمية  الثورة 

من  تقرتب  التي  واألطروحات  اجلذرية، 
اجلنون عند طرحها مشريا اىل أن مثل تلك 
حتقيق  إىل  البشر  قادت  التي  هي  األفكار 
جتد  أن  ضرورة  اىل  داعيا  الفارقة  القفزات 
اجلامعات  يف  آمنًا  مالذا  األفكار  تلك  مثل 
تلك  أصحاب  إىل  النظر  عن  والتوقف 

األطروحات على أنهم غري أسوياء.
وأكد أن مثل تلك األوصاف ستعود جمددًا 
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خالل  من  ميكن  أنه  احملاضر  أكد 
القطاع  تطوير  احليوية  التكنولوجيا 
دون  نباتات  زراعة  خالل  من  الزراعي 

االعتماد على الرتبة.

التكنولوجيا  مفهوم  تصدر  مع  الواجهة  إىل 
احليوية الهتمامات العلماء اليوم، خصوصًا 
بأفكار  التكنلوجيا  النوع من  ارتباط ذلك  مع 
شديدة الغرابة كقراءة األفكار والتعلم اآلين 

ومعاجلة األمراض عرب التكنولوجيا احليوية.
التفوق على الطبيعة 

وعرج نيغروبونتي – مؤلف كتاب التكنولوجيا 
الرقمية – على فكرة التفوق على الطبيعة 
مستعرضًا مناذج من األطروحات التي يرى 
بأنها قادرة على إثبات إمكانية تفوق العقل 
البشري على الطبيعة واألفكار املسيطرة 
نظريات  مستعرضا  البشري،  العقل  على 
طريق  عن  والتعلم  الدماغ،  مع  كالتخاطب 
مثل  جناح  أن  إىل  مشريًا  احلبوب"  "تناول 
هذه األفكار ميكن أن يفجر ثورة هائلة يف 
أن  النظرية  تفرتض  حيث  التعليم،  جمال 

قادرة  حبوب  تناول  عرب  املعرفة  اكتساب 
على إفراغ لغات كاملة يف العقل البشري 
أمناط  يف  االستمرار  إىل  احلاجة  دون 

التعليم احلالية.
العشر  األعوام  غضون  ويف  أنه  وأكد 
تفاعاًل  متزايد  بشكل  سرنى  القادمة 
مباشرًا مع الدماغ، وهذا التفاعل سيتخذ 
الرأس  خارج  من  للغاية:  متباينني  شكلني 
الدماغ  تصوير  ان  اىل  مشريا  داخله  ومن 
يف  وكلفته  شائع  الطبية  لألغراض 
من  سيكون  وقريبًا  مستمر،  انخفاض 
املمكن إجراؤه وليس من املستغرب أنه 
متامًا  الدماغ،  مع  للتخاطب  أداة  سيصبح 
مثل واجهة املستخدم التي يتّم التخاطب 
أن  ميكننا  بل  الكمبيوتر،  مع  خاللها  من 

نسمي ذلك قراءة األفكار.

أيضًا  املمكن  من  "سيكون  وأضاف: 
ليس  الداخل،  من  الدماغ  مع  التواصل 
خالل  من  بل  الغرسات  خالل  من  فقط 
إىل  املعلومات  إليصال  الدم  جمرى 
عليه  اعتمد  ما  وهو   ، العصبية"  اخلاليا 
إىل  التوصل  إمكانية  إىل  اإلشارة  عند 
بالفكرة  وصفها  التي  التعليم  حبوب 
على  البشرية  أن  مؤكدًا  "املستهجنة". 
وشك الدخول إىل عصر ميكننا فيه القضاء 

على جميع األمراض.
االختالفات  زوال  اقرتاب  أن  إىل  وأشار   
هو  بسيط  لسبب  والذرة  "البت"  بني 
وأصغر  أصغر  األشياء  سنجعل  أننا 
مستشهدا مبا وصل إليه العامل اليوم بعد 
أن أصبح بإمكاننا هندسة الطبيعة وإعادة 

هندستها جمددًا.
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البيانات الرقمية 
املعرفة  من  الكثري  أن  احملاضر  وأوضح 
أو بآخر مبا  البشرية احلالية مرتبط بشكل 
األساسية  الوحدة  وهي  بـ"البت"  يعرف 
متتلك  ال  والتي  الرقمية  البيانات  لتمثيل 
حمددا،  شكال  أو  لونا  أو  وزنا  أو  حجما 
أن  كما  الضوء،  بسرعة  السفر  وميكنها 
فيما  صفر  هي  منها  املزيد  صنع  تكلفة 
دون  النهائي  بشكل  إنتاجها  إعادة  ميكن 
أن يصيبها التلف، وباختصار، شكل "البت" 
عرفها  التي  املادية  الذرة  عن  كاماًل  حتواًل 

البشر منذ بداية الزمن.
نوويا  حمضا  "البت"  "نيغروبونتي  واعترب 
والصور  الكلمات  توليد  خالله  من  ميكننا 
والنماذج  املتحركة  والصور  الفوتوغرافية 
جميع  وألن  وتشغيلها،  األبعاد  ثالثية 
عنصرها  إىل  للتفكيك  قابلة  األشياء  هذه 
ميكن  بالتايل  "البت"،  وهو  األساسي 
املعلومات  بناء  إعادة  الكمبيوتر  ألجهزة 
نهاية  ويف  وتلقيها  ونقلها  ومعاجلتها 
املطاف فهمها، وهي مرتبطة مبفهوم 

الذكاء االصطناعي.

أن  للبشر  ميكن  ال  اآلن  حتى  بأنه  وأوضح 
حيث  مباشرة  بصورة  "البت"  مع  يتفاعل 
التعبري عنها بشكل كلمات  يتّم  انه البد أن 
لنظام  ميكن  بحيث  أصوات  أو  صور  أو 
أدمغتنا  إىل  إيصالها  البسيط  استشعارنا 
اإلشارات  هذه  مواءمة  على  تعمل  والتي 

مع ما نعرفه سابقًا فتكتسب معناها.
ستتيح  املتسارعة  التطورات  بأن  ويرى 
وإيجاد  "البت"  يف  للبشر  املباشر  التحكم 
سهل  بشكل  األفراد  بني  لنقلها  طرق 
وهو ما سيغري شكل املعرفة يف األرض.

البيولوجيا الرتكيبية 
املعلومات  تكنولوجيا  فروع  أن  إىل  وأشار 
السائدة يف املستقبل ستكون البيولوجيا 
فروع  أحد  وهو  اجلينوم،  وعلم  الرتكيبية، 
الوراثية  املادة  يدرس  الذي  الوراثة  علم 
يصفها  والتي  احلية،  الكائنات  أجسام  يف 

بـ "علوم احلياة احلاسوبية".
اجلديدة  والعلوم  التطبيقات  هذه  أن  وأكد 
باسم  يعرف  أصبح  ما  على  تستند  والتي 
"البيانات الضخمة" سوف حتدث من خالل 
التخصصات  من  جمموعة  يف  التقدم 

املتداخلة فيما بينها.
وأفاد " نيغروبونتي" رئيس خمترب الوسائط 
بأنه  للتكنولوجيا  ماساتشوستس  مبعهد 
ميكن من خالل التكنولوجيا احليوية القضاء 
احلديث  العلم  يستطع  مل  أمراض  على 
القطاع  وتطوير  اآلن  حتى  لها  عالج  إيجاد 
دون  نباتات  زراعة  خالل  من  الزراعي 
فريقا  بأن  مضيفًا  الرتبة.  على  االعتماد 
بحثيا يسعى الخرتاع آلية باستخدام تقنية 
املراكز  إىل  الوصول  تتيح  روبوت"  "النانو 
ضخ  ميكن  وبالتايل  الدماغ  يف  املعرفية 

املعرفة إىل تلك املراكز جملة واحدة.
نبذة تعريفية

مصطلح  ترجمة  هي  احليوية  التقانة 
تطبيقات  استخدام  أي   Biotechnology
التقنية احلديثة يف معاجلة الكائنات احلية. 
مع  التعامل  هو:  اجململ  يف  وتعريفها 
اخللوي  املستوى  على  احلية  الكائنات 
أقصى  حتقيق  أجل  من  اخللوي  وحتت 
وبالتايل  وزراعيًا،  صناعيًا  منها  استفادة 
حتسني  طريق  عن  وذلك  اقتصاديًا، 
الفرع  ويركز  الوراثية.  وصفاتها  خواصها 
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وعلى  للكائن  اجليني  اجلانب  دراسة  على 
إىل  كائن  من  اجلينات  نقل  وتقنيات  طرق 

آخر لتعديل صفة ما أو حتسني عيب.
ألول  احليوية  التقانة  مصطلح  اسُتعمل 
اجملري  الزراعي  االقتصادي  قبل  من  مرة 
"كل  به  ليعني   1919 سنة  إيركي  كارل 
ابتداًء  منتجات،  إىل  املؤدية  العمل  خطوط 

من املواد األولية مبساعدة كائنات حية".
وتوسع التعريف مؤخرًا ليشمل إنتاج مواد 
والكتلة  كاألنزميات  حية  كائنات  مبساعدة 
على  لريكز  التعريف  تضييق  مت  ثم  احليوية، 
اإلنتاج  عمليات  من  بداًل  جديدة  تقانات 
الزراعة  نظرية  اصبحت  حيث  التقليدية 
منذ  الطعام  إلنتاج  املثلى  الطريقة  هي 
خالل  ومن  احلديث  احلجري  العصر  ثورة 
التقانات احليوية املبكرة تسنى للمزارعني 
وبذلك  احملاصيل  أفضل  وتوليد  اختيار 
كايف  غذاء  إلنتاج  أعلى  الغلة  أصبحت 
جمال  فتح  وقد  السكان،  تزايد  لدعم 
جدًا  واسعة  أفاقا  احليوية  التكنولوجية 
جينات  نقل  طريق  عن  النباتي  اإلنتاج  يف 
حتمل  )مثل  املرغوبة  الصفات  بعض 

نباتات  من  املياه  ونقص  احلرارة  درجة 
يف  والتحكم  أخرى.  نباتات  إىل  صحراوية( 
بشكل  والنباتات  الثمار  وأشكال  أحجام 
والشكل  اللون  وتغيري  احلجم  )زيادة  عام 
الغذائية  القيمة  ورفع  الرغبة(.  حسب 
حملصول ما بإضافة بعد الصفات الوراثية 
من حماصيل أخرى. باإلضافة إىل مضاعفة 
الوقت  واختزال  الناجتة  احملاصيل  كميات 
على  املساعدة  وبالتايل  للنمو  الالزم 
أسعار  وارتفاع  اجملاعات  على  القضاء 

الغذاء.
على الصعيد الصحي

استخدم  فقد  الصحي  الصعيد  على  أما 
 Gene )باإلجنليزية:  اجليني  العالج 
therapy( أي معاجلة األمراض الوراثية يف 
يف  احليوية  التكنولوجية  باستخدام  البشر 
نقل وتعديل اجلينات املعطوبة، باإلضافة 
باستخدام  جديدة  أعضاء  زرع  إمكانية  إىل 
احملتوى الوراثي خللية املريض بدال من أن 

