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كلمة العدد
نحو اقتصاد
متكامل مستدام لألجيال القادمة
تمضــي دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة قدمــً فــي تحقيــق أهدافهــا
علــى صعيــد تكامــل كافــة القطاعــات االقتصاديــة وتعزيــز طاقاتهــا
القصــوى لرفــد االقتصــاد الوطنــي خــال الســنوات القادمــة ومــن
هــذا المنطلــق بــادرت القيــادة الرشــيدة بعقــد الخلــوة الوزاريــة بحضــور
أصحــاب الســمو الشــيوخ ومعالــي الــوزراء وكبــار المســؤولين مــن
الجهــات االتحاديــة والمحليــة للعمــل بــروح الفريــق اإلماراتــي الواحــد
إيمانــا منهــا بــأن التنميــة المســتدامة تعنــي تفعيــل وإشــراك جميــع
قطاعــات االقتصــاد.
حيــث هدفــت الخلــوة الوزاريــة إلــى وضــع برنامــج اقتصــادي إماراتــي
مســتدام ومتنــوع ال يعتمــد علــى النفــط ،مــا يدلــل علــى اهتمــام وحــرص
القيــادة وعزمهــا علــى تنويــع االقتصــاد الوطنــي وتحقيــق التــوازن بيــن قطاعاتــه ،وبمــا يضمــن اســتدامته
لألجيــال القادمــة حتــى يكــون قــادرًا علــى إكمــال مســيرة البنــاء والتنميــة.
كمــا أن االقتصــاد الســليم هــو االقتصــاد المتكامــل المتنــوع القائــم علــى االبتــكار والحداثــة واالســتدامة
فالــدول تعــرف بمــا تنجــز وبمــا تقدمــه للبشــرية مــن خدمــات ومنتجــات وبمــا تضيفــه مــن أفــكار متميــزة
ومفاهيــم جديــدة تســهم فــي إســعادهم وتمكنهــا مــن تحقيــق مراكــز متقدمــة فــي تقاريــر التنافســية
العالميــة وتعــزز مــن تواجدهــا علــى خارطــة االقتصــاد العالمــي .والبــد هنــا مــن رصــد التطــورات واالنجــازات
التــي حققتهــا دولــة اإلمــارات فــي قطــاع الطاقــة حتــى باتــت الدولــة فــي طليعــة الــدول التــي تقــود التقــدم
فــي هــذا القطــاع علــى المســتويين المحلــي والعالمــي مــن خــال الكثيــر مــن المشــاريع العمالقــة التــي تــم
تنفيذهــا محليــً ودوليــً.
ومثــل هــذا العصــف الذهنــي الــذي يمكننــا أن نطلــق عليــه بالنموذجــي ذات المســتوى والمعاييــر العالميــة
دليــل علــى النضــج والوعــي بمــدى أهميــة التركيــز علــى مجــاالت اقتصــاد المعرفــة والبحــث العلمــي .وهــذه
الخطــوة تبشــرنا جميعــً بأننــا علــى الطريــق الصحيــح فــي التخطيــط المســبق الستشــراف المســتقبل بشــكل
علمــي ومــدروس وفــق مبــادرات وخطــط ســتمكننا بــإذن اهلل مــن بلــوغ الهــدف الــذي تطمــح لــه القيــادة
الحكيمــة بقيــادة صاحــب الســمو الشــيخ خليفــة بــن زايــد آل نهيــان رئيــس الدولــة  -حفظــه اهلل  -وأخيــه
صاحــب الســمو الشــيخ محمــد بــن راشــد آل مكتــوم نائــب رئيــس الدولــة رئيــس مجلــس الــوزراء حاكــم دبــي -
رعــاه اهلل  -وصاحــب الســمو الشــيخ محمــد بــن زايــد آل نهيــان ولــي عهــد أبوظبــي نائــب القائــد األعلــى للقــوات
المســلحة ،وأخوانهــم أصحــاب الســمو الشــيوخ أعضــاء المجلــس األعلــى لالتحــاد حــكام اإلمــارات.
ويأتــي عقــد الخلــوة الوزاريــة تأكيــدًا علــى رؤيــة حكومــة دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة فــي التركيــز علــى
المــوارد البشــرية وتأهيلهــا باعتبــار اإلنســان هــو محــور االهتمــام وعليــه تعقــد اآلمــال وبــه تتحقــق الطموحــات
ليكــون مــن أكثــر المــوارد إنتاجــً وتنافســية وهــو مانراهــن عليــه فــي بنــاء اقتصــاد متنــوع ومســتدام.

سهيل محمد فرج فارس المزروعي
وزير الطاقة
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اإلمارات ما بعد النفط

الخلوة الوزارية
تناقش تطوير
اقتصاد ما بعد
النفط
يوجه بإطالق
محمد بن راشد ّ
استراتيجية اإلمارات ما بعد النفط

مجلة وزارة الطاقة

اختتمــت أعــال خلــوة اإلمــارات مــا بعــد النفــط والتــي
اســتمرت عــى مــدار يومــن يف فنــدق ومنتجــع بــاب
الشــمس يف ديب بحضــور الحكومــة االتحاديــة والحكومــات
املحليــة والتــي هدفــت ملناقشــة األفــكار واملبــادرات التــي
مــن شــأنها تنويــع االقتصــاد الوطنــي وتحقيــق تــوازن بــن
قطاعاتــه ومبــا يضمــن اســتدامته لألجيــال القادمــة.
وشــهد صاحــب الســمو الشــيخ محمــد بــن راشــد آل
مكتــوم نائــب رئيــس الدولــة رئيــس مجلــس الــوزراء
حاكــم ديب ،وصاحــب الســمو الشــيخ محمــد بــن زايــد آل
نهيــان ويل عهــد أبوظبــي نائــب القائــد األعــى للقــوات
املســلحة أعــال الخلــوة وذلــك بحضــور ســمو الشــيخ

حمــدان بــن محمــد بــن راشــد آل مكتــوم ويل عهــد ديب وســمو
الشــيخ هـزاع بــن زايــد آل نهيــان مستشــار األمــن الوطنــي نائــب
رئيــس املجلــس التنفيــذي إلمــارة أبوظبــي.
وأكــد صاحــب الســمو الشــيخ محمــد بــن راشــد أن « تطويــر
العقــول البرشيــة هــي العملــة العامليــة القتصــادات القــرن الحــادي
والعرشيــن والســبيل الوحيــد لتحقيــق تنميــة مســتدامة نقــود
مــن خاللهــا دولتنــا نحــو املزيــد مــن التقــدم والرخــاء» ..مضيفــا
« لدينــا يف دولــة اإلمــارات الخــرات واملــوارد واإلرادة والتصميــم
واألهــم مــن ذلــك الرؤيــة والقيــادة الحكيمــة لندفــع باقتصادنــا
نحــو االســتدامة».
وقــال ســموه « اإلمــارات دامئــا جاهــزة وســباقة ومتتلــك الحلــول
املبتكــرة واألفــكار الخالقــة ملختلــف التحديــات وهدفنــا الريــادة
وتوثيــق صــورة تاريخيــة إيجابيــة للعــامل عــن منجزاتنــا».
ووجــه صاحــب الســمو الشــيخ محمــد بــن راشــد آل مكتــوم يف
ختــام الخلــوة الوزاريــة بإطــاق اســراتيجية متكاملــة إلمــارات
مــا بعــد النفــط واإلرساع يف اإلعــان عنهــا خــال الفــرة املقبلــة
حيــث ســتكون االســراتيجية مبثابــة إطــار عــام لألفــكار واملبــادرات
التــي خرجــت بهــا الخلــوة وتعمــل عــى تطويــر كفــاءة وإنتاجيــة

القطاعــات االقتصاديــة الحاليــة والتمهيــد إلضافــة قطاعــات
جديــدة ومبــا يضمــن تحقيــق نقلــة نوعيــة يف االقتصــاد الوطنــي
وتعزيــز تنافســيته ومنــوه املســتدام باإلضافــة إىل االرتقــاء بأدائــه
وفــق أعــى املعايــر العامليــة.
مــن جانبــه قــال صاحــب الســمو الشــيخ محمــد بــن زايــد آل
نهيــان خــال مشــاركته يف أعــال الخلــوة « نســعى أن تكــون
اإلمــارات منوذجــا لدولــة نجحــت يف تحويــل اقتصادهــا مــن
االعتــاد عــى املــوارد الطبيعيــة إىل االعتــاد عــى مهــارات
وعقــول أبنائهــا وهــم رهاننــا ملســتقبل زاهــر».
وأضــاف ســموه « التحــول إىل مــا بعــد النفــط نقطــة تحــول يف
تاريخنــا كإماراتيــن والنجــاح يف هــذا التحــول هــو الخيــار الوحيــد
وســيتحقق ذلــك بعــون اللــه وســتظل رؤيــة ســيدي صاحــب
الســمو رئيــس الدولــة حفظــه اللــه هــي املحفــز األول ملواصلــة
التميــز والنجــاح».
وأوضــح ســموه « ســنواصل اســترشاف املســتقبل والتخطيــط
لــه وســنميض يف اطــاق املبــادرات الوطنيــة الفاعلــة وســنتبنى
نهجــا غــر تقليــدي يف رفــد مســرة التنميــة الشــاملة نحــو
مزيــد مــن اإلنجــاز

إسهامات القطاع
النفطي

ســجل إجــايل الناتــج
املحــي للدولــة  555مليــار
درهــم يف عــام ،1980
حيــث شــكلت القطاعــات
النفطيــة وقتهــا نســبة ،%79
والقطاعــات غــر النفطيــة
 .%21أمــا يف عــام 2014
فوصــل إجــايل الناتــج
املحــي للدولــة إىل تريليــون
و 155مليــار درهــم،
ســاهمت فيهــا القطاعــات
غــر النفطيــة بنســبة ،%69
فيــا وصلــت مســاهامت
القطاعــات النفطيــة إىل .%31
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تقرير

خالل زياراته
للمؤسسات
المعنية في
شؤون الطاقة
وزير الطاقة :حريصون على تعزيز التواصل مع شركائنا
االستراتيجيين من أجل تنويع مصادر الطاقة لتحقيق
التنمية المستدامة
يف إطــار برنامــج الزيــارات امليدانيــة التــي قــام بهــا معــايل ســهيل
بــن محمــد فــرج فــارس املزروعــي وزيــر الطاقــة للجهــات املحليــة
املعنيــة بشــؤون الطاقــة يف الدولــة متاشــياً مــع رؤيــة اإلمــارات
 2021واألجنــدة بهــدف تعزيــز التواصــل بــن الــوزارة ورشكائهــا
االســراتيجيني وبحــث ســبل التعــاون املشــرك مــن أجــل تنويــع
مصــادر الطاقــة لتحقيــق التنميــة املســتدامة.
ومــن جهتــه قــال معــايل وزيــر الطاقــة بــأن دولــة اإلمــارات العربيــة
املتحــدة رائــدة يف املنطقــة باســتخدام التكنولوجيــا املتقدمــة يف
مختلــف القطاعــات خصوصـاً يف قطــاع الطاقــة الــذي يضــم وســائل
وتقنيــات وآليــات حديثــة ومبتكــرة ومتنوعــة وصديقــة للبيئــة.
ويؤكــد التـزام وزارة الطاقــة باعتــاد اسـراتيجية متخصصــة معتمدة
عــى مصــادر متجــددة للطاقــة ذات اســتخدامات تعــزز مــن جهــود
الدولــة يف التنميــة الخ ـراء املســتدامة والحــد مــن انبعاثــات ثــاين
أكســيد الكربــون والغــازات األخــرى الضــارة بالبيئــة لحاميــة املــوارد
الطبيعيــة لألجيــال القادمــة.

وزير الطاقة يزور المركز
الوطني لألرصاد الجوية
ويطلع على برنامج اإلمارات
لبحوث علوم االستمطار

مجلة وزارة الطاقة

اطلــع وزيــر الطاقــة والوفــد املرافــق لــه عــى برنامــج اإلمــارات
لبحــوث علــوم االســتمطار حيــث ميتلــك املركــز أكــر مــن  70محطــة
رصــد جــوي ســطحية و 6رادارات ويســتقبل معلومــات األرصــاد مــن
 5أقــار صناعيــة و 7محطــات لقيــاس جــودة الهــواء ومحطــة قيــاس
مســتوى ســمك طبقــة األوزون ومحطــة رصــد طبقــات الجــو العليــا
ومحطــات للرصــد الزلــزايل ،باإلضافــة إىل  5طائــرات تســتخدم يف
عمليــات اســتمطار الســحب.
ويؤكــد إطــاق برنامــج اإلمــارات لبحــوث علــوم االســتمطار عــى
املكانــة الدوليــة الراســخة التــي تتبوأهــا دولــة اإلمــارات العربيــة
املتحــدة يف مجــال علــوم االســتمطار مشـرا إىل أن الربنامــج إذ يعــد
منوذجــا رياديــا يف معالجــة وتخفيــف اآلثــار االقتصاديــة واالجتامعية
لنــدرة امليــاه وســيكون لهــذا الربنامــج األثــر امللحــوظ يف االرتقــاء
بكفــاءة األبحــاث والعمليــات الجاريــة حاليــا يف مجــال االســتمطار
عــى مســتوى العــامل.
وقــال معاليــه إن الربنامــج يســهم يف تعزيــز االبتــكار يف مجــال
العلــوم املائيــة وهــو أحــد ركائــز االس ـراتيجية الوطنيــة لالبتــكار يف
دولــة اإلمــارات العربيــة املتحــدة مؤكــدا ً أن دولــة اإلمــارات العربيــة
املتحــدة تســعى جاهــدة لتعزيــز األمــن املــايئ واســتدامة مــوارده وأن
رؤيــة اإلمــارات  2021املتعلقــة مبحــور البيئــة املســتدامة والبنيــة
التحتيــة املتكاملــة تضمــن مــا يعــزز جهــود الدولــة يف هــذا الشــأن.
ويف ترصيــح لوكالــة أنبــاء اإلمــارات أكــد معــايل وزيــر الطاقــة رضورة
التعــاون والتنســيق لتحقيــق عمليــات متكاملــة تدعــم اسـراتيجيات
وخطــط الحكومــة الرشــيدة .ونــوه معاليــه بــأن وزارة الطاقــة

تعمــل حاليـاً بالتعــاون مــع رشكائهــا مــن هيئــات الكهربــاء وامليــاه
والجهــات املعنيــة باملــوارد املائيــة يف الدولــة عــى وضــع اسـراتيجية
األمــن املــايئ  2036والــذي مــن املتوقــع االنتهــاء منهــا يف الربــع
األخــر مــن هــذا العــام .
وأكــد معاليــه أنــه ســيكون هنــاك تعاونــا كبـرا ً مــع املركــز مشـرا ً إىل
أن وضــع ملــف امليــاه تحــت وزارة الطاقــة نقلــة يف الطريــق الســليم
يف االسـراتيجية العامــة لدولــة اإلمــارات مشـرا ً إىل أن وزارة الطاقــة
ســتقوم يف جمــع الجهــات املعنيــة مــع بعــض ووضــع اس ـراتيجية
واضحــة لإلســتفادة مــن كل قطــرة مــاء ألن املــاء أهــم مــن البــرول
ورضورة االســتفادة منــه لتعزيــز املخــزون املــايئ يف الدولــة.
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المزروعي يزور مجمع محمد
بن راشد آل مكتوم للطاقة
الشمسية في منطقة سيح
الدحل ومجمع هيئة كهرباء
ومياه دبي للتحكم في
منطقة ورسان

وزار معــايل وزيــر الطاقــة والوفــد املرافــق لــه مبجمــع محمــد بــن
راشــد آل مكتــوم للطاقــة الشمســية الــذي تنفــذه وتديــره هيئــة
كهربــاء وميــاه ديب واســتمع مــن ســعادة ســعيد الطايــر إىل رشح
تفصيــي عــن مراحــل املجمــع الــذي يعــد أكــر مرشوعــات الطاقــة
الشمســية يف العــامل يف موقــع واحــد وتــم تشــغيل املرحلــة األوىل
منــه بقــدرة  13ميجــاوات يف أكتوبــر  2013وســيتم تشــغيل
املرحلــة الثانيــة بقــدرة  200ميجــاوات يف أبريــل  2017وســتبلغ
القــدرة اإلنتاجيــة للمجمــع  1000ميجــاوات بحلــول  2020و5000
ميجــاوات بحلــول عــام  2030وسيســاهم يف تخفيــض أكــر مــن 6.5
مليــون طــن مــن انبعاثــات الكربــون ســنوياً.
وتتعــاون الهيئــة مــع املؤسســات العامليــة ألغـراض البحــث العلمــي
يف مجــال تحليــة امليــاه باســتخدام الطاقــة الشمســية ،ويدعــم
املــروع جهــود الهيئــة ومؤسســة «ســقيا اإلمــارات» لتوفــر امليــاه
النظيفــة والصالحــة للــرب للمحتاجــن يف الــدول الفقــرة مــن
خــال الدراســات والبحــوث املتخصصــة بإنتــاج امليــاه املحــاة
باســتخدام الطاقــة الشمســية وتخزينهــا واإلســهام يف متويــل ودعــم
املشــاريع الخاصــة بتكنولوجيــا امليــاه ملكافحــة الجفــاف.
تــم إنشــاء مراكــز التحكــم يف منطقــة ورســان عــى مســاحة
إجامليــة تبلــغ  650ألفــا و 159قدمــا مربعــا بتكلفــة  500مليــون
درهــم ويشــتمل عــى مركــزي تحكــم رئيســن األول للتحكــم يف
إنتــاج ونقــل الطاقــة الكهربائيــة بهــدف مراقبــة شــبكات  400و132
كيلوفولــت والتحكــم وإدارة اإلنتــاج بالتنســيق مــع محطــات توليــد
الطاقــة الكهربائيــة يف جبــل عــي والثــاين للتحكــم يف توزيــع الطاقــة
الكهربائيــة بهــدف مراقبــة الشــبكة والتحكــم بهــا وتطويرهــا
ملواكبــة التطــور املســتمر.

وتطبيقــه يف محطــات معالجــة امليــاه الصغــرة املســتخدمة يف
املنطقــة ومحطــات تحليــة امليــاه األكــر حجـاُ املنتــرة يف منطقــة
الخليــج .ومــن شــأن النظــم املتكاملــة هــذه أن تــوازن الحاجــة إىل

الطاقــة وامليــاه مــع إنتــاج الغــذاء ،مــا ســيزيد مــن مرونــة النظــام
العــام ويوفــر مصــادر متنوعــة مــن املصــادر الغذائيــة يف آن واحــد.

وزير الطاقة يزور مصفاة
اينوك في منطقة جبل علي

وهــو بالتأكيــد ،خطــوة ها ّمــة خــال هــذه املرحلــة الدقيقــة التــي
ميــر بهــا قطــاع صناعــة النفــط والغــاز».
وأضــاف ســعادته« :تصــل القــدرة االنتاجيــة للمصفــاة إىل 140,000
ألــف برميــل يوميـاً ،ويغطــي إنتاجهــا جــزء مــن احتياجــات األســواق
املحليــة واإلقليميــة والعامليــة عــى حــد ســواء .تُدشِّ ــن املصفــاة
خــال األشــهر املقبلــة مرحلــة جديــدة لرفــع كفاءتهــا االنتاجيــة
وذلــك مــن خــال مــروع توســعة ،يهــدف لزيــادة اإلنتــاج ومواكبــة
متطلبــات األســواق واملســتجدات والتطــورات التــي يشــهدها قطــاع
صناعــة النفــط .نهــدف مــن خــال هــذه التوســعة إىل رفــع القــدرة
االنتاجيــة للمصفــاة لتصــل إىل  210,000االف برميــل يومي ـاً».

قــام وزيــر الطاقــة بزيــارة ميدانيــة ملصفــاة رشكــة بــرول اإلمــارات
الوطنيــة «اينــوك» يف منطقــة جبــل عــي الصناعيــة بــديب .وقــال
ســعادة ســيف حميــد الفــايس ،الرئيــس التنفيــذي ملجموعــة
«اينــوك» ،خــال اللقــاء« :إن زيــارة معــايل الســيد الوزيــر للمنشــأة،
واهتاممــه باالطِّــاع عــى آخــر التطــورات فيهــا ،هــو أمــر نعتــز بــه

وزير الطاقة يزور المركز
الدولي للزراعة الملحية

وزير الطاقة يتفقد المبنى
المستدام لهيئة كهرباء
ومياه دبي

مجلة وزارة الطاقة

زار معــايل ســهيل بــن محمــد فــرج فــارس املزروعــي ،مقــر املركــز
الــدويل للزراعــة امللحيــة (إكبــا) الكائــن يف ديب وذلــك بهــدف االطالع
عــى املركــز ومجــاالت أعاملــه املتعلقــة بتقنيــات اســتغالل امليــاه
واملحاصيــل ،ومــوارد امليــاه غــر التقليديــة إىل جانــب محاصيــل
الطاقــة الحيويــة مثــل الســاليكورنيا وغريهــا مــن املجــاالت.
ويــدرس خــراء إكبــا االســتخدامات املســتدامة للميــاه شــديدة
امللوحــة (مثــل تربيــة األحياء املائيــة واألعشــاب البحريــة والطحالب
املفيــدة) التــي ميكــن مــن بعدهــا إعــادة اســتخدام امليــاه شــديدة
امللوحــة الغنيــة باملغذيــات لــري النباتــات امللحيــة التــي تســتخدم
كأعــاف أو وقــود حيــوي .وميكــن التوســع يف النظــام املذكــور
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وزير الطاقة يزور الهيئة
االتحادية للكهرباء والماء
بالمنطقة العربية بعجمان

وزير الطاقة يزور مركز
التحكم والمراقبة (سكادا)
التابع لهيئة كهرباء ومياه
الشارقة (سيوا)
قــام معــايل وزيــر الطاقــة والوفــد املرافــق لــه مشــاهدة عرضــا فنيــا
قدمــه املختصــون باملركــز عــر شاشــة الكرتونيــة ضخمــة لكافــة
تشــغيالت الهيئــة وخطــوط ومغذيــات محطــات نقــل وتوزيــع
الكهربــاء وشــبكات االتصــال واملراقبــة والتحكــم .كــا اســتمع إىل
رشح عــن الربامــج والتطبيقــات الذكيــة وأنظمــة التحكــم عــن بعــد
واملســتخدمة لضــان اســتقرارية النظــام الكهربــايئ بإمــارة الشــارقة.
ومثــن وزيــر الطاقــة املتابعــة املســتمرة والدعــم الــذي يوليــه
صاحــب الســمو الشــيخ الدكتــور ســلطان بــن محمــد القاســمي
عضــو املجلــس األعــى حاكــم الشــارقة ،ملرشوعــات تطويــر مجــاالت
العمــل بهيئــة كهربــاء وميــاه الشــارقة ،مــا كان لــه األثــر الكبــر
يف تحقيــق اإلنجــازات الحاليــة وإحــداث طفــرة نوعيــة يف تنفيــذ
املرشوعــات بجــودة وكفــاءة ومواصفــات عامليــة.

مجلة وزارة الطاقة

كشــف معــايل ســهيل بــن محمــد املزروعــي خــال زيارتــه امليدانيــة
للمكتــب الرئيــي باملنطقــة الغربيــة بعجــان مبرافقــة محمــد
محمــد صالــح ،مديــر عــام الهيئــة ،والدكتــور مطــر حامــد النيــادي،
وكيــل وزارة الطاقــة ،ومجموعــة مــن املديريــن التنفيذيــن ومديــري
اإلدارات يف الهيئــة ،إضافــة لوســائل اإلعــام املختلفــة ،أن الهيئــة
بصــدد دراســة عــروض إلنتــاج الكهربــاء مــن الطاقــة الشمســية،
وصــل تكلفــة إنتــاج الطاقــة يف آخــر عــرض منهــا ألقــل مــن 3
ســنتات أمريكيــة لــكل واط ســاعة ،وبذلــك كــر الرقــم العاملــي
الســابق الــذي ســجل  5.8ســنت أمريــي لــكل وات ســاعة ،مش ـرا ً
إىل أن الهيئــة عازمــة عــى إنشــاء مــروع الطاقــة الشمســية الــذي
ينتــج  2200ميجــاواط ،وأنهــم بصــدد تخصيــص األرض املناســبة
لتنفيــذ املــروع.
وأكــد املزروعــي يف ترصيحــات صحفيــة عــى هامــش الجولــة أن
الهيئــة تعمــل عــى جلــب أحــدث أجهــزة املولــدات الكهربائيــة
التــي مــن خاللهــا نســتطيع إنتــاج أعــى كميــة مــن الكهربــاء بأقــل
اســتخدام للغــاز وبأقــل تكلفــة.

وزير الطاقة يتفقد محطة
براكة النووية في المنطقة
الغربية

تفقــد معــايل ســهيل بــن محمــد فــرج فــارس املزروعــي وزيــر الطاقة
ســر العمــل يف محطــة براكــة للطاقــة النوويــة باملنطقــة الغربيــة
ألبوظبــي وذلــك بهــدف التعــرف عــى آخــر التطــورات واإلنجــازات
التــي تحققــت عــى صعيــد العمليــات اإلنشــائية.
واطلــع املزروعــي خــال جولتــه يف املحطــة األوىل عــى التقــدم
املحــرز منــذ زيارتــه األخــرة يف شــهر ســبتمرب مــن العــام املــايض
والتــي شــهدت منــذ ذلــك الحــن تشــغيل محطــة نقــل الطاقــة
للمحطتــن األوىل والثانيــة واالنتهــاء مــن اختبــار التــوازن املــايئ
البــارد يف املحطــة األوىل وصــب الخرســانة لقبــة مبنــى احتــواء
املفاعــل باملحطــة الثانيــة.
وشــهدت محطــة براكــة مؤخـرا إنجــازا كبـرا ضمــن مســرة األعــال

اإلنشــائية ألوىل محطــات الطاقــة النوويــة الســلمية يف دولــة
اإلمــارات والــذي يتمثــل يف إنجــاز األعــال الكهربائيــة للمحطــة
األوىل مــن قبــل فــرق العمــل التابعــة ملؤسســة اإلمــارات للطاقــة
النوويــة والرشكــة الكوريــة للطاقــة الكهربائيــة «كيبكــو» املقــاول
الرئيــي للمــروع حيــث أنهــى الخــراء تركيــب آخــر القطــع
الكهربائيــة مــن أصــل  454قطعــة والتــي تتضمــن املفاتيــح ومراكــز
التحكــم يف املحــركات واملحــوالت.
وقــال معــايل وزيــر الطاقــة « إن التقــدم املحــرز عــى صعيــد
العمليــات اإلنشــائية يف مــروع محطــة براكــة للطاقــة النوويــة
الســلمية يؤكــد النهــج الريــادي الــذي اعتمدتــه مؤسســة اإلمــارات
للطاقــة النوويــة يف تطبيــق أعــى معايــر الســامة والجــودة واألداء
يف جميــع عملياتهــا مــا يســهم يف تحقيــق االســتدامة للربنامــج
النــووي الســلمي اإلمــارايت».
املزروعــي :تلعــب الطاقــة النوويــة دورا ً أساســياً يف توفــر الطاقــة
النظيفــة واملســتدامة والرضوريــة ملســتقبل دولــة اإلمــارات وتنــوع
مصــادر الطاقــة عــى مســتوى الدولــة «.