ينقل له عضو من متربع أو من ميت.
للفرد  أدوية خاصة باحملتوى اجليني  إنتاج 
أو   )pharmacogenomics )باإلجنليزية: 

ما يعرف بعلم الصيدلة اجليني.
ويف  النسب  اثبات  قضايا  يف  التعامل 
يف   DNA الـ  بوحدات  الشرعي  الطب 
عن  للكشف  القضايا  من  اجلنائي  اجلانب 
الوراثية،  البصمة  طريق  عن  اجملرم  هوية 
الزواج  قبل  ما  فحوصات  إىل  باإلضافة 
يف  باألمراض  اإلصابة  احتمالية  ملعرفة 

األجيال القادمة.
)خاصة  الدقيقة  الكائنات  واستخدام 
واسع  نطاق  على  والفريوسات(  البكرتيا 
على  حيوية  التكنولوجيا  مشروعات  يف 
إنتاج الربوتينات كاالنسولني  سبيل املثال: 

.)humo insulin( البشري
االسمدة  إنتاج  يف  البكرتيا  واستخدام 
من  بداًل   )bio fertilizers( احليوية 
ويف  الكيماوية،  االسمدة  استخدام 
من  والتخلص  امللوثات،  من  املياة  تنقية 
املركبات  وتصنيع  العضوية،  اخمللفات 
العقاقري،  يف  املستخدمة  الكيميائية 
الدقيق  الكائن  استخدام  إىل  باإلضافة 
كناقل لبعض اجلينات التي حتمل الصفات 

املرغوبة.
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»طرق دبي«
تدشن التشغيل التجريبي ألول عبرة هجينة

دشن المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصالت، مطر الطاير، 

الجماعي  للنقل  هجينة  وسيلة  أول  تعد  التي  الهجينة،  للعبرة  التجريبي  التشغيل 

على  الحفاظ  تصميمها  في  وروعي  للهيئة،  البحري  النقل  أسطول  ضمن  البحري، 

الهوية التراثية للعبرة.

الرحلة  خالل  الطاير، 
لشرح  التجريبية، 
التنفيذي  املدير  من 
أحمد  العامة،  املواصالت  ملؤسسة 
الفنية  اخلصائص  عن  بهروزيان،  هاشم 
راكبًا،  لـ20  تتسع  التي  الهجينة،  للعربة 
 20 بقوة  كهربائي  مبحرك  زودت  حيث 
يف  حديثة  تقنيات  واستخدام  كيلوواط، 
العربة،  وزن  لتخفيف  الهيكل  تصميم 

"ليد  نوع  من  بطارية   26 واستخدام 
الشمسية،  الطاقة  وألواح  كريستال"، 
لشحن  احتياطي  مولد  إىل  إضافة 
مستوى  انخفاض  حال  يف  البطاريات 
احلريق،  مكافحة  نظام  جانب  إىل  الشحن، 
ارتفاع  عند  تلقائي  بشكل  يعمل  الذي 
تهوية  وأنظمة  البطاريات،  حرارة  درجة 
العربة  زودت  كما  للبطاريات،  وتربيد 
الهواتف  لشحن   ،USB شحن  مبنافذ 

احملمولة.
بانخفاض  الهجينة  العربة  وتتميز 
قياسًا   ،%87 بنسبة  الكربونية  االنبعاثات 
وانخفاض  بالبنزين،  تعمل  التي  بالعربة 
 ،%83 بنسبة  والصيانة  التشغيل  تكاليف 
للحد  الضوضاء  مستوى  انخفاض  وكذلك 
الهجينة  العربة  تشغيل  وسيتم  األدنى، 
)السيف  املسار  على  جتريبي  بشكل 
خطوط  أهم  أحد  يعد  الذي  الغبيبة(،   -
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بانخفاض  الهجينة  العربة  تتميز 
االنبعاثات الكربونية بنسبة 87%، قياسًا 

بالعربة التي تعمل بالبنزين.

هي:  حمطات،  أربع  ويربط  البحري،  النقل 
القدمي،  دبي  سوق  ياس،  بني  )السيف، 
احملطة  بني  درهمني  بتعرفة  والغبيبة(، 

واألخرى.
وقال الطاير إن التشغيل التجريبي للعربة 
الهيئة  جهود  إطار  يف  يأتي  الهجينة، 
للتنمية  األخضر  االقتصاد  مبادرة  لدعم 
املستدامة، التي أطلقها صاحب السمو 
نائب  مكتوم،  آل  راشد  بن  حممد  الشيخ 
الوزراء  جملس  رئيس  الدولة  رئيس 
دبي  اسرتاتيجية  ودعم  دبي،  حاكم 
دبي  وخطة   ،2030 للطاقة  املتكاملة 
 ،2021 اإلمارات  رؤية  مع  وانسجامًا   ،2021
التي  الشاملة،  اخلطة  إطار  يف  يأتي  كما 
النقل  منظومة  لتطوير  الهيئة  وضعتها 
يف  حيوية  نقل  وسيلة  تعد  التي  البحري، 

 13 بنحو  مستخدميها  عدد  يقدر  دبي، 
مليون راكب سنويًا، وتشمل خطة الهيئة 
يف  البحري  للنقل  جديدة  حمطة   11 إنشاء 
2020، وبذلك  دبي، يف الفرتة من 2018 إىل 
يف  البحري  النقل  حمطات  عدد  سريتفع 
دبي إىل 58 حمطة عام 2020، كما تشمل 
جديدة،  بحرية  وسيلة   11 تصنيع  اخلطة 
التابعة  الوسائل  عدد  إجمايل  ليصبح 
وسيتم   ،2020 عام  يف  قاربًا   61 للهيئة 
دبي،  خور  على  جديدة  خطوط  تشغيل 
شواطئ  طول  على  الساحلي  واخلط 
اجلزر  خلدمة  خطوط  وكذلك  جمريا، 
املائية،  دبي  قناة  يف  وخطوط  اجلديدة، 

وخط الفريي بني دبي والشارقة.
النقل  قطاع  يشهد  أن  »يتوقع  وأضاف: 
وسائل  عدد  يف  نوعية  قفزة  البحري 

اكتمال  مع  والركاب،  واحملطات  النقل 
على  التطويرية  املشروعات  تنفيذ 
ستكون  حيث  املائية،  دبي  قناة  ضفتي 
املفضل  اخليار  البحري  النقل  وسائل 
واملقيمني  املواطنني  من  للكثري 
مبشاهدة  واالستمتاع  للتنقل  والسياح، 
على  والعمرانية  السياحية  املرافق 
املائيتني»،  والقناتني  دبي  خور  ضفتي 
مشريًا إىل أن الهيئة دشنت، أخريًا، ورشة 
البحري  النقل  وسائل  لصيانة  القرهود 
التي  املائي(،  التاكسي  الفريي،  )العربات، 
وتضم  مربع،  مرت   5000 مساحة  على  تقع 
خمازن،  وثالثة  خمتلفة،  ورش  خمس 
ورافعة سفن، ومنطقة لألعمال البحرية، 
لإلدارة  ومكاتب  اخلارجية،  لألعمال  وأخرى 

للموظفني. واسرتاحة 
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أنــــــــواع

40 عارضًا في النسخة الثالثة من مهرجان حتا للعسل

مستوى  على  نوعه  من  األهم  ُيعد  الذي  للعسل«،  ا  حتَّ »مهرجان  فعاليات  انطلقت 

دولة اإلمارات، بمشاركة 40 عارضًا للعسل من داخل الدولة وخارجها، ومشاركة فّعالة 

من بنك اإلمارات للطعام ومختبر دبي المركزي في بلدية دبي.

حممد  بنت  مرمي  معايل 
دولة  وزيرة  املهريي، 
الغذائي،  األمن  لشؤون 
ضمن  "نسعى  املهرجان:  افتتاح  خالل 
الغذائي،  لألمن  الوطنية  االسرتاتيجية 
احمللي  اإلنتاج  تعزيز  حملور  املتضمنة 
إىل  احلديثة،  التكنولوجيا  خالل  امُلستدام، 
والتي  احلديثة،  الزراعة  وطرق  نظم  تبني 
للدولة  الغذائي  األمن  تعزيز  يف  ستسهم 
مؤشرات  ضمن  الدولة  مبرتبة  واالرتقاء 
أفضل  من  لنصبح  العاملية  التنافسية 

دول العامل حتى عام 2021".
"حتا  خطة  ضمن  املهرجان  ويأتي 
السمو  صاحب  أطلقها  التي  التنموية" 
نائب  مكتوم،  آل  راشد  بن  حممد  الشيخ 
حاكم  الوزراء  جملس  رئيس  الدولة  رئيس 

دبي، رعاه اهلل.
وأضافت مرمي املهريي: "يأتي تنظيم بلدية 
تسهم  منوذجية  كخطوة  للمهرجان  دبي 
املنتج  وتسويق  ترويج  عمليات  دعم  يف 

تسهم  حيث  العالية،  اجلودة  ذي  احمللي 
االبتكارات  األفكار،  تشارك  يف  الفعالية 
لالرتقاء  املنتجات  أفضل  على  واالطالع 
منتجات  أفضل  مبصاف  وتكون  بجودتها 

العسل".
للعسل  حتا  مهرجان  "يشكل  وتابعت: 
من  العديد  تستقطب  مثالية  منصة 

النحالني من داخل وخارج اإلمارات".
عام  مدير  الهاجري،  داوود  أكد  جانبه  من 
بلدية دبي، أن املهرجان يأتي ضمن تقدمي 
احمللية  للصناعات  املتنوعة  الدعم  سبل 
التي تشتهر بها املنطقة، إذ يجمع احلدث 
اإلمارات  من  النحالني  من  كبرية  جمموعة 
تبادل  أجل  من  والعامل،  العربي  واخلليج 
وأساليب  طرق  أجنح  ومناقشة  اخلربات، 
يعترب  الذي  العسل،  إنتاج  عمليات  حتسني 
حّتا،  منطقة  يف  العريقة  الصناعات  من 
من  خمتلفة  أصناف  عرض  على  عالوة 

العسل تنتجه مناحل املنطقة.
للمهرجان  الثالثة  الدورة  أن  إىل  وأشار 

شهدت قبواًل كبريًا من املنتجني احملليني. 
املقام  يف  يهدف  املهرجان  أن  وأوضح 
النحل  عسل  إنتاج  قطاع  دعم  إىل  األول 
جتمع  منصة  يعد  إذ  الدولة،  مستوى  على 
لهم  وتتيح  اجملال  هذه  يف  املعنيني 
أوضاع  ومناقشة  اخلربات  لتبادل  الفرصة 
جوانبها  خمتلف  من  العسل  صناعة 
للوقوف على املعطيات التي من شأنها أن 
على  عالوة  التطوير،  من  مزيد  يف  تسهم 
حتقيق أكرب قدر من االستفادة من الدورات 
التي  املتخصصة  العمل  وورش  التدريبية 

يتم عقدها خالل فرتة انعقاد املهرجان.
حضر حفل افتتاح املهرجان الشيخ سامل 
بن سلطان بن صقر القاسمي رئيس دائرة 
الطريان املدين يف رأس اخليمة، وعبد اهلل 
للمجلس  العام  األمني  البسطي  حممد 
التنفيذي إلمارة دبي، وعبدالباسط اجلناحي 
املدير التنفيذي ملؤسسة حممد بن راشد 
واملتوسطة،  الصغرية  املشاريع  لتنمية 
إلدارة  التنفيذي  املدير  لوتاه  ويوسف 
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حتا  مهرجان  يشكل  املهريي:  مرمي 
للعسل منصة مثالية تستقطب العديد 

من النحالني من داخل وخارج اإلمارات.