المزروعي :تلعب الطاقة النووية دورًا أساسيًا في
توفير الطاقة النظيفة والمستدامة والضرورية
لمستقبل دولة اإلمارات وتنوع مصادر الطاقة على
مستوى الدولة.
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وزير الطاقة يزور محطة
خدمة شركة بترول أبوظبي
الوطنية للتوزيع
اطلــع معــايل وزيــر الطاقــة خــال زيارتــه ملحطــة أدنــوك عــى
التقنيــات واآلليــات التــي تســتخدمها محطــات الخدمــة التابعــة
لرشكــة أدنــوك للتوزيــع يف مجــال خدمــات تزويــد املركبــات بالغــاز
الطبيعــي ومراكــز تحويــل املركبــات لتكــون ثنائيــة الوقــود إضافــة
إىل تجهيــزات البنــى التحتيــة عامليــة املســتوى املتوفــرة يف هــذه
املحطــات.
وكانــت أدنــوك للتوزيــع قــد أطلقــت بالتعــاون مــع رشكــة جاســكو
مــروع اســتخدام الغــاز الطبيعــي وقــودا بديــا للســيارات وتحويــل
املركبــات يف العــام  2011ضمــن مبــادرة بيئيــة اقتصاديــة تهــدف إىل
اســتخدام الغــاز الطبيعــي وقــودا ً بديـاً للمركبــات.
وتعمــل أدنــوك للتوزيــع بالتعــاون مــع مشــغلني معتمديــن
ومتخصصــن يف مجــال تحويــل الســيارات التــي تعمــل عــى البنزيــن
إىل نظــام وقــود مــزدوج يف ورش عمــل خاصــة حيــث ال تســتغرق
عمليــة التحويــل مــا يزيــد عــن ســت أو مثــان ســاعات كحــد أقــى
وال تتطلــب عمليــة التحويــل أي تعديــل عــى محــرك املركبــة
حيــث تتمثــل املكونــات الرئيســية للنظــام املــزدوج يف اســطوانة
الغــاز الطبيعــي املضغــوط واملنظــم ونظــام الحقــن ومجموعــة مــن
األنابيــب وتعمــل املركبــات ذات نظــام الوقــود املــزدوج بالغــاز
الطبيعــي املضغــوط والبنزيــن ويتــم تخزيــن كل منهــا يف خزانــات
منفصلــة.
وتقــدم أدنــوك للتوزيــع خدمــات عمليــة التحويــل يف مراكــز تحويــل
معتمــدة مرفقــة بثــاث مــن محطــات الخدمــة التابعــة لهــا تشــمل
محطــات مدينــة خليفــة واملــرف يف أبوظبــي ومحطــة زاخــر
يف مدينــة العــن كــا ز ّودت الرشكــة  20محطــة مــن محطاتهــا
بخدمــات تزويــد املركبــات بوقــود الغــاز الطبيعــي.

مجلة وزارة الطاقة

منصور بن زايد

يكرم وزارة الطاقة لفوزرها بجائزة اإلمارات للموارد
البشرية في الحكومة االتحادية
المزروعي  :اإلمارات رائدة في
استخدام التكنولوجيا المتقدمة
في مختلف القطاعات خصوصا
قطاع الطاقة

كــرم ســمو الشــيخ منصــور بــن زايــد آل نهيــان نائــب رئيــس
مجلــس الــوزراء وزيــر شــؤون الرئاســة الفائزين بالــدورة األوىل
لجائــزة اإلمــارات للمــوارد البرشيــة يف الحكومــة االتحاديــة
التــي أطلقتهــا الهيئــة االتحاديــة للمــوارد البرشيــة الحكوميــة
خــال العــام  2014برعايــة ســموه.
وأكــد ســمو الشــيخ منصــور بــن زايــد آل نهيــان أن هــذه
الجائــزة تــأيت إنســجاما مــع رؤيــة القيــادة الرشــيدة لدولــة
اإلمــارات العربيــة املتحــدة التــي تــويل العنــر البــري كل
اهتــام وعــى رأســها صاحــب الســمو الشــيخ خليفــة بــن
زايــد آل نهيــان رئيــس الدولــة «حفظــه اللــه» وأخــوه صاحــب
الســمو الشــيخ محمــد بــن راشــد آل مكتــوم نائــب رئيــس
الدولــة رئيــس مجلــس الــوزراء حاكــم ديب «رعــاه اللــه»
وصاحــب الســمو الشــيخ محمــد بــن زايــد آل نهيــان ويل عهــد
أبوظبــي نائــب القائــد األعــى للقــوات املســلحة .
وفــازت وزارة الطاقــة بجائــزة اإلمــارات للمــوارد البرشيــة

بفئتــن :فئــة الجهــة الخدميــة ،وفئــة القائــد املتميــز الــذي فــازت
بــه الســيدة عف ـراء املــري مديــر إدارة املــوارد البرشيــة.
ومــن جهتــه أكــد ســعادة راشــد املطــرويش الوكيــل املســاعد
للخدمــات املســاندة بالــوزارة أن دولــة اإلمــارات العربيــة املتحــدة
ســباقة عامليــا يف مجــاالت التنافســية والتميــز واإلبــداع واالبتــكار
ومــا ذلــك إال ترجمــة فعليــة لرؤيــة وتوجيهــات قيادتنــا الرشــيدة
وعــى رأســها صاحــب الســمو الشــيخ خليفــة بــن زايــد آل نهيــان
رئيــس الدولــة «حفظــه اللــه» وصاحــب الســمو الشــيخ محمــد بــن
راشــد آل مكتــوم نائــب رئيــس الدولــة رئيــس مجلــس الــوزراء حاكم
ديب «رعــاه اللــه»  .وأضــاف املطــرويش بــأن رعايــة ســمو نائــب
رئيــس مجلــس الــوزراء وزيــر شــؤون الرئاســة للجائــزة ودعمــه
الكبــر ملثــل هــذه املبــادرات يعــد عامــا مهــا يف إنجاحهــا وضامنــة
للتطبيــق الســليم ألنظمــة وترشيعــات املــوارد البرشيــة االتحاديــة
ومبــا يتواكــب وتطلعــات القيــادة الرشــيدة وأفضــل املامرســات
العامليــة يف هــذا الشــأن.
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أخبار الطاقة

المزروعي :دول الخليج تمتاز ببنية
تحتية متطورة للبترول
أكد لـ»العربية» أن انتعاش الطلب قادم ولكن القلق من
قلة االستثمارات على السلعة

وزير الطاقة

تقلص الفجوة بين الطلب والعرض
سيدعم ارتفاع أسعار النفط
أكــد معــايل ســهيل بــن محمــد فــرج فــارس املزروعــي وزيــر الطاقــة
الت ـزام دولــة اإلمــارات الدائــم بدعــم وتوجهــات «أوبــك» لتحقيــق
التــوازن يف أســواق النفــط العامليــة وقــال معاليــه إن اإلمــارات كانت
ومازالــت تلعــب دورا ً مؤثــرا ً وفاعــاً يف أي اتفــاق تتوصــل إليــه
الــدول األعضــاء يف املنظمــة لتوفــر اإلمــدادات الكافيــة للســوق ومبــا
يســهم يف تحقيــق املصالــح للمنتجــن وللمســتهلكني.
جــاء ذلــك خــال تــرؤس معاليــه وفــد الدولــة املشــارك يف االجتــاع
الــوزاري الـــ» »169ملنظمــة الــدول املصــدرة للبــرول «أوبــك» الــذي
عقــد يف فيينــا يف أمــس حيــث ضــم الوفــد ســعادة حمــد عــي
الكعبــي املنــدوب الدائــم للدولــة لــدى الوكالــة الدوليــة للطاقــة
الذريــة يف فيينــا وســعادة أحمــد الكعبــي الوكيــل املســاعد للبــرول
والغــاز والــروة املعدنيــة بــوزارة الطاقــة ومحافــظ الدولــة لــدى
منظمــة أوبــك وعــدد مــن املســؤولني يف الــوزارة ورشكــة بــرول
أبوظبــي الوطنيــة «أدنــوك».

مجلة وزارة الطاقة

ورصح معــايل الوزيــر املزروعــي أن منــو الطلــب عــى النفــط للعــام
الجــاري  2016يتوقــع أن يكــون بواقــع  1.2مليــون برميــل يوميــا،
مش ـرا إىل وجــود تقلــص يف الفجــوة مــا بــن الطلــب والعــرض مــا
يدعــم حركــة األســعار نحــو االرتفــاع خاصــة يف النصــف الثــاين للعــام
الحــايل .وأكــد أن الســوق يف حاجــة الرتفــاع أســعار النفــط مــن أجــل
املحافظــة عــى اســتدامة االســتثامرات يف هــذا القطــاع
وقــال معاليــه إن السياســة التــي تبنتهــا املنظمــة تعمــل بشــكل
جيــد مــا أدى إىل محافظــة املنظمــة عــى حصتهــا الســوقية واتجــاه
الســوق نحــو االتــزان وتقليــص الفجــوة بــن العــرض والطلــب،
متوقعــا ات ـزان الســوق قبــل نهايــة العــام.
والجديــر بالذكــر أن االجتــاع أســفر عــن قـرار األعضاء إعطاء الســوق
فــرة إضافيــة للوصــول إىل التــوازن وعــدم الحاجــة يف هــذا الوقــت إىل
تحديــد أي ســقف جديــد لإلنتــاج إىل جانــب االتفــاق عــى تعيــن
املرشــح النيجــري ملنصــب األمــن العــام الجديــد للمنظمــة.

اســتبعد معــايل ســهيل بــن محمــد فــرج فــارس املزروعــي ،خــال
املقابلــة التــي أجراهــا مــع مــع قنــاة «العربيــة» قبيــل اجتــاع
منظمــة «أوبــك» يف فيينــا ،أي تغيــر يف اســراتيجية اململكــة
الســعودية فيــا يخــص ســوق النفــط ،كــون وزيــر الطاقة الســعودي
الجديــد خالــد الفالــح ليــس جديــدا عــى ســوق البــرول.
وتحــدث املزروعــي أيضــا عــن االجتــاع الــذي يَ ْعقــده ممثلــو الدول
الخليجيــة قبــل البــدء يف اجتــاع أوبك ،مشـرا ً إىل أن ممثــي الخليج
يعقــدون دامئــا اجتامعــا للتشــاور بهــدف التأثــر كعامــل توحيــد يف
املنظمة.
وأكــد أن هنالــك انتعاشــاً يف الطلــب عــى النفــط يف الســنوات
املقبلــة ،ولكــن القلــق يكمــن مــن قلــة االســتثامرات عــى الســلعة.
لكنــه عــاد وشــدد عــى أن البنيــة التحتيــة يف قطــاع البــرول يف
الــدول الخليجيــة عمومـاً ،متطــورة مقارنــة بــدول أخــرى ،مــن هنــا
تــرز املرونــة يف التعامــل مــع تطــورات أســواق النفــط.

ووصــف هــذا العــام بـــ «العــام التصحيحــي» عــى صعيــد معــدالت
األســعار وكميــات اإلنتــاج ،جازمـاً أن الفائــض يف املعــروض ســينتهي
يف الربــع الثالــث مــن العــام الجــاري.
واعتــر املزروعــي أن االســراتيجية التــي وضعتهــا «أوبــك» يف
اجتامعهــا التاريخــي يف العــام  ،2014بتحويــل هــدف املنظمــة
الرئيــي مــن إدارة اإلمــدادات لدعــم األســعار إىل هــدف اسـراتيجي
آخــر وهــو زيــادة اإلنتــاج لتعظيــم الحصــص الســوقية ،قــد أثبتــت
نجاحهــا بالفعــل« ،ولكــن ال نســتهدف بذلــك إيقــاف املنتجــن
اآلخريــن عــن اإلنتــاج».
وقــال« :نســتهدف حاليـاً ترتيــب األولويــات والتــي تــأيت يف طليعتهــا
املنتــج األقــل تكلفــة ،وذو كفــاءة عاليــة باإلنتــاج وهــذا مــا يصــب
يف مصلحــة املســتهلك» ،معرب ـاً عــن تخوفــه مــن أن تصــل كميــات
اإلنتــاج إىل مســتويات خياليــة تغــرق الســوق متامــا كــا حصــل يف
العــام .2014
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أخبار الوزارة

وكيل وزارة الطاقة يزور سد
وادي شوكة

مطر النيادي يترأس وفد
الدولة لالجتماع الوزاري
الـ( )7للطاقةالنظيفة في
سان فرانسيسكو
شــاركت دولــة اإلمــارات العربيــة املتحــدة يف االجتــاع الــوزاري
الســابع للطاقــة النظيفــة الــذي عقــد يف ســان فرانسيســكو
واالجتــاع الــوزاري عــن مبــادرة مهمــة االبتــكار خــال الفــرة
مــن  31مايــو إىل  3يونيــو  .2016وتــرأس ســعادة الدكتــور مطــر
حامــد النيــادي وكيــل وزارة الطاقــة وفــد الدولــة املشــارك والــذي
يضــم عــددا ً مــن املســؤولني بــوزارة الطاقــة وممثلــن مــن القطــاع
الخــاص.
ويهــدف املؤمتــر الــذي يشــارك فيــه عــددا ً مــن وزراء أكــر وأهــم
اقتصــادات العــامل وخــراء دوليــن يف مجــال الطاقــات املتجــددة،
إىل تعزيــز السياســات والربامــج الهادفــة لتطويــر حلــول الطاقــة
النظيفــة ،و توثيــق زيــادة التعــاون املشــرك مــع القطــاع الخــاص
يف الطاقــة النظيفــة.
حيــث تــم خــال هــذا االجتــاع اعتــاد الوثيقــة اإلطاريــة ملهمــة
االبتــكار واالجتــاع الــوزاري للطاقــة النظيفــة التــي مــن شــأنها
أن تعمــل كدليــل اسرتشــادي لعمــل االجتــاع الــوزاري للطاقــة
النظيفــة واملبــادرات املنبثقــة منــه .ومــن املتوقــع أن يتــم خــال
االجتــاع االعــان عــن مجموعــة مــن املبــادرات التــي مــن
شــأنها املســاهمة يف تعزيــز اســتخدام الطاقــة النظيفــة عــى
مســتوى العــامل.

مجلة وزارة الطاقة

قــام ســعادة الدكتــور مطــر حامــد النيــادي وكيــل وزارة الطاقــة
يرافقــه ســعادة املهندســة فاطمــة الفــورة الشــاميس الوكيل املســاعد
لقطــاع الكهربــاء والطاقــة النظيفــة وميــاه التحليــة وســعادة راشــد
املطــرويش الوكيــل املســاعد للخدمــات املســاندة بزيــارة ســد وادي
شــوكه التخزينــي وذلــك بنــاء عــى توجيهــات معــايل ســهيل بــن
محمــد فــرج فــارس املزروعــي وزيــر الطاقــة .
واســتمع الدكتــور مطــر النيــادي والوفــد املرافــق الــذي ضــم أيضــا
عــددا مــن مســؤويل الــوزارة إىل رشح موجــز مــن مهنــديس إدارة
الســدود عــن مســاهمة الســد يف تغذيــة امليــاه الجوفيــة والجهــود
املبذولــة إلنشــاء ســياحة بيئيــة يف املنطقــة لالســتفادة مــن موقــع
وميــاه الســد املحتجــزة.
وأثنــى عــى جهــود القامئــن عــى هــذه املشــاريع الحيويــة التــي
تتــم وفقــا ألفضــل وأرقــى املامرســات الدوليــة يف مجــال اإلدارة
املتكاملــة لحصــاد امليــاه مبــا يشــمل دراســة وتصميــم وإدارة
وتشــغيل ورصــد وفحــص ســامة وصيانــة الســدود.
مش ـرا ً إىل دعــم مبــادرات صاحــب الســمو الشــيخ خليفــة بــن
زايــد آل نهيــان رئيــس الدولــة  -حفظــه اللــه -ملشــاريع الســدود
والتــي تهــدف إىل تطويــر البنيــة التحتيــة واملحافظــة عــى املــوارد
املائيــة وتنميتهــا.
وزار وكيــل وزارة الطاقــة مقــر إدارة الســدود والتقــى موظفيهــا
وذلــك بعــد نقــل اختصــاص قطــاع امليــاه إىل وزارة الطاقــة واســتمع
بحضــور حصــة بــن ســليامن مديــر إدارة املــوارد البرشيــة بــوزارة
التغــر املناخــي والبيئــة إىل رشح عــن مهــام عمــل إداريت الســدود
واملــوارد املائيــة واآلليــات والتقنيــات املتبعــة واملشــاريع القامئــة
واملخطــط لهــا يف املرحلــة القادمــة.