السياحة  دائرة  يف  واالستثمار  التطوير 
من  وجمموعة  بدبي،  التجاري  والتسويق 

مديري الوحدات التنظيمية واملسؤولني.
من  كل  زار  املهرجان  هامش  وعلى 
الهاجري  وداوود  املهريي  مرمي  معايل 
اخلاصة  املزارع  إحدى  احلضور،  برفقة 
ودعمًا  تشجيعًا  وذلك  العسل،  مبناحل 
البلدية  من  وإميانًا  الشباب،  ملشاريع 
هذه  يف  مت  حيث  االستدامة،  بأهمية 
ما  الطبيعية  املوارد  استغالل  املزرعة 
التي  البيئة،  على  احملافظة  إىل  يؤدي 
وتعترب  الغذائي،  األمن  استدامة  إىل  تهدف 
املزرعة حديقة تعليمية للهواة والنحالني، 
النحل،  ورؤية  الزوار  الستقبال  وترفيهية 
املساهمة  على  شك  بال  ستعمل  والتي 
تضم  كما  للمنطقة،  البيئية  السياحة  يف 

اإلمارات ودول  أول حمطة متخصصة يف 
النقية  اخلليج إلنتاج امللكات من السالالت 

بشكل جتاري.
اخملتلفة  املهرجان  فعاليات  وتتيح 
العسل،  أنواع  للمعرفة  للجمهور  الفرصة 
املنتجات  تشمل  إذ  بينها،  التمييز  وطرق 
والشوكة  السدر  عسل  املعروضة: 
والطلح والسمر والسلم والضهي والقتاد 
والربيعي  والربسيم  والسحاه  والصيفي 
من  متييزها  ُيمكن  التي  واحلمضيات، 
يحددها  التي  ورائحتها،  لونها  درجة  خالل 
من  العسل  يؤخذ  الذي  النباتي  املصدر 
نادرة،  العسل  أنواع  بعض  وتعترب  رحيقه. 
مناطق  يف  تنمو  أشجار  من  تستخرج  إذ 

حمدودة، وتزهر مرة واحدة يف السنة.
مع  للعسل"  ا  حتَّ "مهرجان  ويتكامل 

لالرتقاء  دبي  بلدية  ومبادرات  جهود  بقية 
مبستوى خدماتها يف حّتا، نظرًا ملا تشكله 
هذه املنطقة من أهمية تاريخية وتراثية، 
كمقصد  موقعها  تعزيز  يف  واملساهمة 
باالستفادة  قوية  جذب  ونقطة  سياحي 
فضاًل  للمنطقة،  الطبيعية  املقومات  من 
الصناعات  دعم  يف  البلدية  مساهمة  عن 
املالئمة  التسويق  فرص  وتوفري  احمللية، 

لها.
االقتصادي  النفع  دائرة  توسيع  وبهدف 
إطالق  على  ومساعدتهم  حّتا،  ألهايل 
مؤثر  بأسلوب  وتوظيفها  طاقاتهم،  كامل 
سيتضمن  املنطقة،  تنمية  تعزيز  يف 
عينات  استقبال  العام  هذا  املهرجان 
العسل من قبل اجلمهور لضمان  فحص 

جودتها.
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تنظم ورشة عالمية للحفاظ على غزال »الداما« 

الملكية  األنواع والجمعية  بقاء  بالتعاون مع لجنة  بالعين،  الحيوانات  نظمت حديقة 

لعلوم الحيوان بإسكتلندا، وبدعم من »صندوق صحارى لصون الطبيعة بتشاد« و«مركز 

حيوان البستان« الورشة العالمية الثانية للحفاظ على غزال »الداما« المهدد باالنقراض 

بدرجة عالية الخطورة حيث ال يتجاوز عددها 200 غزال في البرية حول العالم.

مبارك  غامن  سعادة 
عام  مدير  الهاجري 
املؤسسة العامة حلديقة 
احليوانات واالحياء املائية بالعني يف كلمة 
فندق  يف  اقيمت  -التي  الورشة  افتتاح 
العني  حيوانات  حديقة  -ان  العني  دانات 
احلفاظ  يف  العاملية  الريادة  نحو  تسعى 
باالنقراض  باملهددة  احليوانات  على 
عموما وغزال "الداما" الذي يعد واحدا من 

أندر احليوانات يف األراضي القاحلة.

الطبيعة  صون  جتاه  التزامنا  مع  انه  وقال 
قلب  يف  حاضرين  نكون  أن  على  حرصنا 
واكثاره  عليه  للحفاظ  املبذولة  اجلهود 
العلمية  البحوث  ضمن  امكانياتنا  ووضع 

وامليدانية اآلمنة يف هذا اجملال.
املمثل  رابيل  توماس  حتدث  جانبه  من 
االقليمي لصندوق صحارى لصون الطبيعة 
يف تشاد عن تاريخ تناقص غزال "الداما" 
بشكل  مهددة  أخرى  وحيوانات  الربية  يف 
كبري مثل "مها ابو عدس" وطائر "العقاب" 

وغريها.
رعاية  ادارة  مدير  كريغ  مارك  وحتدث 
عن  بالعني  احليوانات  حديقة  يف  احليوان 
العامليني  شركائها  مع  احلديقة  جهود 
التي  والتحديات  الربية  احلياة  حفظ  يف 
املتوقعة  واخلطط  "الداما"  غزال  تواجه 

من هذه الورشة للحفاظ عليه.
وجلسات  مناقشات  الورشة  وتضمنت 
اىل  إضافة  مشرتكة  عمل  وأوراق  وبحوث 
وحتديات  جناحات  من  اجنازه  مت  ما  عرض 
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حديقة احليوانات بالعني حتتض أكرث من 
100 غزال من نوع الداما وتهتم يف عمل 

برامج إكثار لهذه الغزالن. 

آخر  منذ  املاضية  األربع  السنوات  خالل 
حول  آخر  وعرض   .2013 عام  يف  ورشة 
املقرتحة  واالجراءات  املتوقعة  اخملاطر 
االنقراض  من  "الداما"  غزال  على  للحفاظ 

يف املرحلة املستقبلية.
وقامت الوفود املشاركة بجولة يف حديقة 
احليوانات بالعني وسفاري العني االفريقية 
ومركز الشيخ زايد لعلوم الصحراء لالطالع 
صون  جمال  يف  احلديقة  اجنازات  على 
االرث  على  والتعرف  واالستدامة  الطبيعة 

االماراتي االنساين والبيئي.
من  خمتصون  الورشة  يف  شارك 
 - والسنغال  والنيجر  تشاد  جمهوريات 
احليوان  لهذا  االصلية  املواطن  تعد  التي 
يف  "الداما"  واطالق  اكثار  بتجارب  وتزخر 
الذين   - سواء  حد  على  واحملميات  الربية 

احلفاظ  جمال  يف  بلدانهم  جتارب  عرضوا 
السلبيات  وناقشوا  "الداما"  غزال  على 
حتديد  امكانية  من  لالستفادة  وااليجابيات 
مناطق إعادة اطالق الغزالن يف مواطنها 
األمنية  االوضاع  من  والتأكد  األصلية 

والبيئية يف هذه املناطق.
حتتض  بالعني  احليوانات  حديقة  أن  يذكر 
أكرث من 100 غزال "الداما" يف جمموعاتها 
إكثار  برامج  عمل  يف  احلديقة  تهتم  حيث 
العرقية  قيمتها  لضمان  الغزالن  لهذه 
باإلضافة  البيولوجي،  التنوع  مستوى  على 
بتشاد  صحارى  لصندوق  احلديقة  دعم  إىل 
دراسة  إىل  تهدف  التي  االبحاث  اجراء  يف 
مواطنها  يف  "الداما"  غزال  أوضاع 
ومراقبة اعدادها واخملاطر التي تواجهها 
مناقشته  على  الورشة  تعمل  ما  وهو 

ومتسلسلة  مدروسة  منهجيات  ضمن 
على  والوقوف  السنوات  مدار  على 
التجارب  جناح  ومدى  املتوقعة  اخملاطر 

املشرتكة.
وجتدر اإلشارة إىل أن غزال داما هو نوع من 
الصحراء  يف  أفريقيا  يف  يعيش  الغزالن 
الكربى ومنطقة الساحل، وقد اختفت هذه 
معظم  من  باالنقراض  املهددة  األنواع 
يف  اإلفراط  بسبب  السابقة  جمموعتها 
التجمعات  الصيد وفقدان املوائل، وتبقى 

الطبيعية فقط يف تشاد، ومايل، والنيجر.
العشبية، وشبه  األراضي  بيئتها  وتتضمن 
املفتوحة  السافانا  ومناطق  الصحراوية، 
الغذائية  ووجباتهم  اجلبلية.  والهضاب 
وخاصة  الشجر،  وأوراق  األعشاب  تشمل 

أوراق السنط، والرباعم، والفاكهة.
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صحة وطب

اإلمارات ملتزمة بالمبادئ اإلنسانية العالمية 
التي ال تفرق بين متلقي المساعدات

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

الهالل األحمر اإلماراتي أن دولة االمارات وبتوجيهات من صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد 

آل نهيان رئيس الدولة »حفظه اهلل« ودعم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم 

نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي »رعاه اهلل« ومتابعة صاحب السمو الشيخ 

ملتزمة  المسلحة  للقوات  األعلى  القائد  نائب  أبوظبي  عهد  ولي  نهيان  آل  زايد  بن  محمد 

بالمبادئ اإلنسانية العالمية التي ال تفرق بين متلقي المساعدات في كل مكان.

تــــقـــــــدمي  إن  ســـــــموه 
دون  املســــــــــــــاعدات 
التزام  يجسد  اســــــــتثناء 
برسالتها  الرشيدة  وقيادتها  الدولة 
ودون  ذات  ونكران  جترد  بكل  اإلنسانية 

كانت  سواء  أخرى  اعتبارات  ألي  النظر 
تعترب  بل  طائفية  أو  عرقية  أو  عقائدية 
كان  أينما  اإلنسان  هو  اإلنسان  أن 
ملساعدته  الوحيد  املعيار  هي  واحلاجة 

بجانبه. والوقوف 

كتاب توثيقي
آل  زايد  بن  حمدان  الشيخ  سمو  وأضاف 
هيئة  إصدار  مبناسبة  تصريح  يف  نهيان، 
مبادراتها  عن  توثيقي  كتاب  األحمر  الهالل 
يف شمال العراق خالل السنوات اخلمس 
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ملتزمة  االمارات  دولة  زايد:  بن  حمدان 
باملبادئ اإلنسانية العاملية التي ال تفرق 

بني متلقي املساعدات يف كل مكان.

اإلمارات  ديدن  هو  هذا  سيظل  املاضية، 
يف  الثابت  ونهجها  الرشيدة  وقيادتها 
والصديقة.  الشقيقة  الشعوب  مساندة 
مشريا سموه يف هذا الصدد إىل أن الهيئة 
األقليات  ودعم  ملساندة  برامج  خصصت 
من  والعنف  لالضطهاد  تعرضت  التي 
قبل اجلماعات اإلرهابية يف العراق منهم 
على سبيل املثال أتباع الديانة املسيحية 
واإليزيديني األمر الذي يجسد قيم التسامح 
وقيادتها  اإلمارات  دولة  بها  تتحلى  التي 
ليكون   2019 عام  خصصت  والتي  الرشيدة 

عاما للتسامح.
اإلمارات  نهج  هو  هذا   " سموه  وقال 
عليه  سارت  والذي  الدوام  على  اإلنساين 
عرب  معامله  ورسمت  الرشيدة  قيادتها 
التي  واملبادرات  البذل  من  طويل  تاريخ 

عاجلت الكثري من القضايا اإلنسانية امللحة 
مستوى  يف  املطلوب  الفرق  وأحدثت 
تؤرق  التي  التحديات  ومواجهة  الرعاية 
حتقيق  نحو  مسريتها  وتعيق  البشرية 

االستقرار والتنمية املنشودة".
جاءت  املشاريع  هذه  أن  سموه  وأكد 
التي  العراقية  الساحة  الحتياجات  ملبية 
شهدت تدفقات مستمرة من النازحني إىل 
ووفرت  هناك  لألحداث  نتيجة  البالد  شمال 
مهمة  جماالت  يف  النازحني  مستلزمات 
والتعليم وإمدادات املياه  كاإليواء والصحة 

النظيفة.
األمن والسالم

كردستان  إقليم  يعترب  سموه  وأضاف 
العراقيني  النازحني  ملاليني  املالذ  العراق 
شردتهم  الذين  السوريني  الالجئني  و 

ظروف احلرب والنزاعات يف الدولتني حيث 
احلشود  أمام  الواسعة  أبوابه  اإلقليم  فتح 
املتدفقة طلبا لألمن و السالم واالستقرار 
الناجمة عن أزمة  وملا كان حجم التحديات 
اإلمارات  اتخذت  أكرب  والالجئني  النازحني 
وداعما  النازحني  ألوضاع  مناصرا  موقفا 
الصدد  هذا  يف  العراق  كردستان  جلهود 
والتنمية  واإلعمار  لإلغاثة  خطة  ووضعت 
طموحا  برناجما  الوطنية  هيئتنا  عرب  وتبنت 
النازحني  ملتطلبات  خالله  من  استجابت 

يف جميع اجملاالت احليوية.
آل  زايد  بن  حمدان  الشيخ  سمو  وقال 
التي  الكبرية  اإلنسانية  املعاناة  إن  نهيان 
وراء  كانت  العراق  يف  األحداث  خلفتها 
العناية التي أولتها دولة اإلمارات وقيادتها 
جاءت  لذلك  هناك  لألشقاء  الرشيدة 
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اإلمارات ملتزمة بالمبادئ اإلنسانية              الـعـالـمـيــة

اإلغاثية  وعملياتها  اإلنسانية  براجمها 
لتطلعات  وملبية  احلدث  حلجم  مواكبة 
املتضررين الذين مل ندخر جهدا يف سبيل 
ظروفهم  مواجهة  على  قدرتهم  تعزيز 

والتغلب على املصاعب التي واجهتهم.
يسري  جزء  هذا  يعترب  سموه  وأضاف 
النازحني  جتاه  اإلنساين  الهيئة  التزام  من 
خالل  جهودها  وستتواصل  والالجئني 
العودة  جماالت  لدعم  املقبلة  السنوات 
الظروف  سمحت  ما  متى  لهم  الطوعية 
استعادة  على  ملساعدتهم  بذلك 
يف  جديد  من  وحيويتهم  نشاطهم 

مناطقهم األصلية.
اجملاالت احليوية 

يذكر أن الكتاب التوثيقي عن مبادرات هيئة 
العراق  الهالل األحمر اإلماراتي يف شمال 
برامج  من  املستفيدين  عدد  أن  اىل  أشار 
خالل  والتنموية  واإلغاثية  اإلنسانية  الهيئة 
مليونا   16 بلغ  املاضية  سنوات  اخلمس 
من  عدد  يف  شخصا  و824  ألفا  و698 
والصحة  واإليواء  كالغذاء  احليوية  اجملاالت 
واملياه  الكهرباء  وخدمات  والتعليم 
هذه  وشملت  القدرات  تعزيز  ومشاريع 

الدينية  واألقليات  الطوائف  جميع  الربامج 
والعرقية على الساحة العراقية.

اإلغاثية  عملياتها  بدأت  قد  الهيئة  وكانت 
والالجئني  العراقيني  للنازحني  والتنموية 
العام  يف  العراق  كردستان  يف  السوريني 
الرشيدة  القيادة  توجيهات  على  بناء   2013
آل  زايد  بن  حمدان  الشيخ  سمو  ومتابعة 
اإلنسانية  املنظمة  الهيئة  وتعترب  نهيان 
يف  والالجئني  النازحني  بني  تواجدا  األكرث 
بني  انتشارا  واألوسع  العراق  كردستان 
وسوريا  العراق  يف  األحداث  من  املتأثرين 
بأنها  الصدد  هذا  يف  جهودها  ومتيزت 
شملت اجلميع دون النظر ملعتقداتهم أو 

طوائفهم أو أعراقهم.
اإلغاثية  العمليات  الصادر  الكتاب  ورصد 
التنموية  واملشاريع  اإلنسانية  والربامج 
النازحني  حياة  لتحسني  تنفيذها  مت  التي 
شمال  يف  السوريني  والالجئني  العراقيني 

العراق.
وأشار الكتاب إىل أن الهيئة أنشأت وجهزت 
والتي  اربيل  يف  اخمليمات  أكرب  من   3
النازحة  احتضنت عشرات اآلالف من األسر 
والالجئني  العراقية  الساحة  داخل  من 

وديبكة  "بحركة  خميمات  وهي  السوريني 
وقوشتبة" هذا بجانب دعمها و مساندتها 
من  كل  يف  األخرى  اخمليمات  من  لعدد 
دهوك  كوركوسك  هريان  شقالوة  هرشم 
والتي  كرماوة  و  كاوا  عني  خازر  فرمانربان 
يف  وذلك  أخرى  منظمات  عليها  تشرف 
إطار التعاون و الشراكة اإلنسانية القائمة 

بني الهيئة وتلك املنظمات.
اجملال الصحي 

أن  إىل  الكتاب  أشار  الصحي  اجملال  ويف 
هيئة الهالل األحمر أنشأت 5 مراكز صحية 
يف  الطبية  العيادات  من  عدد  إىل  إضافة 
الصحية  خدماتها  تقدم  والتي  اخمليمات 
السكان  جانب  إىل  اخمليمات  لسكان 
األصليني يف اربيل إىل جانب إنشاء عدد من 
املستشفيات الكبرية األخرى على رأسها 
مستشفى "أم اإلمارات لطب العيون" يف 
و  لألمومة   " عطايا   " ومستشفى  أربيل 
الطفولة يف " بحركة " ومستشفى "عيال 
اجلانب  يخص  ..وفيما  شقالوة  يف  زايد" 
خازر  يف  مركزا  الهيئة  أنشأت  االجتماعي 
إليواء األيتام و أبناء املفقودين الذين تزايدت 
أعدادهم بسبب فقد أسرهم نتيجة احلرب 
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اإلمارات ملتزمة بالمبادئ اإلنسانية              الـعـالـمـيــة

خمتلفة  اجتاهات  يف  األسر  وتشتت 
آخر  مركز  إىل  إضافة  احلركة  و  النزوح  أثناء 

لألطفال املصابني بالتوحد يف أربيل .
فرص التعليم 

على  الهيئة  عملت  التعليم  جمال  ويف 
والبنات  للبنني  مدرسة   13 تأهيل  و  إنشاء 
النازحني وإتاحة  التعليم ألبناء  لتوفري فرص 
العلمي  حتصيلهم  إلكمال  لهم  الفرصة 
رغم ظروف احملنة ومل تقف جهود الهالل 
األحمر اإلماراتي عند هذا احلد بل تعدته إىل 
حتسني اخلدمات داخل اخمليمات وتأهيل 
للحياة  مالئمة  بيئة  وخلق  التحتية  بنيتها 
الهيئة  مبادرات  فكانت  الكرمي  والعيش 
املياه  و  الكهرباء  شبكات  وتأهيل  بإنشاء 
و الصرف الصحي و تأهيل الطرق الداخلية 
املواد  من  األطنان  آالف  توفري  جانب  إىل 
الغذائية وإنشاء 5 خمابز داخل اخمليمات 

لتوفري احتياجات النازحني من اخلبز يوميا.
توفري  مت  اإلمارات  سقيا  مشروع  وضمن 
املياه ملئات اآلالف الذين يعانون من نقص 
يف  بئرا   62 وصيانة  حفر  خالل  من  املياه 
على  عملت  اربيل  حول  خمتلفة  مناطق 
اخمليمات  يف  املياه  إمدادات  حتسني 

والتي  لها  املتاخمة  السكنية  واملناطق 
كانت تعاين شحا يف هذا املصدر احليوي.

وأشار الكتاب التوثيقي للهيئة إىل أن الهالل 
األحمر مل يغفل احتياجات األقليات الطائفية 
والدينية والتي تعرضت لالضطهاد بسبب 
مبساعدة  الهيئة  وقامت  معتقداتها 
النساء اليزيديات من خالل تعزيز قدراتهن 
ومتليكهن وسائل انتاج صغرية توفر لهن 
مواجهة  على  تعينهن  ثابتة  دخل  مصادر 
نشاطهن  واستعادة  احلياة  ظروف 
الصدد  هذا  ويف  جديد  من  وحيويتهن 
من  عدد  بصيانة  الهيئة  قامت  أيضا 
لرجال  املالئم  السكن  وتوفري  الكنائس 
املوصل  حمافظة  يف  املسيحيني  الدين 

واملناطق التابعة لها.
مصادر دخل 

ويف ذات اإلطار اهتمت هيئة الهالل األحمر 
والنازحني  الالجئني  قدرات  بتعزيز  اإلماراتي 
بصورة عامة وتوفري مصادر دخل تعينهم 
وحتسني  احلياة  ظروف  جمابهة  على 
أوضاعهم االقتصادية فتم إنشاء عدد من 
من  نساء  فيها  تعمل  اخلياطة  مشاغل 
شهريا  وتنتج  ثابت  بأجر  اخمليمات  سكان 

آالف القطع من املالبس والزي املدرسي 
ألطفال النازحني والالجئني إضافة إىل إنشاء 
لسكان  عمل  فرص  إليجاد  جتاريا  حمال   118
واالحتياجات  السلع  وتوفري  اخمليمات 
املعيشية لهم بأسعار مناسبة تتالءم مع 

أوضاعهم االقتصادية.
فراغ  شغل  على  الهيئة  حرصت  ذلك  إىل 
االطالع  خالل  من  والالجئني  النازحني  أبناء 
والقراءة فأنشأت 4 مكتبات يف اخمليمات 
واملناطق القريبة منها ضمن حملة "أمة 
التي أطلقها صاحب السمو الشيخ  تقرأ" 
رئيس  نائب  مكتوم  آل  راشد  بن  حممد 
 " دبي  حاكم  الوزراء  جملس  رئيس  الدولة 
رعاه اهلل " كما مت إنشاء 7 مالعب رياضية 

ومراكز ترفيهية لألطفال.
والذي  االجتماعي  اجلانب  الكتاب  رصد  كما 
 "  214 ضم"  جماعي  زواج  تنظيم  تضمن 
شابا وفتاة من الالجئني والنازحني ينتمون 
من  والدينية  العرقية  الطوائف  خملتلف 
واملسيحيني  واليزيديني  املسلمني 
اجلانب  وتضمن  وغريهم  والشبك 
االجتماعي أيضا مشروع كفالة األيتام حيث 

كفلت الهيئة 10 آالف و738 يتيما عراقيا.
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بمؤتمر اإلمارات لطب الطوارئ بدبي

انطلقت في دبي أعمال المؤتمر الخامس لشعبة اإلمارات لطب الطوارئ برعاية سمو 

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

بدبي، وحضور ما يقارب 1200 من العلماء واألطباء المتخصصين من 30 دولة حول العالم.