مطر النيادي يترأس وفد
الدولة إلى اجتماع وكالء
وزارات الطاقة والكهرباء
والمياه في دول التعاون

الكهربــايئ الخليجــي ونتائــج ســر العمــل يف اللجــان الفنيــة التابعــة
للجنــة التعــاون الكهربــايئ واملــايئ ووضــع أصحــاب الســعادة الــوكالء
مقرتحــات التوصيــات بخصوصهــا.
وحــث الــوكالء خــال اجتامعهــم هيئــة الربــط الكهربــايئ الخليجي
للعمــل عــى تحفيــز تجــارة الطاقــة بــن الــدول األعضــاء واســتعرضوا
تقري ـرا عــن الحملــة الخليجيــة للرتشــيد «اقتصــد لتــدوم» ،وأثنــوا
عــى جهــود فريــق العمــل.

تــرأس ســعادة الدكتــور مطــر النيــادي وكيــل وزارة الطاقــة وفــد
الدولــة إىل اجتــاع وكالء وزارات الطاقــة والكهربــاء وامليــاه يف دول
مجلــس التعــاون لــدول الخليــج العربيــة لإلعــداد لالجتــاع الـــ 29
للجنــة التعــاون الكهربــايئ واملــايئ لــدول املجلــس وذلــك يف مقــر
األمانــة العامــة يف الريــاض.
وتــم خــال االجتــاع اســتعراض توصيــات األمانــة العامــة ملجلــس
التعــاون حــول املبــادرات واملواضيــع الــواردة عــى جــدول األعــال
ومنهــا اســتعراض املســودة النهائيــة لالس ـراتيجية الشــاملة بعيــدة
املــدى للميــاه يف دول مجلــس التعــاون وميزانيــة هيئــة الربــط

أحمد محمد الكعبي

محافظًا لدولة
اإلمارات في
«أوبـــــك»
تقــرر تعيــن ســعادة املهنــدس أحمــد محمــد الكعبــي الوكيــل املســاعد للبــرول والغــاز والــروة املعدنيــة بــوزارة الطاقــة محافظــا
لدولــة اإلمــارات العربيــة املتحــدة يف منظمــة الــدول املصــدرة للبــرول « أوبــك « .
يــأيت هــذا االختيــار تقديــرا للكعبــي والخــرة التــي ميتلكهــا يف اقتصاديــات أســواق النفــط والطاقــة وأعــال منظمــة
« أوبــك « حيــث عمــل يف أدنــوك مبناصــب عــدة كان آخرهــا مديــرا ملكتــب أدنــوك يف ســنغافورة وبعدهــا انضــم إىل
وزارة الطاقــة ليشــغل منصــب الوكيــل املســاعد لقطــاع البــرول والغــاز والــروة املعدنيــة وســاهم يف نجــاح العديــد مــن
الفعاليــات منهــا « اديبيــك « وغريهــا الكثــر مــن املبــادرات واملؤمتــرات التخصصيــة التــي تقــام محليــا وعامليــا.
والجديــر بالذكــر أن الكعبــي حاصــل عــى شــهادة املاجســتري يف النفــط والغــاز مــن معهــد البــرول الفرنــي بباريــس وهــو عضــو يف
مجلــس البــرول العاملــي وعضــو مجلــس إدارة منتــدى الطاقــة الــدويل «  « IEFوعضــو يف مجلــس إدارة رشكــة ارسي لتصليــح الســفن
يف البحريــن وممثــل الدولــة يف اجتامعــات الصنــدوق الــدويل للتعويــض عــن األرضار الناجمــة عــن التلــوث النفطــي ومنســق دولــة
اإلمــارات يف منظمــة الــدول املصــدرة للغــاز.
كــا تجــدر اإلشــارة إىل أن ســعادة املهنــدس أحمــد محمــد الكعبــي عمــل يف رشكــة توتــال الفرنســية يف باريــس الديفانــس
وأتاحــت لــه الفرصــة االســتفادة مــن الخــرات الدوليــة يف مجــال النفــط والغــاز فضــا عــن خربتــه يف التعامــل مــع الــركات
اليابانيــة خــال فــرة إقامتــه يف العاصمــة طوكيــو.
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أخبار الوزارة

وزارة الطاقة تنظم
مبادرة اإلخالء
الوهمي
حرصـاً منهــا عــى حاميــة األرواح واملمتلــكات وزيــادة
الوعــي بــن املوظفــن ،نظمــت وزارة الطاقــة عمليــة
اإلخــاء الوهمــي بالتعــاون مــع إدارة الدفــاع املــدين،
ويهــدف التمريــن إىل نــر ثقافــة األمــن والســامة
وإعــداد املوظفــن لالســتجابة لحــاالت الطــوارئ
واختبــار كفــاءة األنظمــة واملعــدات وزمــن االســتجابة
للطــوارئ.

مجلس الطاقة العالمي WEC
وكيــل وزارة الطاقــة يبحــث مــع نائــب رئيــس اللجنــة الوطنيــة الرتكيــة
تفاصيــل مشــاركة اللجنــة الوطنيــة اإلماراتيــة يف مؤمتــر مجلــس الطاقــة
العاملــي الــذي ســيعقد يف أســطنبول أكتوبــر املقبــل.
وقــدم الجانــب الــريك عــرض عــن تحضــرات اللجنــة الوطنيــة الرتكيــة
لعقــد املؤمتــر.
وشــارك ســعادة الدكتــور مطــر النيــادي يف امللتقــى الســابع للطاقــة واملنــاخ
( ) والــذي تقيمــه جامعــة (ســابانيس) باســطنبول ،وقــد عــرض ســعادته
يف كلمتــه جهــود اإلمــارات يف تنويــع مصــادر الطاقــة وتحفيــز االبتــكار يف
الطاقــة وزيــادة االهتــام بالرتشــيد وكفــاءة الطاقــة وأهميــة التعــاون بــن
القطــاع العــام والخــاص.

وزارة الطاقة تطلق
مبادراتها تزامنًا
مع عام القراءة
تزامنا ً مع إطالق االسرتاتيجية الوطنية للقراءة حتى العام 2026

يف إطــار عــام القــراءة  2016الــذي أعلــن عنــه صاحــب الســمو
الشــيخ خليفــة بــن زايــد آل نهيــان رئيــس الدولــة – حفظــه اللــه –
ويف ضــوء مخرجــات خلــوة املائــة التــي دعــا إليهــا صاحــب الســمو
الشــيخ محمــد بــن راشــد آل مكتــوم نائــب رئيــس الدولــة رئيــس
مجلــس الــوزراء حاكــم ديب – رعــاه اللــه  -أطلقــت وزارة الطاقــة
مجموعــة مــن املبــادرات الوطنيــة الهادفــة إىل ترســيخ ثقافــة القراءة
والعلــم واملعرفــة بــن املوظفــن وكذلــك تعزيــز الوعــي وثقافــة
الحــوار لديهــم وتطويــر التفاعــل البنــاء فيــا بينهــم  ،وتزامن ـاً مــع
إطــاق االسـراتيجية الوطنيــة للقـراءة حتــى العــام  2026والتــي تــم
إطالقهــا عــى هامــش معــرض أبوظبــي للكتــاب.
وتســتهدف هــذه املبــادرات فئــة املوظفــن باإلضافــة إىل أفــراد
املجتمــع وخاصــة فئــة األطفــال مــن خــال توظيــف التقنيــات
الحديثــة ووســائل التواصــل االجتامعــي مبــا يخــدم أهــداف املبــادرة.
حيــث أطلقــت مبــادرة ( اقــرأ مــا تريــد بضغطــة زر) لتحقيــق
املنفعــة املرجــوة مــن الدراســات واألبحــاث والكتــب التخصصيــة
وذلــك بالتنســيق والتعــاون مــع املكتبــة االلكرتونيــة يف معهــد
مصــدر للعلــوم والتكنولوجيــا ،وتفعيــاً للرشاكــة بــن الجهتــن
واالســتفادة مــن جميــع املصــادر املتاحــة بهــدف توفــر الدعــم
للموظفــن وتشــجيعاً لهــم عــى االبتــكار والقــراءة مــن خــال
االطــاع عــى التجــارب العامليــة ،وكذلــك االســتفادة مــن أفضــل
املامرســات املطبقــة يف مجــال الطاقــة واملجــاالت التقنيــة

والتخصصيــة األخــرى.
كــا أطلقــت الــوزارة أيضـاً مبــادرة (مكتبــة تخصصيــة يف كل إدارة)
بحيــث تقــوم كل إدارة بتزويــد املكتبــة بالكتــب واملعلومــات
والدراســات اإلداريــة املتخصصــة .وخصصــت الــوزارة مــكان لركــن
الق ـراءة مببنــى الــوزارة يف كل مــن أبوظبــي وديب.
ومــن هــذه املبــادرات أيضــا جــاري البــدء مببــادرة (مســؤويل
يشــجعني عــى القــراءة) والتــي تشــجع املوظفــن عــى قــراءة
الكتــب وتلخيصهــا ونــر الــدروس املســتفادة للموظفــن مــن خــال
قنــوات التواصــل الداخليــة .وســتطلق مســابقة (قــارئ الــوزارة)
والتــي يقــوم مبوجبهــا املتســابق بقـراءة الكتــب التــي تــم تحديدهــا
مــن قبــل إدارة االتصــال الحكومــي ويلخصهــا ويعرضهــا بطريقــة
تفاعليــة يف الــوزارة.
ومــن ضمــن مبــادرات وزارة الطاقــة بعــام القــراءة إعــداد قصــة
مــن تصميــم موظفيهــا تهــدف إىل توعيــة جيــل املســتقبل بأهميــة
املحافظــة عــى الطاقــة تجمــع بــن الكلمــة والرســم ،وذلــك تعزيـزا ً
لدورهــا يف تحقيــق املســؤولية املجتمعيــة وتعزيــز مظاهــر التالحــم
الوطنــي واملجتمعــي .

وزارة الطاقة تدعم الحملة
الوطنيــة لتوثيــق الســجالت
الشــخصية «وثق»
وزعــت وزارة الطاقــة بالتعــاون مــع األرشــيف الوطنــي
صناديــق وثــق عــى موظفيهــا وذلــك دعـاً للحملــة الوطنيــة
لتوثيــق الســجالت الشــخصية «وثــق».

مجلة وزارة الطاقة
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مقال العدد

تشجيع
شركات
النفط على
وضع األهداف
االجتماعية
واالقتصادية
ضمن أولوياتها
اإلستراتيجية

يلعــب مجــال الطاقــة دورا ً هامــاً يف تنميــة إقتصــاد الــدول
وازدهــار مجتمعاتهــا .ولذلــك ،مــن الــروري أن تتخــذ األهــداف
االجتامعيــة واالقتصاديــة أولويــة قصــوى يف إســراتيجيات
االســتثامر الخاصــة بــركات النفــط الوطنيــة .ومــن الجديــر
بالذكــر أن الــركات الوطنيــة يف دولــة اإلمــارات حــددت نهــج
اإلســتثامر فيهــا متاشــياً مــع هــذه اإلســراتيجية ،لتقــدم بذلــك
دور الرشيــك الرئيــي والفعــال يف تحقيــق التطلعــات الطموحــة
ملســتقبل التنميــة االقتصاديــة واالجتامعيــة يف الدولــة.

ال يتجــزء مــن التأثــر االقتصــادي واالجتامعــي للــركات ،حيــث
أن اإلهتــام برضــا املتعاملــن واملوظفــن يعكــس إلت ـزام الرشكــة
باملســاهمة يف دفــع عجلــة النمــو اإلقتصــادي والتطــور الحضــاري
للدولــة .ويف هــذا الصــدد ،شــهدنا تحســن ملحوظــاً يف مــؤرش
انســجام املوظفــن الخــاص بـــ «رشكــة بــرول اإلمــارات الوطنيــة»
(اينــوك) والــذي ســجل ارتفاعــاً بنســبة  %11منــذ العــام ،2009
لتــاىش مــع أولويــات حكومتنــا الرشــيدة الراميــة إىل تعزيــز
املامرســات التــي تشــجع مفهــوم الســعادة والتفكــر اإليجــايب.
وشــهدنا جميع ـاً الخطــوات الثابتــة التــي خطتهــا دولــة اإلمــارات
العربيــة املتحــدة يف هــذا املجــال مــن خــال قــرار الحكومــة
لتعيــن وزيــرة للســعادة وإعتــاد ميثــاق الســعادة واإليجابيــة.

إن تحقيــق العوائــد اإلجتامعيــة واإلقتصاديــة عــر تأمــن فــرص
العمــل أو االســتثامر يف البنيــة التحتيــة األساســية هــي أولويــة
قصــوى لتحقيــق أربــاح مســتدامة ولتوفــر عوائــد إجتامعيــة
ملموســة عــى املــدى الطويــل .ومــن الــروري أن نضــع هــذه
األولويــة نصــب أعيننــا بالرغــم مــن تــدين أســعار النفــط.
فباإلضافــة إىل توفــر فــرص العمــل وتطويــر الكــوادر الوطنيــة،
يجــب أن تركــز الــركات اســتثامراتها عــى البحــث والتطويــر
وتأســيس برامــج املســؤولية املجتمعيــة التــي تعــود بالفائــدة عــى
كافــة املســتويات ،ســواء كانــت اجتامعيــة أو اقتصاديــة أو بيئيــة.