طب  شعبة  املؤمتر 
اإلمارات  بجمعية  الطوارئ 
اجلمعيات  وبدعم  الطبية 
العاملية  الرابطة  يف  املتمثلة  العاملية 
ألطباء  األمريكية  والكلية  الطوارئ  لطب 
الطوارئ واألكادميية األمريكية باإلضافة إىل 

اجلمعيات اخلليجية لطب الطوارئ.
حميد  معايل  أعرب  االفتتاحية  كلمته  ويف 
لهيئة  العام  املدير  القطامي  حممد 
وجميع  الهيئة  اعتزاز  عن  بدبي  الصحة 
مدينة  بفوز  الصحي  القطاع  يف  العاملني 

لطب  العاملي  "املؤمتر  باستضافة  دبي 
بني  متت  منافسة  بعد   "  2021 الطوارئ 
أخرى  وملفات  دبي  استضافة  ملف 
األمريكية  واشنطن  من  كل  بها  تقدمت 
هذه  بتنظيم  للفوز  األسرتالية  وملبورن 
نوعها  من  األكرب  العلمية  التظاهرة 

وتخصصها دوليا.
شهد  العامل  أن  كلمته  يف  معاليه  وأكد 
وجه  على  املاضيني  العقدين  خالل 
واإلشكاليات  القضايا  من  الكثري  التحديد 
الصحية من انتشار األوبئة وارتفاع معدالت 

األمراض  واعتالالت  واحلوادث  اإلصابات 
من  جمموعة  شكل  الذي  األمر  املزمنة 
عام  بوجه  الطوارئ  طب  أمام  التحديات 
احليوي  التخصص  هذا  أن  إىل  ..مشريا 
الوقائي  لدوره  إضافية  مساحات  منح 
ملواصلة  حتمية  ضرورة  وأوجد  والعالجي 
الدائم  والعمل  الطوارئ  أقسام  حتديث 
على تطويرها وتزويدها بأحدث التجهيزات 
والتقنيات ومتكني القائمني عليها من أداء 

مسؤولياتهم على الوجه املرجو.
تطوير  تويل  الهيئة  أن  إىل  معاليه  ولفت 

نـــــــبــــــــتــــــــكـــــــــر مــــــــجـــــــــتــــــــــمــــــــــعـــــــــات خـــــــضـــــــــــــــراء لـــــغـــــد أفـــــضــــــل56

1200 مشارك من 
30 دولة
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أحدث  على  مناقشاته  يف  املؤمتر  ركز 
ما توصل إليه طب الطوارئ يف جماالت 
اإلسعاف والعناية ما قبل املستشفى 

واحلوادث والكوارث.

الطبية  منشآتها  يف  الطوارئ  أقسام 
أي  جناح  بأن  منها  إميانا  كربى  أهمية 
منشأة صحية يظل مرهونا بقدرة وكفاءة 
استجابتها  ومستوى  الطوارئ  أقسام 
االستثنائية  والظروف  العاجلة  للحاالت 
الطبية  بالكوادر  والطارئة معربا عن فخره 
بأقسام  والفنية  املساندة  والطبية 
من  املبذولة  وجهودها  لدينا  الطوارئ 
أجل خدمة اجملتمع واحلفاظ على صحة 

وحياة أفراده.
هيئة  يف  إننا  القطامي  معايل  وأضاف 
مدينتنا  مكانة  ندرك  بدبي  الصحة 
جذب  نقطة  من  متثله  وما  وموقعها 
والقمم  واملنتديات  للمؤمترات  عاملية 
دائما  تتطلب  التي  األحداث  من  ذلك  وغري 
أية  ملواجهة  االستعداد  أمت  يف  نكون  أن 

نعول  إذ  ونحن  حمتملة..  طبية  ظروف 
أية  ملواجهة  الطوارئ  أقسام  على  كثريا 
أن  نؤكد  فإننا  طارئة  إشكاليات  أو  حتديات 
أقسام  تطوير  يف  وسعا  تدخر  ال  الهيئة 
لتظل  فيها  األداء  مستوى  ورفع  الطوارئ 
األساس  واملدخل  عامليا  األفضل  هي 

للرعاية الصحية العاجلة.
الطوارئ  لطب  اإلمارات  مؤمتر  ويسهم 
مبا  الصحية  الرعاية  مبستوى  االرتقاء  يف 
يتماشى يف حتقيق رؤية اإلمارات للوصول 
الرعاية  يف  العاملية  املستويات  أعلى  إىل 
مناقشاته  يف  املؤمتر  ويركز  الصحية. 
الطوارئ  طب  إليه  توصل  ما  أحدث  على 
قبل  ما  والعناية  اإلسعاف  جماالت  يف 
التسمم  وحاالت  واحلوادث  املستشفى 
والوقاية  األطفال  وطوارئ  الكوارث  وطب 

من اإلصابات والعديد من اجملاالت احليوية 
اخملتصة يف هذا اجملال.

يف  التطورات  أحدث  املؤمتر  يناقش  كما 
األبحاث  من  والعديد  الطوارئ  طب  جمال 
حول  والعاملية  احمللية  والدراسات 
التي  احلرجة  احلاالت  مع  التعامل  كيفية 
الطبية  والقضايا  الطوارئ  ألقسام  تصل 
والعاملني  األطباء  يواجها  التي  والتحديات 
يف جماالت طب الطوارئ والرعاية الصحية 
لطب  الفرعية  التخصصات  كافة  وتغطية 

الطوارئ.
املعرض  القطامي  حميد  معايل  وافتتح 
شركة   20 ضم  والذي  للمؤمتر  املصاحب 
عاملية من رواد الشركات الكربى املنتجة 
طب  ومستلزمات  الطبية  للتجهيزات 

الطوارئ.
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أصدقاء البيئة

»الفطيم تويوتا«.. اقتصادية برؤية مستدامة 
التقنية الهجينة هي الحل الحقيقي والعمل األنجح نحو  تؤمن »الفطيم تويوتا« بأن 

خفض معدالت استهالك الوقود التي تعود إيجابًا على تحقيق خفض في معدالت 

انبعاثات غاز ثاني أوكسيد الكربون الضار للبيئة، سعيًا نحو تحقيق »رؤية اإلمارات 2021«، 

وتحقيق أهداف االستدامة التي وضعتها حكومة الدولة.

باملعرفة  تويوتا  تتمتع 
العالية  التنافسية  واخلربة 
بالتكنولوجيا  يتعلق  فيما 
على  تعتمد  التي  للمركبات  األساسية 
ويعزى  الطاقة،  مصادر  كأحد  الكهرباء 
وإنتاج  تطوير  يف  احلافل  سجلها  إىل  ذلك 
وحتسني مكونات أنظمة الدفع، فضاًل عن 
خمتلف  من  العمالء  وآراء  معطيات  جمع 
العديد من  العامل على مدى  األسواق حول 

يف  تويوتا  شركة  أولوية  وتبقى  السنوات. 
دعم القضايا البيئية وإنتاج مركبات كهربائية 
توقعات  تتخطى  مستدامة  "هايرِبد" 

القطاع ككل.
ثاين  غاز  انبعاث  تقليص  يف  تويوتا  وجنحت 
أكسيد الكربون مبا يزيد عن 90 مليون طن، 
سيارة  مليون   11.47 من  أكرث  بيع  خالل  من 
 10 لتوفري  تويوتا  وتخطط  عامليًا.  هجينة 
على  تعتمد  التي  املركبات  من  طرازات 

أنحاء  جميع  يف  الكهربائية  الدفع  أنظمة 
تهدف  كما   .2020 العام  مطلع  يف  العامل 
إىل إتاحة نسخة من جميع طرازات مركبات 
على  تعتمد  دفع  بأنظمة  مزودة  تويوتا 

الكهرباء كأحد مصادر الطاقة.
مستقبل املركبات الكهربائية

وتنويع  تطوير  تويوتا  شركة  تواصل 
فيما  الكهربائية،  املركبات  من  حمفظتها 
إنتاج  على  احلالية  اهتماماتها  تنصب 
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جنحت تويوتا يف تقليص انبعاث غاز ثاين 
مليون   90 عن  يزيد  مبا  الكربون  أكسيد 
طن، من خالل بيع أكرث من 11.47 مليون 

سيارة هجينة عامليًا.

الدفع  أنظمة  على  تعتمد  التي  املركبات 
الكهربائية على نطاق واسع بدءًا من العام 
2020، وذلك بدايًة من الصني والهند، تليها 
وأوروبا.  األمريكية  والواليات املتحدة  اليابان 
وتهدف شركة تويوتا أيضًا إىل زيادة انتشار 
"هايرِبد"  الـ  الكهربائية  املركبات  مبيعات 
تعزيز  بهدف  وذلك  الناشئة،  األسواق  يف 
خفض  يف  املساهمة  يف  الرائد  دورها 
خالل  من  الكربون  أكسيد  ثاين  انبعاثات 
مستوى  على  اجلديدة  للمركبات  مبيعاتها 

العامل. 
وزيادة  لتحسني  املبذولة  اجلهود  وتقرتن 
بأنظمة  املزودة  املركبات  خيارات  تنوع 
مصادر  كأحد  الكهرباء  على  تعتمد  دفع 
تويوتا  "حتدي  مع  مباشر  بشكل  الطاقة 
كما  تهدف،  حيث   ،"2050 العاملي  البيئي 

بلوغ  إىل  ديسمرب 2017،  يف  الشركة  أعلنت 
املركبات  من  السنوية  الرتاكمية  مبيعاتها 
الكهربائية حاجز الـ 5,5 مليون مركبة بحلول 
كشفت  فقد  ذلك،  ولتحقيق   .2030 العام 
شركة تويوتا عن خططها لتوفري 10 طرازات 
أنظمة  على  تعتمد  التي  املركبات  من 
العامل  أنحاء  جميع  يف  الكهربائية  الدفع 
العام 2020، كما تهدف الشركة  يف مطلع 
إىل إتاحة نسخة مزودة بأنظمة دفع تعتمد 
من  الطاقة  مصادر  كأحد  الكهرباء  على 
جميع طرازات مركبات تويوتا املتاحة عامليًا 

بحلول العام 2025. 
دعم االستدامة

االستدامة  لسياسات  دعمها  تويوتا  تؤكد 
من  أسطول  عرض  عرب  اإلمارات  يف 
كهربائية  التجارية  واملركبات  السيارات 

خالل  من  وذلك  للبيئة.  صديقة  وهجينية 
التقنيات  من  متنوعة  جملموعة  عرضها 
أسطول  عرب  للبيئة  الصديقة  اخلضراء 
من  كهربائية  بأنظمة  مركبات  على 9  يزيد 
شاحنات  لكزس،  تويوتا،  من  مركبات  بينها 
تربز  املواد،  ملناولة  تويوتا  ومعدات  هينو، 
مقدمة  يف  للسيارات  الفطيم  جمموعة 
ملركبات  الدويل  املؤمتر  يف  املشاركني 

املستقبل يف أبوظبي.
للسيارات  الفطيم  جمموعة  وشاركت 
لتوفري  الهيدروجني  وقود  حملطة  بنموذج 
الكهربائية  مرياي  تويوتا  لسيارة  الدعم 
إضافة  الهيدروجني  وقود  بخاليا  العاملة 
إىل سيارة تويوتا كامري الهجينة الكهربائية، 
الهجينة الكهربائية،   LSو ES، RX لكزس
الهجينة   300 هينو  شاحنة  جانب  إىل 

نـــــــبــــــــتــــــــكـــــــــر مــــــــجـــــــــتــــــــــمــــــــــعـــــــــات خـــــــضـــــــــــــــراء لـــــغـــــد أفـــــضــــــل

 2019 59يـــنـــايـــــر 



60

»الفطيم تويوتا«.. اقتصادية بـــــرؤيـــــــــــــــة مستدامة 

الكهربائية  الشوكية  والرافعة  الكهربائية، 
ليندي PH E20 من معدات تويوتا ملناولة 
املواد، حيث وفرت منصة جمموعة الفطيم 
للتعرف على إرث  للزوار  للسيارات الفرصة 
األخضر  التنقل  قطاع  يف  العريق  الشركة 
وجهودها املتواصلة نحو بناء جمتمع أكرث 
استدامة مبا يتوافق مع رؤية اإلمارات 2021.

شاركت  األخضر،  التنقل  مستقبل  وحول 
اخلاصة  رؤيتها  كوربوريشن  موتور  تويوتا 
بتعميم املركبات الكهربائية، مؤكدة أن نوع 
لن  املستقبل  يف  الكهربائية  التكنولوجيا 
والتشريعات  اللوائح  قبل  من  حتديده  يتم 
للسيارات  املصّنعة  والشركات  البيئية 
العمالء  طلب  أيضًا  يحدده  ولكن  فقط، 

والسوق.
اسرتاتيجية  تركز  العاملي،  الصعيد  وعلى 
على  الكهربائية  باملركبات  اخلاصة  تويوتا 
التطوير  خطط  يف  كبري  تسارع  حتقيق 
مبحركات  اجملهزة  السيارات  وطرح 
كهربائية مثل املركبات الهجينة الكهربائية 
الهجينة  واملركبات   ،)HEV( )هايربيد( 
 ،)PHEV( للشحن  القابلة  الكهربائية 
ببطارية  العاملة  الكهربائية  واملركبات 

العاملة  الكهربائية  واملركبات   ،)BEV(
يزيد  ما  بيع  بهدف   ،)FCEV( الوقود  بخاليا 
على 5مليون مركبة كهربائية، مبا يف ذلك 
االنبعاثات  أكرث من مليون مركبة خالية من 
ببطارية  العاملة  الكهربائية  )املركبات 
BEV و واملركبات الكهربائية العاملة بخاليا 

الوقود FCEV( بحلول العام 2030.
أول سيارة هجينة

تعترب سيارة تويوتا بريوس هي أول سيارة 
يف  جتاري  نطاق  على  إنتاجها  يتم  هجينة 
العام 1997.  يف  تدشينها  مت  عندما  العامل 
سيارة  أجنح  "بريوس"  السيارة  وأصبحت 
هجينة يف العامل بعد أن وضع 3.5 ماليني 
بأداء  التسامها  نظرًا  بها،  ثقتهم  شخص 
بيئي ثوري مبتكر وتصميم حديث أّخاذ، فضاًل 
عن متتعها بروح قيادة بهيجة من شأنها 
املهتمني  العمالء  من  كاًل  تستقطب  أن 
قيادة  وحمبي  البيئة  على  باحلفاظ 
بات  الذي  الطراز  هذا  واستطاع  السيارات. 
اآلن يف جيله الرابع أن ُيثبت اإلمكانيات التي 

تنطوي عليها السيارات اخلضراء.
العاملة  الكهربائية  املركبات  عكس  وعلى 
سيارة  مرياي،  تويوتا  فإن  بالبطارية، 

األبواب  ذات  احلجم  متوسطة  السيدان 
بشكل  ينافس  بأداء  تتميز  والتي  األربعة 
املزودة  التقليدية  املركبات  أداء  كامل 
إعادة  يتم  ال  الداخلي،  االحرتاق  مبحركات 
الكهرباء  مبقبس  توصيلها  عرب  شحنها 
الكهرباء  بتوليد  السيارة  تقوم  وإمنا 
باستخدام الهيدورجني، مبا يتيح لها قطع 
حني  يف  كلم،   500 من  ألكرث  تصل  مسافة 

ينبعث عنها بخار املاء فقط.
تويوتا  سيارة  تويوتا،  الفطيم  اطلقت  كما 
)هايربد(  الكهربائية  الهجينة  كامري 
تويوتا  مركبة  قيادة  وميكن  كليًا،  اجلديدة 
باالعتماد  إما  الكهربائية،  الهجينة  كامري 
كامٍل،  بشكٍل  الكهربائية  الطاقة  على 
أي  إصدار  أو  للوقود،  استهالك  أي  وبدون 
استخدام  خالل  من  أو  كربونية،  انبعاثات 
الطاقة املتولدة من كٍل من حمرك الوقود 

واملوتورين الكهربائيني.
وذلك تبعًا لسرعة املركبة وأسلوب القيادة. 
 ، الكهربائية  الهجينة  كامري  تويوتا  وتقدم 
مستويات عالية من الراحة والثبات، إىل جانب 
الفضل  إذ يرجع  الفريدة،  التحكم  أداء  مزايا 
يف ذلك إىل منصة »األطر الهيكلية العاملية 

نــــــــــبـــــــــــتــــــــــكـــــــــــر مـــــــــــجـــــــــــــتـــــــــــــمــــــــــــعـــــــــــــــــــــــــــات خــــــــــــضــــــــــــراء   لــــــــــــــغـــــــــــــد أفــــــــــــــضـــــــــــــل

)191( العدد 



»الفطيم تويوتا«.. اقتصادية بـــــرؤيـــــــــــــــة مستدامة 

متثل  التي   ،)TNGA( لتويوتا«  اجلديدة 
التصميم  لعمليات  كليًا  جديدة  اسرتاتيجية 
والتجهيزات  الباقات  وخمتلف  والهندسة 
وتوفر  بها.  مركباتها  بتزويد  تقوم  التي 
"كامري الهجينة الكهربائية" 24 ألف درهم 
الواحد، بنسبة تصل  العام  للوقود يف  ثمنًا 
غري  "كامري"  بشقيقتها  مقارنة   %70 إىل 
الوقود  حمركات  على  تعول  التي  الهجينة 

االحرتاقي ذي سعة 2.5 لرت.
الفطيم  شركة  أطلقت  أخرى،  جهة  من 
"تويوتا كوروال 2018"، مع خيارين  للسيارات، 
الفعالة  األسطوانات  رباعية  احملركات  من 
والتي  ليرت،  و2.0  ليرت   1.6 سعة  واملمتعة، 
استهالك  يف  أعلى  اقتصاد  بني  جتمع 

الوقود ومتعة القيادة.
تويوتا Rush 2019 اجلديدة 

GX  مبحرك  Rush من فئة  تتميز مركبة  
الوقود  استهالك  يف  اقتصادية  كفاءة  ذو 
اسطوانات  أربع  من  يتكون  لرت   1.5 بسعة 
وعزم  حصان،   103 قدرها  قوة  عنه  وينتج 
إىل  إضافة  مرت،   – كغ   13.8 يبلغ  حمرك 
مقاعد مريحة تتسع لسبعة أشخاص، فإن 

تويوتا Rush هي املركبة العائلية املثالية.

تأتي  اخلارجي،  بالتصميم  يتعلق  وفيما 
باللون  جديد  أمامي  بشبك   Rush GX
الدخاين، ومصابيح ضباب أمامية ومصابيح 
األمامية  الواجهة  على  أضفى  مبا  أمامية 
اجلرأة  من  جديدة  مستويات  للسيارة 

والتميز.
التصميم  يشتمل  متساوية،  وبصورة 
معلومات  نظام  على   GX لـ  الداخلي 
يف  وبلوتوث،  بالكامل  ملون  ترفيهي 
ثماين  مع  الصوتي  النظام  حتديث  مت  حني 
 Rush مكربات صوتية. كما مت تزويد سيارة
للرؤية  بكامريا  قياسي  وبشكل   2019  GX
من  وتطعيمات  ذكي،  ودخول  اخللفية، 
احلركة،  ناقل  ومقبض  املقود  على  اجللد 
ومفاتيح حتكم على املقود لكل من النظام 
الصوتي والهاتف، إىل جانب مقاعد مكسوة 
جانبية  ومرايا  عالية  جودة  ذات  بالقماش 

على األبواب تنطوي إلكرتونيًا.
جوائز عاملية

حصدت مركبة تويوتا "مرياي" لقب "أفضل 
سيارة صديقة للبيئة" للعام 2016، وذلك يف 
معرض نيويورك الدويل للسيارات، حيث وقع 
االختيار على مركبة تويوتا "مرياي" من قائمة 

أولية ضمت ثماين مركبات جديدة من جميع 
أنحاء العامل. وتعتمد هذه اجلائزة على عدٍد 
من معايري التقييم، تشمل كل من انبعاثات 
إىل  باإلضافة  الوقود،  واستهالك  العادم، 
استخدام تكنولوجيا متطورة رئيسية لتوليد 
األداء  مستوى  تعزيز  بهدف  وذلك  الطاقة، 

البيئي للمركبة على وجه التحديد.
ح أكرث  وكان عدد من مركبات تويوتا قد ُرشِّ
العاملية"،  العام  "سيارة  جلوائز  مرة  من 
الربنامج الذي مضى على انطالقه 12 عامًا، 
العام  تويوتا "بريوس" طراز  إذ فازت مركبة 
عاملية"  سيارات  ثالث  "أفضل  بلقب   2010
للبيئة"  صديقة  سيارة  "أفضل  فئتي  عن 
إىل  وباإلضافة  العاملية".  العام  و"سيارة 
ذلك، فقد كانت مركبة تويوتا "86" من بني 
املركبات التي وصلت إىل التصفيات النهائية 
يف  عاملية"  سيارات  ثالث  "أفضل  جلائزة 
العام  العام 2013 من جوائز "سيارة  نسخة 
العاملية"، وهي نفس الفئة التي ترشحت 
العام  يف   )iQ( كيو"  "آي  تويوتا  مركبة  لها 
2009، فضاًل عن ترشح مركبة تويوتا "هارير" 
صديقة  سيارة  "أفضل  للقب  هايرِبد 

للبيئة".
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الفخامة والتجارب البيئية في مكان واحد

دعمًا  - به  الخاصة  العضوية  المحاصيل  زراعة  على  المنتجع  يعتمد 

لفلسفته القائمة على استخدام مكونات عضوية مباشرًة من المزرعة.