ومــن جهــة أخــرى ،بلغــت نســبة زبائــن الرشكــة يف فئــة «العمــاء
املخلصــن»  – %79وهــي نســبة عاليــة مقارنــة باملعايــر العامليــة.
ومــع ازديــاد عــدد ســكان العــامل مــن  7مليــار شــخص إىل  9.6مليار
يف  ،2050مــن املتوقــع أن نشــهد زيــادة يف الطلــب عــى الطاقــة،
مــا يؤكــد أهميــة دمــج األهــداف اإلجتامعيــة واإلقتصاديــة يف
السياســات اإلســتثامرية للــركات.

ومــن الجديــر بالذكــر أن نســبة رضــا الزبائــن واملوظفــن جــزء

ومــن هــذا املنطلــق ،تحــدد «اينــوك» توجهاتهــا اإلســراتيجية

التــي تهــدف وبشــكل أســايس إىل تلبيــة احتياجــات الطاقــة يف
دولــة اإلمــارات واالســتثامر يف البنــى التحتيــة الرضوريــة مــن أجــل
دعــم عمليــة التنميــة الشــاملة يف ديب .فتقــوم املجموعــة حاليــاً
بالتخطيــط إلنجــاز عــدد مــن املشــاريع الهامــة التــي تهــدف إىل
تحفيــز النمــو يف قطــاع الطــران بــديب وتعزيــز أمــن الطاقــة يف
اإلمــارة ،ومنهــا القيــام بأعــال توســعة للمصفــاة لرفــع القــدرة
االنتاجيــة إىل  210,000برميــل يوميــا ً،بهــدف مواكبــة املتغــرات
واملســتجدات التــي يشــهدها قطــاع صناعــة النفــط .باإلضافــة
إىل ذلــك ،أعلنــت املجموعــة عــر رشكــة «هورايــزون املحــدودة
للتخزيــن» التابعــة لهــا عــن بــدء عملياتهــا إلمــداد خــط أنابيــب
بطــول  19كيلــو مــر لتزويــد وقــود الطائــرات مــن منشــآت
التخزيــن يف جبــل عــي إىل مطــار آل مكتــوم الــدويل يف «ديب
الجنــوب» مــع بدايــة العــام .2017
ويف حــن ال ت ـزال الرؤيــة االســراتيجية لـــركات النفــط الوطنيــة
ثابتــة يف أن تكــون مــوردا موثوقــا يســعى إىل االســتثامر األمثــل
للمــوارد النفطيــة وتلبيــة احتياجــات الطاقــة ،يجــب أن تركــز
هــذه الــركات عــى تحقيــق عوائــد ملموســة إجتامعي ـاً تســاهم
يف دفــع عجلــة التنميــة والتقــدم واالزدهــار وتقديــم أعــى
مســتويات الخدمــة للعمــاء.

بقلــم هشــام علــي مصطفــى -
المديــر التنفيــذي ورئيــس قســم
االســتراتيجية وتطويــر األعمــال
الجديــدة فــي مجموعــة إينــوك
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خالل اســتضافة دولــة اإلمــارات لملتقى
اإلعــام البترولــي الثالث 2017

وزير الطاقة يعلن عن إطالق جائزة
اإلعالم البترولي في دورتها األولى
يف إطــار تنظيــم و اســتضافة دولــة اإلمــارات العربيــة املتحــدة مللتقــى
اإلعــام البــرويل الثالــث  2017واملزمــع عقــده يف  12-11أبريــل 2017
يف العاصمــة أبوظبــي مبركــز أبوظبــي للمعــارض  ،أطلــق معــايل ســهيل
محمــد فــرج املزروعــي وزيــر الطاقــة النســخة األوىل مــن جائــزة اإلعالم
البــرويل والتــي تتــاىش مــع أهــداف اسـراتيجية اإلعــام البــرويل لدول
مجلــس التعــاون لــدول الخليــج العربيــة حيــث تســعى إىل إبـراز دور
قطــاع النفــط وانجــازات الصناعة البرتولية يف دول املجلس ومســاهامتها
يف االقتصــاد العاملــي وحرصهــا عــى حاميــة البيئــة مــن خــال تعزيــز
تنميــة التطبيقــات الخـراء .كــا تســاهم الجائزة بشــكل كبــر يف دعم
الجهــود الخليجيــة املبذولة للتصــدي للتحديات املتعلقة بقطــاع النفط
والصناعــة البرتوليــة والــدول املنتجــة باإلضافــة إىل نــر ثقافــة وفكــر
الرتشــيد بــن أفـراد املجتمــع والحــد مــن اســتهالك البــرول ومنتجاتــه
مــن خــال تنويــع مصــادر الطاقــة والتــي مــن شــأنها املســاهمة يف
تحقيــق اســتدامة املــوارد الطبيعيــة لألجيــال القادمــة.
ويف هــذا الســياق رصح معــايل ســهيل محمــد فــرج فــارس املزروعــي

مجلة وزارة الطاقة

األمــر دراســة الظواهــر اإلعالميــة يف القطــاع البــرويل بأســلوب علمــي
يقــوم عــى االســتقصاء والتحليــل واســتخالص النتائــج التــي تقــود إىل
الحلــول املناســبة.
وتتمحــور أهميــة هــذه الجائــزة يف تطويــر وتعزيــز دور اإلعــام
البــرويل يف دول مجلــس التعــاون لــدول الخليــج العربيــة الــذي
يعــد العبــاً أساســياً يف توجيــه الــرأي العــام ،وذلــك انطالقــا مــن
كــون البــرول ســلعة اس ـراتيجية ومصــدر رئيــي يف دول املجلــس،
واملحــرك األســايس القتصاديــات دول مجلــس التعــاون الخليجــي،
حيــث تحظــى دول مجلــس التعــاون الخليجــي مبكانــة متميــزة فيــا
يتعلــق بإنتــاج وصناعــة النفــط ومشــتقاته ،حيــث تســعى هــذه
الــدول لتحقيــق مصالحهــا البرتوليــة وضــان االســتقرار يف الســوق
البرتوليــة العامليــة بالتعــاون مــع كافــة األط ـراف.
وتهــدف الجائــزة إىل العمــل عــى تعزيــز الثقافــة البرتوليــة يف دول
مجلــس التعــاون الخليجــي ،وتوثيــق التعــاون بــن أجهــزة اإلعــام
البــرويل التابعــة لــوزارات البــرول والــركات الوطنيــة يف دول الخليــج
مــع وســائل اإلعــام املحليــة والعامليــة .وإبـراز املكانــة البرتوليــة لــدول
مجلــس التعــاون الخليجــي  ،والتأكيــد عــى أهميــة دول املجلــس
باعتبارهــا مصــدر رئيــس وموثــوق للطاقــة ،والتأكيــد عــى األهميــة
االسـراتيجية واالقتصاديــة للبــرول والتعــاون مــع املنظــات البرتوليــة
العامليــة يف مجــال اإلعــام البــرويل .
وقــد قــررت اللجنــة اتخــاذ موضــوع (دور وســائل االعــام الحديثــة
يف نــر وتعزيــز الثقافــة البرتوليــة يف املجتمــع الخليجــي) محــورا ً
لهــا هــذا العــام.
حيــث حــددت رشوط ومعايــر للمتقدمــن للجائــزة وهــي  :أن يخــدم

البحــث املقــدم مجــال اإلعــام البــرويل يف دول مجلــس التعــاون ،وأن
يكــون املشــارك مالــكاً أصليـاً للبحــث وميكــن أن يكــون شــخصاً طبيعياً
أو اعتباري ـاً ســواء مــن دول الخليــج العــريب أو مــن خارجهــا ،واليحــق
للمرتشــح أن يتقــدم بأكــر مــن عمــل فــردي للمســابقة ،أن يكــون
البحــث املقــدم مكتوبـاً باللغــة العربيــة ،أن ال يكــون البحــث املشــارك
قــد ســبق نــره أو طرحــه يف مســابقة بحثيــة أخــرى أو لنيــل درجــة
علميــة ،واليجــوز إعــادة التقــدم بالبحــث ذاتــه شــكالً وموضوعـاً مــادام
قــد قــدم يف دورة ســابقة للجائــزة ،أن ال يكــون املشــارك عضــوا ً يف
مجلــس أو ســكرتارية الجائــزة ،ال يجــوز أن يتضمــن البحــث أيــة
بيانــات أو معلومــات تتصــف بالخصوصيــة والرسيــة إال مبوافقــة
الجهــة املعنيــة ذات الشــأن وال تتحمــل لجنــة التعــاون البــرويل
لــدول مجلــس التعــاون أي مســؤولية ترتتــب عــى ذلــك ،ويجــوز
للمشــارك أن يتقــدم ببحثــن كحــد أقــى وعــى أن يكــون أحدهــا
فــردي واآلخــر جامعــي ،وأن ال يقــل البحــث عــن  40صفحــة وال
يزيــد عــن  70صفحــة ماعــدا املراجــع واملالحــق.
وتبــدأ اللجنــة اســتالم الرتشــيحات يف األســبوع األول مــن شــهر يناير من
العــام  ،2017عــر الربيــد االلكــروين moenr.@pmawards2017 :
 ،gov.aeعــى أن يتــم االعــان عــن الفائــز يف حفــل ســيقام عــى
هامــش الــدورة الثالثــة مــن ملتقــى اإلعــام البــرويل أبريــل .2017
الجديــر بالذكــر أن ملتقــى اإلعــام البــرويل تم تنظيمــه للمــرة األوىل يف
دولــة الكويــت ،فيــا اســتضافت الريــاض الــدورة الثانيــة ،وتســتضيف
أبوظبــي الــدورة الثالثــة مــن امللتقــى يف العــام  .2017ويهــدف امللتقــى
إىل املســاهمة يف تأهيــل اإلعالميــن املختصــن للقيــام بدورهــم يف نقــل
الصــورة الصحيحــة عــن قطــاع البــرول.

وزيــر الطاقــة بــأن الجائــزة تهــدف إىل اســتثامر اإلعــام البــرويل يف نرش
الثقافــة البرتوليــة بــن أوســاط املجتمــع الخليجــي والتصــدي للحمــات
اإلعالميــة التــي تســتهدف البــرول والــدول املنتجــة لــه ،كــا تهــدف
إىل نــر مفهــوم اإلعــام البــرويل بــن أفـراد املجتمــع وتحديــدا ً جيــل
املســتقبل واملســاهمة يف تأســيس جيــل متفهــم وواع ومتخصــص يف
املنطقــة يتعايــش مــع مرحلــة اقتصــاد مــا بعــد النفــط.
مضيف ـاً معاليــه بــأن االعــان عــن الجائــزة يتزامــن مــع اســتضافة
دولــة اإلمــارات العربيــة املتحــدة للــدورة الثالثــة مــن ملتقــى
اإلعــام البــرويل والــذي ســيعقد يومــي  12-11أبريــل  2017يف
العاصمــة أبوظبــي مبركــز أبوظبــي للمعــارض والتــي نســعى مــن
خاللهــا إىل إب ـراز دور قطــاع النفــط وإنجــازات الصناعــة البرتوليــة
يف دول مجلــس التعــاون لــدول الخليــج العربيــة ومســاهامتها يف
االقتصــاد العاملــي وحرصهــا عــى حاميــة البيئــة .
وتعتــر الجائــزة التــي تبلــغ قيمتهــا اإلجامليــة (  )20000دوالر بدايــة
جيــدة لتطويــر مهنيــة اإلعــام البــرويل بــدول املجلــس ،كــا يتطلــب
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وزارة الطاقة
تستضيف
ملتقى اإلعالم
البترولي الثالث
العام المقبل
عقــدت لجنــة التحضــر مللتقــى اإلعــام البــرويل الَـ ِـذي تســتضيفه
دولــة اإلمــارات العربيــة املتحــدة يف العــام  2017اجتامعهــا
التنســيقي األول وذلــك برئاســة ســعادة املهنــدس أحمــد محمــد
الكعبــي الوكيــل املســاعد للبــرول والغــاز والــروة املعدنيــة مبقــر
وزارة الطاقــة يف أبوظبــي.
وتــأيت اســتضافة دولــة اإلمــارات العربيــة املتحــدة للــدورة الثالثــة
مــن ملتقــى اإلعــام البــرويل يف إطــار الجهــود لتفعيــل اسـراتيجية
اإلعــام البــرويل لــدول مجلــس التعــاون لــدول الخليــج العربيــة
التــي تســعى إىل إبــراز دور قطــاع النفــط وانجــازات الصناعــة

البرتوليــة بــدول املجلــس ومســاهامتها يف االقتصــاد العاملــي
وحرصهــا عــى حاميــة البيئــة .كــا يهــدف امللتقــى إىل تأســيس إعالم
بــرويل متخصــص يف املنطقــة يســاهم قــي تنفيــذ اسـراتيجية اإلعالم
البــرويل لــدول مجلــس التعــاون لــدول الخليــج العربيــة.
ومــن جهتــه قــال ســعادة املهنــدس أحمــد الكعبــي أن امللتقــى
يــأيت تنفيــذا ً ألهــداف اس ـراتيجية اإلعــام البــرويل لــدول مجلــس
التعــاون لــدول الخليــج العربيــة ويكتســب أهميــة كبــرة يف دعــم
الجهــود الخليجيــة املبذولــة للتصــدي للتحديــات املتعلقــة بقطــاع
النفــط والصناعــة البرتوليــة والــدول املنتجــة باإلضافــة إىل نــر
ثقافــة وفكــر الرتشــيد بــن أفــراد املجتمــع والحــد مــن اســتهالك
البــرول ومنتجاتــه واالســتعداد القتصــاد مابعــد النفــط مــن خــال
تنويــع مصــادر الطاقــة والتــي مــن شــأنها املســاهمة يف تحقيــق
اســتدامة املــوارد الطبيعيــة لألجيــال القادمــة.
وتــم خــال االجتــاع مناقشــة املحــاور وأبــرز الجلســات املقرتحــة
واملتحدثــون وغريهــا مــن املوضوعــات املتعلقــة بالدعــم اللوجســتي
والتــي ســيتم عرضهــا عــى القيــادة واعتامدهــا واإلعــان عــن
تفاصيلهــا خــال االجتامعــات القادمــة.
الجديــر بالذكــر أن ملتقــى اإلعــام البــرويل تــم تنظيمــه للمــرة
األوىل يف دولــة الكويــت ،فيــا اســتضافت الريــاض الــدورة
الثانيــة ،وتســتضيف أبوظبــي الــدورة الثالثــة مــن امللتقــى
يف العــام  .2017ويهــدف امللتقــى إىل املســاهمة يف تأهيــل
اإلعالميــن املختصــن للقيــام بدورهــم يف نقــل الصــورة الصحيحــة
عــن قطــاع البــرول.

حرصًا منها على توعية المجتمع بأهمية الطاقة وترشيدها

وزارة الطاقة تنظم سلسلة من
المحاضرات التعريفية التخصصية
في جامعات الدولة

يف إطــار التــزام وزارة الطاقــة يف تعزيــز التواصــل املجتمعــي
وتعريــف الجمهــور وأفــراد املجتمــع واملهتمــن والباحثــن
مبشــاريعها وخططهــا االسـراتيجية وجهودهــا يف التوعيــة بأهميــة
الطاقــة وترشــيدها مــن أجــل تحقيــق التنميــة املســتدامة لألجيال
القادمــة ومواصلــة جهــود الدولــة يف بنــاء اقتصــاد أخــر ,نظمت
الــوزارة عــددا ً مــن املحــارضات التعريفيــة يف كل مــن الجامعــة
األمريكيــة يف رأس الخيمــة وجامعــة حمــدان بــن محمــد الذكيــة.
حيــث قــام ســعادة املهنــدس أحمــد محمــد الكعبــي الوكيــل
املســاعد لقطــاع البــرول والغــاز والــروة املعدنيــة بــوزارة الطاقة
بإلقــاء محــارضة بعنــوان (أساســيات النفــط والغــاز يف األســواق
العامليــة) ،ومــن املتوقــع أن يتــم تقديــم املحــارضة يف عــدد مــن
الجامعــات خــال العــام الجــاري وذلــك حســب الربنامــج املعتمــد
واملعــد مســبقاً.
وتطــرق الوكيــل املســاعد للبــرول والغــاز والــروة املعدنيــة
يف محارضتــه إىل أهميــة النفــط والغــاز يف األســواق العامليــة
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وتأثرياتهــا عــى اقتصــاد الــدول .كــا ركــز خــال املحــارضة
عــى أهــم العوامــل التــي تؤثــر عــى حركــة األســعار يف األســواق
الرئيســية ومــدى ارتباطهــا يف املشــتقات البرتوليــة.
وتحــدث ســعادة أحمــد محمــد الكعبــي عــن مســتقبل الطلــب
العاملــي عــى الطاقــة وأشــار بــأن هــذا الطلــب ســيزيد بنســبة
 % 50يف عــام  2040حســب تقريــر أوبــك العاملــي الســترشاف
الطاقــة  ،وســيلعب الوقــود االحفــوري الــدور الرئيــي خــال
هــذه الفــرة يف تلبيــة احتياجــات الطاقــة بنســبة .% 78
القــت املحــارضة تفاعــا كب ـرا مــن الحضــور خاصــة مــن طلبــة
االقتصــاد وهندســة البــرول الذيــن أبــدوا اهتاممــا كبـرا باملحــاور
التــي تــم التطــرق لهــا يف املحــارضة  ٬وكانــت الفرصــة ســانحة
لهــم يف ختــام املحــارضة لطــرح أســئلتهم استفســاراتهم و تبــادل
النقــاش واســترشاف مســتقبل قطــاع النفــط يف ظــل التطــورات
االقتصاديــة و باملنطقــة والعــامل.
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توقعات متوسط سعر البنزين
تتوقــع وكالــة معلومــات الطاقــة األمريكيــة فــي
إصدارهــا لشــهر يوليــو أن يبلــغ متوســط ســعر
الجازوليــن  2.25دوالر للجالــون هــذا الصيــف ،وهــو
أقــل مــن معــدل توقعــات صيــف  2015حيــن كانــت
 2.63دوالرللجالــون ،لكنهــا أعلــى مــن توقعــات شــهر
أبريــل لعــام  2016بســبب الزيــادة فــي أســعار النفــط
الخــام.

متوســط ســعر التجزئة للبنزين العادي في صيف 2016 - 2015

ارتفعــت توقعــات أســعار النفــط الخــام برنــت لتبلــغ فــي
المتوســط  46دوالر فــي موســم الرحــات الصيفيــة ارتفاعــا
مــن توقعاتهــا لشــهر أبريــل البالغــة نحــو  35دوالر للبرميــل
بلغــت الزيــادة فــي متوســط
ســعر الخــام برنــت  11دوالر
لموســم الرحــات الصيفيــة
مقارنــة بتوقعــات الوكالــة
فــي شــهر أبريــل وهــو مــا
يعنــي زيــادة بنحــو  27ســنتا
زيــادة للغالــون الواحــد فــي
أســعار البنزيــن  ،ويقابــل هــذه
الزيــادة انخفاضــً جزئيــً فــي
هوامــش البربــح لــكال مــن
المصافــي والموزعيــن ،ممــا
أدى الــى زيــادة بلغــت 21
ســنتًا للغالــون الواحــد فــي
أســعار البنزيــن عــن توقعــات
شــهر أبريــل.
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تتوقــع وكالــة معلومــات الطاقــة انخفــاض
اســعار البنزيــن لبقيــة فصــل الصيــف مــن 2.37
دوالر للجالــون فــي يونيــو الــى  2,19دوالر للغالــون
فــي ســبتمبر  ،وهــذا اإلنخفــاض ســيكون مدفوعــا
بانخفــاض هوامــش أســعار الجملــه للبنزيــن،
التــي مــن المتوقــع أن تهبــط مــن  49ســنتا فــي
يونيــو الــى  33ســنتا للغالــون فــي ســبتمبر بســبب
انخفــاض أســعار البيــع بالتجزئــة

تنخفــض هوامــش الجملــة
فــي نهايــة الصيــف مــع تراجــع
االســتهالك الموســمي للبنزيــن،
ومــن المتوقــع أن تبقــى أســعار
النفــط الخــام دون تغييــر نســبيا
عــن حوالــي  47دوالر للبرميــل
بقيــة فصــل الصيــف
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الحملة الخليجية للترشيد

(اقتصد لتدوم)
تــأيت الحملــة الخليجيــة للرتشــيد التــي تــم تدشــينها مؤخـرا ً عــى هامــش اجتــاع لجنــة التعــاون الكهربــايئ واملــايئ لــدول مجلــس التعاون
لــدول الخليــج العربيــة تحــت شــعار (اقتصــد لتــدوم ) لتؤكــد توحيــد جهــود دول الخليــج نحــو االســتدامة املثــى وترســيخ مفهــوم
التكامــل والعمــل عــى رفــع مســتوى الوعــي لــدى املواطــن الخليجــي واملقيــم واملســاهمة يف تعزيــز أهميــة ترشــيد الطاقــة وامليــاه
والحــرص عــى االســتخدام األمثــل بطــرق جديــدة وابتكاريــة تعكــس األســلوب الحضــاري لــدول مجلــس التعــاون.

وتهــدف الحملــة الخليجيــة لترشــيد اســتهالك الكهربــاء والمــاء بــدول مجلــس
التعــاون تحــت شــعار (اقتصــد لتــدوم) إلــى :
•رفع مستوى الوعي بأهمية ترشيد استهالك الكهرباء واملاء بدول مجلس التعاون.
•تعزيز ثقافة ترشيد استهالك الكهرباء واملاء والحد من الطاقة املهدرة.
•تعزيــز وعــي وثقافــة املواطنــن واملقيمــن بــدول مجلــس التعــاون عــى حــد ســواء لتحفيزهــم عــى أهميــة الحفــاظ عــى طاقــة
الكهربــاء واملــاء.
• تعزز ثقافة الرتشيد األمثل حيث يعترب ذلك مطلب ديني وواجب وطني وسلوك حضاري.
•إيصال الرسائل التوعوية واالسرتاتيجية ذات العالقة بالرتشيد إىل رشيحة واسعة من املواطنني واملقيمني بدول مجلس التعاون.
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الوكيــل المســاعد لشــؤون الطاقــة
لـ«البيــان» 22 :متــرًا مكعبــً نصيــب
الفــرد ســنويًا مــن الميــاه المتجددة
قالــت ســعادة /فاطمــة الفــورة الشــاميس الوكيــل املســاعد لشــؤون
الكهربــاء والطاقــة النظيفــة وميــاه التحليــة يف وزارة الطاقــة إن
متوســط نصيــب الفــرد مــن امليــاه الطبيعيــة املتجــددة يف الدولــة
يبلــغ حــوايل  22مـرا ً مكعبـاً يف الســنة ،أمــا متوســط نصيــب الفــرد
مــن امليــاه املنتجــة مــن جميــع املصــادر التقليديــة وغــر التقليديــة
فيبلــغ  551م ـرا ً مكعب ـاً يف الســنة.
وأوضحــت يف ترصيــح لـــ «البيــان» أن معــدالت اســتهالك امليــاه يف
الدولــة تتفــاوت مــن فــرد إىل آخــر ،حيــث يصــل متوســط اســتهالك
الفــرد للميــاه إىل حــوايل  500لــر ميــاه يوميـاً ،كذلــك األمــر بالنســبة
ملعــدالت االســتهالك حســب االســتخدامات مــن فــرد إىل آخــر ،ويبلغ
متوســط اســتهالك الفــرد للكهربــاء حــوايل  33كيلــو واط يف اليــوم.
وأشــارت إىل أن النمــو يف عــدد الســكان والتطــور االقتصــادي اللذيــن
تشــهدهام الدولــة ،يتبعهــا منــو يف الطلــب عــى امليــاه واالســتهالك،
حيــث تعتــر دولــة اإلمــارات مــن الــدول التــي يزيــد فيهــا اســتهالك
الفــرد اليومــي للميــاه عــن متوســط االســتهالك العاملــي للميــاه
الــذي يبلــغ حــوايل  200لــر مــن امليــاه للفــرد يوميـاً.

مبادرات

وقالــت الشــاميس :تعمــل وزارة الطاقــة عــى إعــداد قانــون
اتحــادي لرتشــيد اســتهالك املبــاين يتضمــن إجــراءات تنفيذيــة
لتقليــل الهــدر يف اســتخدام الطاقــة ،وتقديــم مزايــا تفصيليــة
الســتخدام املبــاين املوفــرة للطاقــة ،كــا أطلقــت الــوزارة
الحملــة الوطنيــة لرتشــيد اســتهالك الطاقــة وامليــاه وتنظيــم
مختــر ابتــكاري مــع الجهــات املختصــة كمرحلــة أوىل يف قطــاع
التعليــم.
وأعــدت الــوزارة دراســة حــول األســس العامــة لرتشــيد اســتهالك
الكهربــاء وامليــاه ،وتعمــل عــى مــروع ترشــيد اســتهالك الطاقــة
يف املبــاين الحكوميــة االتحاديــة الــذي يســهم يف استكشــاف فــرص
تطويــر مشــاريع خفــض اســتهالك الطاقــة ،باإلضافــة إىل ذلــك تعمــل
الــوزارة حاليـاً عــى مرشوعــن اسـراتيجيني وهام دراســة اسـراتيجية
األمــن املــايئ  2036ومــروع أمتتــه إدارة بيانــات الطاقــة وامليــاه،
والعمــل عــى إقامــة رشاكات لتشــجيع ترشــيد اســتهالك الطاقــة مــع
الــدول واملنظــات العامليــة.
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رؤية إماراتية مستقبلية

لألمن المائي
تتم َّيــز القيــادة الرشــيدة لدولــة اإلمــارات العربيــة املتحــدة بامتــاك
رؤى طامحــة اســتثنائ َّية ،أحالــت مســرة االتحــاد إىل ملحمــة مــن
اإلنجــازات القياســية يحصــد أبنــاء الوطــن مثارهــا اليــوم ،ويرتكــزون
عليهــا يف اإلعــداد ملســتقبل أكــر تق ُّدم ـاً وإرشاق ـاً ،مــن دون إغفــال
االســتفادة مــن تجــارب املــايض وخرباتــه .ولطاملــا تع َّهــدت القيــادة
الرشــيدة بــأن تســتثمر مــوارد الدولــة وخرياتهــا خــر اســتثامر،
ـب يف مصلحــة األجيــال اإلماراتيــة املتعاقبــة ،فرناهــا دامئ ـاً
مبــا يصـ ُّ
يف عمــل وســعي دامئَــن يهدفــان إىل الحفــاظ عــى تلــك املــوارد
وحاميتهــا وتعزيزهــا وتطويرهــا.
ويف هــذا اإلطــار ،جــاء مــا أعلنتــه وزارة الطاقــة ،مؤخــرا ً ،بأنهــا
تعمــل حاليـاً بالتعــاون مــع رشكائهــا مــن هيئــات الكهربــاء وامليــاه،
والجهــات املعن َّيــة باملــوارد املائيــة يف دولــة اإلمــارات العربيــة
املتحــدة ،عــى وضــع اس ـراتيجية األمــن املــايئ  ،2036حيــث مــن
املتوقــع االنتهــاء مــن وضــع تلــك االسـراتيجية يف الربــع األخــر مــن
العــام الجــاري .ومــن الواضــح أن العمــل عــى تلــك االس ـراتيجية
يتم َّيــز مبجموعــة مــن املالمــح والخطــوط العريضــة تتمثــل ،أوالً،
يف التعــاون بــن أكــر مــن جهــة تتمثــل يف وزارة الطاقــة وهيئــات
الكهربــاء واملــاء ،وغريهــا مــن الجهــات املســاندة ،التــي ميكــن أن
تعمــل عــى نــر الوعــي بتلــك االســراتيجية وكيفيــة تنفيذهــا
والتزامهــا .ثاني ـاً ،االســتفادة مــن الجهــود والخ ـرات املتوافــرة لــدى
املراكــز املتخصصــة ،مثــل املركــز الوطنــي لألرصــاد الجويــة والــزالزل
يف العاصمــة أبوظبــي ،واملتمثلــة يف العديــد مــن األنشــطة والربامــج،
مثــل برنامــج اإلمــارات لبحــوث علــوم االســتمطار ،الــذي يُ َعــ ُّد
منوذج ـاً ريادي ـاً يف معالجــة اآلثــار االقتصاديــة واالجتامعيــة لنــدرة
امليــاه ،وتخفيفهــا ،ويســهم يف تعزيــز االبتــكار يف مجــال العلــوم