ُيعَتبر مختبر األرض مفهومًا تفاعليًا تثقيفيًا يدعو الضيوف والمضيفين  -

على حد سواء إلى التواصل مع الطبيعة والحفاظ عليها.

تتغنى  التي  الفنادق  هي 
بتجاربها الفاخرة ومستوى 
مسبوق،  الغري  رفاهيتها 
ممارساته  إىل  متيزه  يبنى  قلة  هنالك  لكن 
البيئية وتطبيقه ملبادئ االستدامة، غري أن 
النادر منها ما يجمع املعيارين معًا لتقدمي 
ويف  وفخمة.  راقية  أجواء  يف  بيئية  جتارب 
سينسز  سيكس  منتجع  يرتبع  اإلطار  هذا 

زيغي باي، الذي يقع شمال جزيرة مسندم 
بعد  على  عمان  لسلطنة  التابع  اجلزء  يف 
قائمة  رأس  على  دبي،  من  فقط  ساعتني 

تلك املنتجعات النادرة.  
يتميز هذا املنتجع الذي استوحى تصميمه 
من طراز القرى العمانية القدمية بتطبيقه 
ملبادئ االستدامة يف خمتلف أرجائه وعلى 
خمتلف األصعدة، وهو أمر ال ميكن للضيوف 

إليه.  وصولهم  حلظة  منذ  مالحظته  عدم 
الوعرة  احلجر  جبال  بني  املنتجع  يقع 
من  يتألف  وهو  شاسع،  رملي  وشاطىء 
82 جتمعًا من الفيالت الساحرة على خليج 
من  اجلبال  على  خالبة  إطالالت  مع  زيغي 
جهة وعلى الشاطئ من جهة أخرى. يتيح 
إمكانية  زواره  أمام  الفريد  املنتجع  موقع 
حيث  اعتيادية،  غري  بطرق  إليه  الوصول 
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 منتجع سيكس سينسيز زيغي باي 

دبي-  رنا إبراهيم: 



زيغي  سينسيز  سيكس  منتجع  يرتقي 
إطالق  مبادرة  مع  البيئية  بخدماته  باي 
التزامه  خمترب األرض التي تندرج ضمن 

جتاه مبدأ االستدامة.

بامكانهم اإلبحار بالقارب السريع إىل مرسى 
املنتجع اخلاص أو بإمكانهم صعود اجلبال 
حتى  أو  الدفع  رباعية  بسيارات  املتعرجة 
بواسطة  اجلبل  أعلى  من  إليه  الهبوط 
إىل  الوصول  طرق  صممت  وقد  املظالت 
من  درجة  أقصى  حتقق  بطريقة  املنتجع 

التمتع باملناظر اخلالبة احمليطة به.
نشاطات اإلستدامة 

يشّكل مبدأ االستدامة أحد أركان الفلسفة 
التي يتبناها منتجع سيكس سينسيز زيغي 
باي والتي تقوم على مراعاة البيئة واحلفاظ 
ممارسات  عدة  يتبنى  فهو  لذلك  عليها، 
يف خمتلف اجملاالت. ولكي يصل الزوار إىل 
إىل  عمد  التلوث  من  حتد  بطريقة  املنتجع 
مركبات  سبع  يضّم  خاص  أسطول  شراء 
من    4WD Hybrid  Pathfinder SV

عالمة Nissan لنقل الضيوف واصطحابهم 
يف  املألوف  عن  خارجة  جتارب  خلوض 

املنطقة احمليطة بهم.
سينسيز  سيكس  منتجع  يعمد  كذلك 
العضوية  احملاصيل  زراعة  على  باي  زيغي 
على  القائمة  لفلسفته  دعما  به  اخلاصة 
من  مباشرًة  عضوية  مكونات  استخدام 
املنتجع  عمد  اإلطار  هذا  ويف  املزرعة. 
سبيل  يف  املشهورة  مزرعته  توسيع  إىل 
العقار  من  القصوى  االستفادة  حتقيق 
أفدنة  ستة  تتجاوز  مساحة  على  املمتد 
)2.5 هكتارات(. وباإلضافة إىل زراعة النباتات 
من  عددًا  املنتجع  استقدم  واخلضار، 
واأللبان  األجبان  إلنتاج  واملواشي  الدواجن 
إمكانية  للضيوف  يوفر  ذلك  كل  والبيض. 
الطماطم،  مثل  اخلضار  من  الكثري  تذوق 

احلبق،  التمر،  القرنبيط،  الربوكويل،  الفلفل، 
اخلضروات  من  وغريها  اجلرجري  امللفوف، 
توافر  على  عالوًة  طازجًا،  املقطوفة 
الفرصة أماهم لتعّلم طريقة صنع الفحم، 
وزراعة األعشاب، وجمع البيض، وحلب البقر 
واملاعز وصناعة األجبان واأللبان، واألهم من 
وأطباق  السلطات  أشهى  حتضري  ذلك، 

العّجة مبساعدة الشيف. 
باقة واسعة من  هذا وتتوافر يف املزرعة 
النشاطات التي تعد العائالت بأوقات ممتعة 
فيما يتفاعلون مع احليوانات. ولعل النجمان 
هما  املنتجع  يف  العام  لهذا  الرئيسيان 
اجلمالن هامفري وودنزداي اللذان يعيشان 
للصغار  يتسنى  وهكذا  شايكا.  نادي  يف 
الرائع  الصحراوي  احليوان  هذا  اكتشاف 
من  ويتمكنون  تقليدي  وغري  مرح  بأسلوب 
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املساعدة يف إطعامه.
يرتقي منتجع سيكس سينسيز زيغي باي 
خمترب  إطالق  مبادرة  مع  البيئية  بخدماته 
سيكس  التزام  ضمن  تندرج  التي  األرض 
االستدامة.  مبدأ  جتاه  العاملي  سينسيز 
املبادرة  هذه  عن  الكشف  مّت  أن  وبعد 
العاملية يف العام املاضي، عمل سيكس 
إعداد  أجل  من  جاهدًا  باي  زيغي  سينسيز 
البيئية،  النشاطات  من  مسبوقة  غري  باقة 
اخلاصة  خدماته  عينه  الوقت  يف  مطورًا 
امللحة.  املنتجع  حاجات  تلبية  سبيل  يف 
يف هذا اإلطار، ُيعَترب خمترب األرض مفهومًا 
واملضيفني  الضيوف  يدعو  تثقيفيًا  تفاعليًا 
الطبيعة  مع  التواصل  إىل  سواء  حد  على 
واحلفاظ عليها. عندما تبنى منتجع سيكس 
سينسيز زيغي باي مبدأ التخلص نهائيًا من 
النفايات، ساعده إطالق خمترب األرض على 
إىل  وحتويلها  املواد  ومعاجلة  تدوير  إعادة 
بحيث  لالستخدام  صاحلة  جديدة  منتجات 
مثل  املنتجع  يف  الضيوف  منها  يستفيد 
الصابون، ولوشن اجلسم وسكراب اجلسم 
يف  شّك  وال  الفّوارة.  االستحمام  ومكعبات 
باحلّد  للمنتجع  تسمح  اخلطوة  هذه  أّن 

نقل  عن  الصادرة  الكربون  انبعاثات  من 
معاجلة  عملية  خالل  من  السيما  املواد 
املواد وحتويلها إىل منتجات جديدة صاحلة 
داخل  ولوازم  كمستحضرات  لالستخدام 

الغرف والسبا.
التي  الرتفيهية  األجواء  كافة  جانب  إىل 
تكتنفها املزرعة، ال يزال سيكس سينسيز 
املألوف  عن  خارجًة  جتارب  يوّفر  باي  زيغي 
املنتجع  ثقافة  يتبّنون  الذين  للضيوف 
االستثنائية  اجلذب  معامل  زيارة  وينشدون 
النشاطات  التي حتتضنها ُعمان من خالل 

املمتعة جوًا، برًا أو بحرًا.
أطباق عضوية

باي  زيغي  سينسيز  سيكس  منتجع  أطلق 
قوائم طعام جديدة تزخر باألطباق املبتكرة 
مطاعمه  يف  الطبيعية  باملكّونات  الغنية 
املبتكرة  األطباق  نخبة  وتشتمل  كافة. 
على بعض أفضل املأكوالت العاملية األكرث 
شعبية واألطايب احمللية املمّيزة. تستند 
قوائم الطعام والشراب اجلديدة إىل مبادرة 
سينسيز"،  سيكس  مع  الطعام  "تناول 
بتقدمي  العالمة  التزام  على  بالتايل  فتؤكد 

الطعام الصحي على الدوام. 