املائيــة ،ويُ َعــ ُّد إحــدى ركائــز االســراتيجية الوطنيــة لالبتــكار يف
دولــة اإلمــارات العربيــة املتحــدة .ومــن املعلــوم أن املركــز يقــوم
بعمليــات االســتمطار منــذ عــام  ،2001مــا يعكــس تراكــم الخـرات
لديــه يف هــذا الشــأن .ويف هــذا الســياق تفتخــر دولــة اإلمــارات
العربيــة املتحــدة بــأن لديهــا بنيــة تحتيــة تُ َع ـ ُّد مــن أقــوى البنــى
الخاصــة باألرصــاد الجويــة عــى مســتوى الــرق األوســط ،حيــث
ميلــك املركــز الوطنــي لألرصــاد الجويــة والــزالزل أكــر مــن 70
محطــة رصــد جــوي ســطحية ،وســتة رادارات ،ويســتقبل معلومــات
األرصــاد مــن خمســة أقــار صناعيــة وســبع محطــات لقيــاس جــودة
الهــواء ،ومحطــة قيــاس مســتوى ُســمك طبقــة األوزون ،ومحطــة
رصــد طبقــات الجــو العليــا ،عــاوة عــى محطــات للرصــد الزلـزايل،
وطائــرات تســتخ َدم يف عمليــات اســتمطار الســحب ،مــا يجعــل
دولــة اإلمــارات العربيــة املتحــدة تنافــس أكــر الــدول املتق ِّدمــة
يف هــذا املجــال .ثالثــاً ،اإلدارة املتكاملــة لنظــم الطاقــة واملــوارد
الطبيعيــة ،ودمجهــا يف منظومــة االبتــكار والتطويــر ،مــا يســهم يف
خلــق «اقتصــاد أخــر» وبيئــة مســتدامة لألجيــال القادمــة ،ويعمــل
عــى تحقيــق «رؤيــة اإلمــارات  »2021املتعلِّقــة مبحــور البيئــة
املســتدامة والبنيــة التحتيــة املتكاملــة ،مــا يضمــن تعزيــز جهــود
الدولــة يف هــذا الشــأن ،ويســهم يف تحقيــق رؤيــة وزارة الطاقــة
املتمثلــة يف «مجتمــع يحافــظ عــى مــوارده ،وينعــم بطاقــة متن ِّوعــة
تحقــق االســتدامة».
إن الحفــاظ عــى املــوارد وعــى البيئــة يذكِّرنــا مبقولــة املغفــور لــه
بــإذن اللــه تعــاىل -الشــيخ زايــد بــن ســلطان آل نهيــان -ط َّيــب اللــهث ـراه« -إننــا نــويل بيئتنــا جـ َّـل اهتاممنــا ،ألنهــا جــزء عضــوي مــن
بالدنــا وتاريخنــا وتراثنــا ،لقــد عــاش آباؤنــا وأجدادنــا عــى هــذه
األرض ،وتعايشــوا مــع بيئتهــا يف الــر والبحــر ،وأدركــوا بالفطــرة،
ـس املرهــف ،الحاجــة إىل املحافظــة عليهــا ،وأن يأخــذوا منهــا
وبالحـ ِّ
قــدر احتياجهــم فقــط ،ويرتكــوا فيهــا مــا تجــد فيــه األجيــال القادمــة
مصــدرا ً للخــر ونبع ـاً للعطــاء».
* عــن نــرة «أخبــار الســاعة» الصــادرة عــن مركــز اإلمــارات
للدراســات والبحــوث االســراتيجية
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ندوة :توقعات بارتفاع
الطلب على الكهرباء
والماء وإشادة
بمستوى جودة الماء
في أبوظبي
*وام
توقعــت نــدوة نظمهــا مجلــس البطــن ارتفــاع الطلــب عــى املــاء
والكهربــاء يف أبوظبــي عــام  2023مســلطة الضــوء عــى قطــاع املــاء
والكهربــاء يف اإلمــارة وجهــوده يف تلبيــة الطلــب املتزايــد عــى املــاء
والكهربــاء لالســتخدام املنــزيل والتجــاري والصناعــي والزراعــي.
وأكــد ســعادة عبداللــه عــي بــن مصلــح األحبــايب رئيــس مجلــس إدارة
هيئــة ميــاه وكهربــاء أبوظبــي خــال النــدوة أن الهيئــة وبتوجيهــات
القيــادة الرشــيدة تعمــل جاهــدة عــى اســترشاف املســتقبل وتضــع
الخطــط واملشــاريع املناســبة لتلبيــة الطلــب املتزايــد عــى املــاء
والكهربــاء حيــث يتوقــع ارتفــاع الطلــب عــى املــاء عــام  2023إىل
 962مليــون جالــون يوميــا وأن يكــون أقــى طلــب عــام  2023عــى
الكهربــاء  19الفــا و 630ميجــاواط .
وقــال األحبــايب أن هيئــة ميــاه وكهربــاء أبوظبــي تتــوىل مــن خــال
مجموعــة الــركات التابعــة لهــا تقديــم خدمــات املــاء والكهربــاء
إلمــارة أبوظبــي وجــزء مــن احتياجــات اإلمــارات األخــرى ودعــم
األبحــاث لتطويــر القطــاع والعمــل عــى املحافظــة عــى مــوارده
وتأهيــل وتوظيــف املواطنــن.
ولفــت إىل أن القيــادة الحكيمــة وإدراكاً ألهميــة امليــاه كرافــد أســايس
للتنميــة أُنشــأت الهيئة كمؤسســة وطنيــة تتوىل تنفيذ سياســات حكومة
أبوظبــي املتعلقــة بقطــاع املــاء والكهربــاء  ..مش ـرا ً إىل تأكيــد صاحــب
الســمو الشــيخ محمــد بــن زايــد آل نهيان ويل عهــد أبوظبي نائــب القائد
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األعــى للقـوات املســلحة ..امليــاه أهــم مــن النفــط بالنســبة لإلمــارات «.
ونــوه إىل أن الهيئــة وعــر مســرتها املباركــة قــادت قطــاع املــاء
والكهربــاء ليصبــح رائــدا ً يف إنجازاتــه ويشــار إليهــا بالبنــان كثــاين أكــر
قطــاع يف إمــارة أبوظبــي ومــن أكــر قطاعــات امليــاه والكهربــاء تقدمـاً
ومتي ـزا ً يف املنطقــة .
كانــت النــدوة «مع ـاً للمحافظــة عــى مواردنــا الطبيعيــة « أشــادت
بالدعــم الــذي توليــه حكومــة أبوظبــي لقطــاع امليــاه والكهربــاء
وبجهــود القطــاع يف توفــر الطلــب املتزايــد عــى املــاء والكهربــاء
لالســتخدام املنــزيل والتجــاري والصناعــي والزراعــي .
ومثنــت النــدوة جهــود تطويــر أمنــاط االســتهالك وترشــيده وأثــر ذلــك
يف املحافظــة عــى املــوارد الوطنيــة واســتدامتها ألجيــال املســتقبل
ودعــم التنميــة الشــاملة .
كان األحبــايب قــد بــدأ كلمتــه يف النــدوة بتوجيــه الشــكر لســعادة جــر
الســويدي مديــر ديــوان ويل عهــد أبوظبــي ومجلــس البطــن إلتاحــة
الفرصــة للتعريــف بخدمــات الهيئــة ورشكاتهــا ودورهــا يف الرتشــيد ..
وقــال « إننــا ونحــن نحتفــي بيــوم زايــد للعمــل اإلنســاين تحــرين
مقولــة املغفــور لــه الشــيخ زايــد بــن ســلطان آل نهيــان «رحمــه
اللــه « إن أهــم انجــازات االتحــاد يف نظــري هــي إســعاد املجتمــع
عــن طريــق توفــر جميــع ســبل الرفاهيــة « ..ونحمــد اللــه الــذي
حبانــا بقيــادة رشــيدة اوصلتنــا اىل مــا وصلنــا اليــه يف مســرة التقــدم
واالزدهــار بقيــادة صاحــب الســمو الشــيخ خليفــة بــن زايــد آل نهيان
رئيــس الدولــة «حفظــه اللــه « مســتذكرا مقولــة ســموه « إن اإلمارات
أمانــة يف عنــق كل منــا واألمانــة هــي أن نظــل نحافــظ عليهــا «.
مــن جهتــه قــال ســعادة ســيف ســعيد القبيــي مديــر عــام مكتــب
التنظيــم والرقابــة باالنابــة إن املكتــب هــو الجهــة الحرصية املســتقلة
لتنظيــم قطــاع امليــاه والــرف الصحــي والكهربــاء يف إمــارة أبوظبــي
واملســؤول عــن تنظيــم أنشــطتها مــن توليــد ونقــل الكهربــاء وإنتــاج
امليــاه وتوزيعهــا وخدمــات الــرف الصحــي.
وأوضــح جهــود املكتــب يف التزامــه يف حاميــة مصالــح مســتهليك املــاء
والكهربــاء ومســتخدمي خدمــات الــرف الصحــي يف اإلمــارة وفــق

متطلبــات الصحــة والســامة ومعايــر خدمة العمــاء يف تأمــن اإلمداد
وسياســة فصــل الخدمــة وطريقــة الدفــع وحاميــة الجمهــور العــام
ومتابعــة الخدمــات املقدمــة لــه واســتقبال املالحظــات والشــكاوي
والتعامــل معهــا وتقديــم املشــورة للمســتهلكني كــا يطلــب املكتــب
مــن الــركات املــزودة القيام باملســح الســنوي لقيــاس رضــا املتعاملني
ويتأكــد املكتــب مــن جــودة الخدمــات املقدمــة.
مــن ناحيــة أخــرى تحــدث ســعادة ســعيد محمــد الســويدي مديــر
رشكــة أبوظبــي للتوزيــع باإلنابــة التابعــة للهيئــة عــن خدماتهــا ضمــن
منطقــة اختصاصهــا حيــث تتــوزع رشائــح املتعاملــن بهــا مــا بــن «
حكومــي وســكني وصناعــي وتجــاري وزراعــي « .
وأشــار الســويدي إىل أن أقــى كميــات التوزيــع اليوميــة للميــاه 500
مليــون جالــون وتصــل جــودة امليــاه  % 96وهــي مــن أعــى النســب
العامليــة يف حــن تبلــغ الطاقــة االنتاجيــة للمحطــات  6آالف ميجــاواط
يف الســاعة .
وتركــز اســراتيجية الرشكــة عــى ترجمــة أهــداف خطــة أبوظبــي
واألولويــات االسـراتيجية لقطــاع امليــاه والكهرباء يف  4محاور رئيســية
هــي »:إســعاد املتعاملــن – النمــو واالســتدامة – التميــز يف العمليــات
 والتميــز يف األداء « .ولفــت إىل أن أبوظبــي للتوزيــع تســعى ألن تصبــح الرشكــة رائــدة يف
مجــال خدمــات توزيــع وتوريــد امليــاه والكهربــاء وأن يكــون ترتيبهــا
ضمــن الربــع االول لقامئــة افضــل الــركات العامليــة العاملــة يف هــذا
املجــال بحلــول عــام .2020
وعــن ثقافــة الرتشــيد يف اســتخدام املــاء والكهربــاء قــال املهنــدس
عبداللــه البــادي مديــر ادارة تخطيــط امليــاه باالنابــة يف رشكــة ابوظبي
للتوزيــع إن الرتشــيد هــو قيمــة اميانيــة وواجــب وطنــي تجــاه
املحافظــة عــى مواردنــا الطبيعيــة واســتدامتها وحســن ادارتهــا.
وأضــاف أن شــح املصــادر الطبيعيــة والزيــادة الســكانية وزيــادة
التطــور العمـراين يف اإلمــارة وارتفــاع معــدل الطلــب وتأثــر عمليــات
توليــد الطاقــة وانتــاج امليــاه عــى البيئــة والتكاليــف الباهظــة يف
االنتــاج متثــل تحديــات أساســية تواجــه القطــاع.
وأوضــح أن الجهــد الحكومــي يف توفــر امليــاه والطاقــة يتبــن إمــا
مــن خــال الطــرق التقليديــة يف االنتــاج « محطــات توليــد الطاقــة
وانتــاج امليــاه « أو مــن خــال مشــاريع الطاقــة النظيفــة واملتجــددة «
محطــات الطاقــة الشمســية  -مفاعــات الطاقــة النوويــة  -محطــات
انتــاج املــاء بتقنيــة التناضــح العكــي  -وإعــادة تدويــر ميــاه الــرف
الصحــي «.
ولفــت إىل أن تعديــل تعرفــة املــاء والكهربــاء جــاء بغايــة ادراك
املســتهلكني بحجــم الجهــود املبذولــة مــن قبــل الحكومــة والتكلفــة
الحقيقيــة لتوصيــل امــدادات امليــاه والكهربــاء اليهــم مــا يســاهم
يف ترشــيد االســتهالك واســتخدام مواردنــا بكفــاءة حيــث اصبــح تغيــر
عــادات اســتهالكنا للميــاه والكهربــاء أمـرا رضوريــا لضــان مســتقبل
مســتدام ألجيــال أبوظبــي القادمــة «.