إدج”  ذا  أون  “سنس  مطعم  ويستعني 
الطهي  ومعايري  الفرنسي  الطبخ  بتقنيات 
بني  جتمع  يابانية  ملسة  وتتخّللها  الفاخر، 
املنطقة  ونكهات  الطازجة  املكّونات 
الشهية. تعكس قوائم الطعام يف مطعم 
على  والقائم  الفاخر  إدج”  ذا  أون  “سنس 
ينعم  الذي  املنتجع  فلسفة  اجلبل،  قمة 
املطل  اجلرف  حافة  على  رائع  مبوقع 
طعام  جتارب  املطعم  ويقدم  البحر.  على 
خمتلفة وهي “جورنيز" املؤلفة من 5 إىل 7 
أطباق من اللحوم والدجاج، و”فويدجز"التي 
أنواعها،  اختالف  على  البحر  بثمار  تزخر 
النباتي  النظام  يتخذ  حيث  و”إكسبيدشنز” 
اختلفت  ومهما  جديدًا.  بعدًا  الصحي 
طعام  قائمة  كل  تنطوي  الطعام،  جتارب 
“سامر  مطعم  أما  واحد.  مفهوم  حتت 
األطباق  حتضري  مبفهوم  فيلتزم  هاوس” 
ظل  يف  الطازجة  العضوية  املكّونات  من 
أجواء مريحة تنسجم مع احمليط الطبيعي، 
امُلعدة  األطباق  بني  الطعام  قائمة  وتتنوع 
الصحية،  والوجبات  املنزلية  الطريقة  على 
وتراعي كل األطباق متطلبات برامج العافية 
التي تبتكرها عالمة سيكس سينسيز بدون 

نــــــــــبـــــــــــتــــــــــكـــــــــــر مـــــــــــجـــــــــــــتـــــــــــــمــــــــــــعـــــــــــــــــــــــــــات خــــــــــــضــــــــــــراء   لــــــــــــــغـــــــــــــد أفــــــــــــــضـــــــــــــل

)191( العدد 



الفخامة والتجارب البيئيـة في مـكــــــــــــــــــان واحــــــد

بني  من  ونذكر  النكهة.  على  املساومة 
مقاومتها  تصعب  التي  املبتكرة  األطباق 
بطبقة  املغطاة  اخملّمر  اخلبز  شرائح 
جانب  إىل  اخملتلفة  اللذيذة  املكّونات  من 
السلطة اخلضراء، ناهيك عن قائمة أطباق 
الشهي  الكينوا  وطبق  الطازجة  املشاوي 
الطعام  قائمة  تناسب  العليق.  توت  مع 
وعّشاق  النباتيني  األشخاص  املتنوعة 

السمك على أنواعه.
قائمة  بار”  “زيغي  اسرتاحة  أطلقت  كما 
من أطباق التاباس الطازجة، وهي تتضمن 
ملسة “زيغي” اخلاصة يف أطباق التاباس 
النكهات  من  مبزيج  الغنية  الكالسيكية 
املطابخ  خمتلف  من  املستوحاة  الفذة 
والغنية  الشهية  األطباق  تتنوع  العاملية. 
بالبازالء  احملشو  التاكوس  بني  بالنكهات 
مع  الساتاي  وأشياش  النباتية  والشاورما 

البطاطا احللوة.
الراحة واالسرتخاء

للراحة  مناسب  مكان  بأنه  املنتجع  يتميز 
واالسرتخاء من عناء العمل وذلك ملوقعه 
من  وسلسلة  البحر  على  املطل  املميز 
اجلبال، باإلضافة اىل إرضائه جلميع األذواق 

فيما يختص بالفلل واملطاعم.
إىل ذلك، حيث يقدم املنتجع مستوى جديد 
املياه  بركة  حول  والرتفيه  املتعة  من 
مما  املذهل،  شاطئه  على  املاحلة 
مائية  أنشطة  مبمارسة  للضيوف  يسمح 
بواسطة  األمواج  كركوب  كثرية  وشاطئية 
أنواع عديدة من املراكب وألواح التزلج، كرة 
املياه  حوض  يف  الرياضية  التمارين  املاء، 
العديد من األنشطة  إىل  باإلضافة  املاحلة، 
)الرتامبولني(،  بواسطة  كالقفز  الشاطئية 

لعبة كريكيت الشاطئ، أو كرة الطائرة.
ويعمل منتجع سيكس سينسيز زيغي باي 
أطباء  من  نخبة  مع  اآلن  وحتى  عامني  منذ 
العامل ومتخصصي الصحة والعافية اللذين 
يحظون بخربة عالية مثل الدكتور أوز ودكتور 
غاندري  ستيفن  والدكتور  بريوس  مايكل 
أكرث  بعض  يعالج  للعافية  نهج  لتطوير 
الناس  التي بني  املشاكل الصحية شيوعا 

كنتيجة للضغوط احلياة اليومية.
املتكاملة  العافية  برنامج  إىل  توصلوا  حيث 
املنتجع  خلرباء  يسمح  مبتكر  نهج  وهو 
الوظائف احليوية  بقياس وحتليل مؤشرات 
الرئيسية للضيوف لتزويدهم بأسلوب احلياة 

املالئم لهم والنصائح الغذائية املثلى، ومن 
عالجات  من  شخصي  برنامج  تصميم  ثم 
العافية  وأنشطة  البدينة  واللياقة  السبا 
وأحدث  الشرقي  الطب  من  املستنبطة 

االكتشافات الغربية يف هذا اجملال.
هذا  لتطبيق  األسس  من  العديد  وهناك 
املفهوم، منها، التغذية الصحية السليمة، 
املبادئ  فهم  على  الضيوف  ملساعدة 
األساسية للتناول الطعام الصحي املتوازن. 
وفهم  النوم  لتحسني  الصحي،  والنوم 
التمارين  أنواع  العامة.  الصحة  فوائده على 
الرياضية اخملتلفة التي تناسب كل ضيف. 
السبا  وعالجات  البديل.  الطب  وعالجات 
الذهن  وتصفية  والتأمل  واليوغا.  الشاملة 

من أجل حتقيق توازن اجلهاز العصبي.
العافية املتكاملة  برنامج  فيما مت تصميم 
 Integrated Wellness ( الذي أطلق مؤخرا
Program( ليقدم للضيوف توجيه حقيقي 
واضحة  مبعلومات  تزويدهم  خالل  من 
الطابع  وإضفاء  صحتهم  عن  وشاملة 
فندق  يف  إقامتهم  على  الشخصي 
سيكس سينسيز زيغي باي لتعزيز صحتهم 

وعافيتهم.
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وممارسات  ألدوات  يدفعها  مبا  امللوثة 
تكلفة  أقل  أنها  طاملا  للبيئة  مراعاة  أكرث 

من الضريبة. 
أوكسيد  ثاين  غاز  هي  امُلباعة  السلعة 
الكربون الذي يتم إطالقه يف الغالف اجلوي. 
والبائع هو الدول أو اجلهات ذات االنبعاثات 
صاحب  هو  املشرتي  بينما  املنخفضة، 
السعر  ويحدد  احلد  عن  الزائدة  االنبعاثات 
هذه  جنحت  وقد  والطلب.  حسب  العرض 
 100 بـ  تقدر  طوعية  سوق  إقامة  يف  اآللية 
سوق  أكرب  تكون  ورمبا  سنويًا،  دوالر  مليار 
حتمي  الربح  ثالثية  وهي  قريبًا.  العامل  يف 
االستثمارات  وتدفع  اإليرادات  وتزيد  البيئة 

يف التكنولوجيا النظيفة.
يف بورصات الكربون يتم شراء وبيع ُرخص 
والشركات  البلدان  متكن  التي  الكربون 
االنبعاثات  بتخفيض  بالتزاماتها  الوفاء  من 
الكربون  بورصات  وأكرب  اإلتفاق.  حسب 
األوروبي  االحتــاد  يف  جندها  العاملية 
الدول  إقبال  ويتزايد  وأسرتاليا.  وأمريكا 
التلوث  حدة  تفاقم  مع  التجارة  تلك  على 
ولكنها  البشر.  من  املاليني  وفاة  ُمسّببا 
اقتصادية  ألسباب  اعرتاضات  تواجه  أيضًا 
بالسياسات  االلتزام  مبدى  مرتبطة  وأخرى 
حتول  من  تخوفًا  هناك  أن  كما  املناخية، 
من  بداًل  للربح  مصدر  إىل  الكربون  جتارة 
إذا صارت يف قبضة  أداة لتحسني املناخ 
العمالقة،  واملؤسسات  الكربى  الشركات 
على  االقتصادية  مصاحلها  تقدم  التي 

حماية البيئة.
ينتهي العمل بربوتوكول كيوتو، الذي يسمح 
االنبعاثات  خفض  مقابل  تعويضات  بتقدمي 
وتدخل   2020 عام  بحلول  النامية،  بالدول 
الكربون  سوق  لتنظيم  باريس  اتفاقية 

الدولية. هذا يهيئ الفرصة لتوسيع نطاق 
ودمج أسواق الكربون بشكل أكرب. وال تزال 
آليات  تفاصيل  حول  قائمة  املفاوضات 
واضحة  أهداف  حتديد  من  بالرغم  العمل 

خلفض االنبعاثات.
هذا السوق أدى اىل تزايد اهتمام الشركات 
واىل  أعمالها،  خطط  وضع  أثناء  بالتسعري 
تطور االفصاحات املالية املتعلقة باملناخ 
وحتول التسعري إىل مقياس لدمج اخملاطر 
ال  الكربون  سوق  أهداف  ولتحقيق  البيئية. 
للكربون  حملية  أسواق  عدة  اقامة  من  بد 
التوفيق  يجب  كما  بينها،  التجارة  وتسهيل 
لتمكني  اخملتلفة  السياسية  األطر  بني 

التنسيق بني مبادرات التسعري.
كفاءة  الطرق  أكرث  الكربون  جتارة  وتعترب 
نطاق  على  االنبعاثات  خلفض  وفاعلية 
أكرث  تنشيطها  ويتوقع  تكلفة  بأقل  واسع 
دولة   80 إعالن  مع  املقبل  العقد  خالل 
أهداف  حتقيق  يف  الستخدامها  التخطيط 
مستقبليًا  إطارًا  هّيأ  الذي  باريس  اتفاق 
عن  طوعيًا  االنبعاثات  بتعويض  يسمح 
األخرى.  الدول  من  األرصدة  شراء  طريق 
املالية  العائدات  تصب  أن  املؤمل  ومن 
للمشاريع  اإلقتصادية  اجلدوى  يف 
منخفضة الكربون، وأن توفر حوافز للتنمية 
إجراءات  واتخاذ  الوعي  ونشر  االجتماعية 
االنبعاثات  إال أن 85% من  ملعاجلة املناخ. 
ال تزال غري مشمولة بتسعري الكربون، وأن 
بكثري  أقل  احلالية  الكربون  أسعار  معظم 
دوالر  و100   2020 حتى  للطن  دوالرًا   80 من 
املرجوة،  األهداف  ولتحقيق   .2030 بحلول 
يرى البنك الدويل أن هناك حاجة إىل 700 مليار 
لتمويل   2030 بحلول  سنويًا  إضافية  دوالر 

االنتقال إىل االقتصاد منخض الكربون. 
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بلغت انبعاثات الكربون 35.7 مليار طن يف 
لوحدها  الصني  يف  مليار   10.4 منها   ،2016
متجاوزًا  للفرد،  طن   7.45 يعادل  مبا 
املتحدة  بالواليات  الفرد  انبعاثات  معدل 
واالحتاد األوروبي. ومن أهم خمرجات قمة 
ُيلّوث  »من  مبدأ   1992 عام  بالربازيل  األرض 
يدفع»، الذي يحث على استخدام املنتجات 
من  ويعترب  للبيئة.  الصديقة  واملمارسات 
للدول  املتاحة  البيئية  اإلدارة  مبادئ  أهم 
للسيطرة  والدولية  اإلقليمية  والتنظيمات 

على التلوث البيئي.
من  انطلقت  آلية  الكربون"  و"سوق 
خلفض  كوسيلة   1997 كيوتو  بروتوكول 
التلّوث ومصدر لتحقيق عوائد مالية للدول، 
حيث يتم التداول يف "احلق يف التلويث" مبا 
يحّفز احلد من التلوث ماليًا من خالل فرض 
حد أقصى من االنبعاثات لكل جهة وعليها 
جتاوز  أرادت  إذا  كربونية»  »أرصدة  شراء 
اجلهة  على  ضريبة  وُتفرض  احلد،  هذا 

د. عيسى محمد عبد اللطيف 
كبير المستشارين
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