وزارة الطاقة تناقش
إعداد قانون إتحادي
بشأن تنظيم أنشطة
التعدين وحماية
الثروة المعدنية
عقــدت لجنــة إعــداد قانــون إتحــادي بشــأن تنظيــم أنشــطة
التعديــن وحاميــة الــروة املعدنيــة إجتامعهــا األول مبقــر
وزارة الطاقــة بأبوظبــي برئاســة ســعادة أحمــد محمــد
الكعبــي الوكيــل املســاعد لشــؤون البــرول والغــاز والــروة
املعدنيــة يف وزارة الطاقــة وبحضــور ممثلــن مــن جميــع
.إمــارات الدولــة أعضــاء اللجنــة
وناقــش اإلجتــاع مســودة القانــون مــن منطلــق تعزيــز
التكامــل وتكثيــف التعــاون مــع جميــع الجهــات املعنيــة
بهــدف تحقيــق اســراتيجية ورؤيــة اإلمــارات ،2021
.وتحقيــق التنميــة املســتدامة يف قطــاع التعديــن
ويهــدف القانــون إىل تحقيــق التنميــة املســتدامة يف قطــاع
التعديــن وتنظيــم وتفعيــل النشــاط التعدينــي بقصــد
املســاهمة يف تنميــة ودعــم االقتصــاد الوطنــي وتنويــع
.مصــادر الدخــل
كــا يهــدف كذلــك اىل تنشــيط االســتثامر يف املجــال التعديني
حتــى يصبــح مصــدرا مهــا مــن مصــادر نقــل التقنيــة وإيجاد
وظائــف جديــدة للمواطنــن وتشــجيع وجــذب رؤوس
األمــوال واملســتثمرين مــن املواطنــن واألجانــب لالســتثامر يف
قطــاع التعديــن مبــا يكفــل الحصــول عــى عوائــد إقتصاديــة
.للمســتثمر والدولــة
ويوضــح القانــون اإلجــراءات واملتطلبــات الالزمــة إلصــدار
الرتاخيــص التعدينيــة لرتغيــب وجــذب املســتثمرين للعمــل
يف مجــال التعديــن ووضــع بعــض الضوابــط الالزمــة لحاميــة
املســتثمر تجــاه الغــر أثنــاء مبارشتــه النشــاط التعدينــي
وتحقيــق التنميــة املســتدامة يف قطــاع التعديــن والحــد أو
التحقــق مــن اآلثــار البيئيــة الناتجــة مــن األنشــطة التعدينيــة
والتوجــه نحــو أســاليب اإلنتــاج األكــر نظافــة بيئيــا وتوســيع
قاعــدة االســتثامرات يف قطــاع التعديــن لزيــادة مســاهمته يف
.الناتــج املحــي اإلجــايل
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الطاقة والمستقبل

التمــدد الح ـراري ،مقاومــة الحــاالت الجويــة ومقاومــة األحــاض،
وأهــم الخــواص الفيزيائيــة املطلوبــة هــي متاســك نســيج الصخــر
وترتيــب الحبيبــات وحســن رونقهــا وجــال اللــون.

تصنيــف أحجار الزينة

تصنــف أحجــار الزينــة حســب نوعهــا ،فهــي ناريــة أو رســوبية
أو متحولــة كــا ميكــن تصنيفهــا حســب الرتكيــب املعــدين أو
الخصائــص الكيميائيــة أو الفيزيائيــة وهــذه كلهــا تصنيفــات فنيــة،
أمــا بالنســبة ملنتجــي أحجــار الزينــة فهنــاك العديــد مــن التصنيفات
التــي تعتمــد عــى خصائــص االســتخدام والتــي مــن أهمهــا:

المعادن والصخور
ودورها المحوري
في حياة اإلنسان
تلعــب املعــادن والصناعــات التعدينيــة دورا ً هامــاً يف
حياتنــا اليوميــة ،حيــث تــكاد تكــون الحيــاة مســتحيلة
بــدون املعــادن ال ســيام يف الوقــت الحــارض مــع االنفتــاح
والتطــور الــذي يشــهده العــامل .فــإذا تفكــر اإلنســان أو
نظــر إىل مــا حولــه مــن مــواد أو معــدات أو أجهــزة
أو منشــآت وغريهــا مــن الســلع واملــواد ســواء داخــل
املنــزل أو يف املكتــب أو يف الســيارة أو عــى الطــرق أو
حتــى يف مأكلــه ومرشبــه لوجــد أن املعــادن واحــدة مــن
أهــم مكوناتهــا.
ويف هــذا العــدد سنســلط الضــوء عــى مصــادر هــذه
املــواد وطــرق اســتخدامها وتصنيفهــا حيــث إنهــا متــر
مبراحــل متعــددة قبــل إنتاجهــا بأشــكالها النهائيــة
املتعــددة حســب الغــرض والحاجــة.

مجلة وزارة الطاقة

الجرانيت

أحجار الزينة

وهــي صخــور ناريــة واضحــة التبلــور وتشــتمل عــى الجرانيــت،
النيــس ،الســيانيت ،الديوريــت ،الجرانوديوريــت ،األنورثوزيــت،
الجابــرو ،وتتميــز بألــوان مختلفــة منهــا اللــون الــوردي يف حالــة
ســيادة معــادن األورثــوكالز أو اللــون الرمــادي عنــد ســيادة
معــادن البيوتيــت أو األوان البنيــة أو الخــراء عنــد ســيادة
معــادن الهورتيلنــد ،واألنــواع الغامقــة مــن الجرانيــت يطلــق عليهــا
الجرانيــت األســود.

الحجــر مصطلــح يطلــق عــى كل مــادة تســتخدم ألغـراض البنــاء أو
الصناعــة يف حالتهــا الطبيعيــة دون أي تغيــر يف حالتهــا الكيميائيــة
أو الفيزيائيــة ،أمــا بالنســبة لعلــاء األرض فــإن الحجــر هــو أي
قطعــة أو شــظية صخريــة تكــون يف حالــة حــرة.
الخواص والمواصفات
إن صالبــة الصخــور ونــدرة التشــققات والفجــوات مع توفــر الفواصل
الطبيعيــة يف الكتــل الكبــرة تســاعد يف عمليــات التحجــر بحيــث
ميكــن فصــل الكتــل الكبــرة إىل كتــل صغــرة يســهل اســتخراجها
ونقلهــا ،وتنتــج االختالفــات يف خــواص األحجــار مــن االختالفــات يف
أنســجة الصخــور األصليــة واالختــاف يف تركيبهــا املعــدين والكيميايئ،
ولتحديــد خــواص هــذه األحجــار فإنهــا تخضــع الختبــارات مختلفــة
مثــل اختبــارات املتانــة ،امتصــاص املــاء ،الكثافــة النوعيــة ،الصالبــة
املســامية ،مقاومــة الضغــط ،مقاومــة الثنــي ،مقاومــة التــآكل ،معدل

الحجــر الرملي

وهــو صخــر رســويب يشــتمل عــى حبيبــات كوارتــز ( املــرو)
وفلدســبار وشــظايا صخريــة ويتميــز بالنســيج الفتــايت املتامســك
مبــواد الحمــة مثــل الســيلكا والطــن والكالســيت وأكاســيد الحديــد
وتتــدرج ألوانــه مــن األصفــر إىل البنــي إىل األحمــر وقــد اســتعمل
يف البنــاء يف القــرن الـــ19م وعــرف بالحجــر الرمــي الرتيــايس ،ثــم
توســعت التســمية لتشــمل الكونجلومــرات والحجــر الطينــي
(الغرينــي) واألركــوز.
وهنــاك أنــواع أخــرى مــن الحجــر الرمــي التــي تســتخدم كأحجــار
للزينــة مثــل ( الربيشــيا ) وهــي الصخــور املكــرة واملهشــمة
املتكونــة عــى خطــوط الصــدوع  ،والحجــر األزرق وهــو حجــر
رمــي ناعــم التحبــب صلــب وثقيــل ويتميــز بخاصيــة االنفصــال
عــى طــول أســطحه معطي ـاً رشائــح رقيقــة ناعمــة األوجــه وهــو
عــادة غامــق اللــون .

الرخام

الحجر الجيري
وهــو صخــر رســويب يتكــون عــادة مــن كربونــات الكالســيوم
وعندمــا تزيــد نســبة كربونــات املغنيســيوم عــى  %10يســمى
الحجــر الجــري الدولوميتــي ،والكوكينــا حجــر جــري تكــون نتيجــة
التحــام األصــداف البحريــة مبــادة كلســية ،أمــا الرتافرتــن فهــو حجــر
جــري وصــف بأنــه بطروخــي نتيجــة تواجــد حبيبــات مــن كربونات
الكالســيوم محتويــة عــى بيــض الســمك ولــه قابليــة للتلميــع .

وهــو عبــارة عــن حجــر جــري متبلــور متحــول يتميــز بنســيج
متشــابك أو موزاييــي ويتكــون مــن حبيبات الكالســيت والدولوميت
أو كالهــا مع ـاً ومــن أنواعــه املرمــر وهــو شــديد التبلــور ويتميــز
بخاصيــة الشــبه شــفافة والخطــوط الواضحــة وهنــاك املرمــر
املكســييك وهــو نــوع مــن أنــواع الكالســيدوين ويتميــز بكثافــة
خطوطــه ويســتخدم أحيان ـاً كحجــر كريــم ،كذلــك الرخــام املعــرق
الــذي يحتــوي عــى معــدن الرسبنتــن األخــر الداكــن وهــو مكــون
مــن ســيلكات املغنيســيوم املائيــة ومقطــوع بعــروق مــن معــادن
فاتحــة اللــون وقــد اصطلــح عــى وصفــه تحــت أحجــار الرخــام
نتيجــة قابليتــه للتلميــع ووجــود التعــرق املشــابه لتعــرق الرخــام .
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وهــي جميــع الصخــور القاعديــة الرتكيــب  ،الناعمــة التحبــب ،
واملصطلــح مأخــوذ مــن كلمــة إغريقيــة ( تريــا ) أي الســلم؛ وذلــك
ألن حقــول حمــم البازلــت تظهــر عــى شــكل متــدرج ( كالــدرج )
مــع وجــود أســطح مســتويه بــن درجــة وأخــرى ،ويشــمل االســم
التجــاري كل مــن البازلــت واالنديزيــت ويف بعــض األحيــان الجابــرو
والبايروكســينيت االمفيبوليــت والربيدوتيــت والديابيــز .

الكوارتزيت

وهــو صخــر متحــول مكافــئ للحجــر الرمــي  ،تصلــب برتســيخ
الســيلكا كــادة الحمــة او بإعــادة التبلــور ،ويتميــز بأنــه متجانــس .

ا لسليت
وهــو صخــر أســود دقيــق التحبــب متحــول عــن صخــور رســوبية
ويحتــوي عــى معــادن الكوارتــز  ،املايــكا  ،الرسيســيت والكلوريــت .

األحجار الخضراء

هــي الصخــور املتبلــورة املتحولــة ذات (اللــون األخــر) الناتــج عــن
تواجــد املعــادن الخـراء مثــل الكلوريــت واالبيــدوت .

البازلت او األحجــار المصطبية

مجلة وزارة الطاقة

أحجار متنوعة

وهي تشمل الشيست والسكوريا والحجر الصابوين .

اإلستخدامات :
 -1رصــف الشــوارع والجســور وهــي تتطلــب أحجــارا ً صغــرة مربعة
أو مســتطيلة وأفضلهــا الجرانيــت والجرانوديوريــت والديوريت.
 -2األســوار واملنــازل والقصــور والقــاع والســدود وتتطلــب كتــاً
صغــرة الحجــم لتســوية ســطوحها وتســتخدم يف أعــال البنــاء
والتشــييد.
 -3واجهــات املنــازل الداخليــة والخارجيــة وأعــال الديكــور ،ومــن
األمثلــة عــى ذلــك أحجــار التكســية وهــي عبــارة عــن رشائــح
رقيقــة تســتخدم لتغطيــة املســاحات اإلســمنتية املكشــوفة .ومــن
االســتخدامات األخــرى نجــد املزهريــات وطفايــات الســجائر
وحامــات املصابيــح واملختــرات واألثــاث واألســقف التــي يتــم
تغطيتهــا بألــواح ذات ألــوان جذابــة.
طرق األســتحجار والتشــكيل السطحي :
تتنــوع الطــرق املســتخدمة يف عمليــة قطــع وتشــكيل وصقــل
الحجــارة مــن دولــة إىل أخــرى ،ففــي الــدول األوروبيــة تســتخدم
األجهــزة الحديثــة مبهــارة فائقــة بينــا تســتخدم الــدول الناميــة
أجهــزة بدائيــة إذ يتــم االعتــاد عــى العاملــة اليدويــة .
وعــادة يتــم إكتشــاف الخــام ويحــدد الغطــاء الصخــري ويجهــز
املحجــر بحيــث يكــون الخــام يف متنــاول معــدات القطــع واالت
الرفــع .ويف حالــة املحاجــر تحــت الســطحية يتــم تــرك %25 - %15
مــن الخــام كدعائــم لألســقف .وتتــم عمليــة قطــع األحجــار بواســطة
االســفني الفــوالذي أو بطريقــة الحفــر والتنقيــب أو باســتخدام
املناشــر الســلكية .وأكــر الطــرق شــيوعاً هــي طريقــة القطــع
باللهــب التــي تعمــل عــى تفتيــت الصخــر بواســطة الحـرارة الناتجة
عــن اح ـراق األوكســجني وزيــت الوقــود ،كــا يســتخدم التنقيــب
والفصــل مبــادة الربيســتار أو التفجــر الخفيــف يف عمليــات قطــع
األحجــار وتتــم عمليــة تجزئــة الكتــل الحجريــة إىل كتــل أصغــر
حجــاً باســتخدام االســفني الريــي أو االســفني املوشــوري وبعــد
ذلــك تســتخدم آالت الرفــع الثابتــة أو طريقــة تزليــق الكتــل لنقلهــا
إىل أماكــن التحميــل حيــث ميكــن اســتخدام الرافعــات الشــوكية
لوضعهــا عــى الســيارات املعــدة لنقلهــا إىل املعامــل واملصانــع ليتــم

نرشهــا وتقطيعهــا إىل ألــواح متســاوية حســب الســاكة املطلوبــة
بواســطة املنشــار الجامعــي أو منشــار املــاس الدائــري ثــم تعالــج
ســطوح األلــواح بعــد ذلــك آالت الصنفــرة وبإضافــة مــواد تعمــل
عــى صقــل األلــواح وذلــك باســتخدام أحجــار التلميــع واســطوانات
اللبــاد ثــم يعــاد تقطيعهــا حســب املقاســات املطلوبــة .ويف حالــة
الرغبــة يف الحصــول عــى ســطوح متســاوية خشــنة فإنــه ميكــن
معالجــة األلــواح بواســطة اللهــب أو التطريــق .والجديــر بالذكــر
إن صناعــة إنتــاج أحجــار الزينــة مــا زالــت تعتمــد عــى العاملــة
املاهــرة بشــكل كبــر.
وتجــدر اإلشــارة إىل أن تكلفــة إســتخراج أحجــار الزينــة وتقطيعهــا
وتجهيزهــا تختلــف مــن مقلــع آلخــر .ويحــدد ســعر التكلفــة بنــاء
عــى اللــون والنســيج وصالبــة ومتاســك الصخــر ونــدرة التشــققات
والشــفافية وخلــو القطــع مــن الشــوائب باإلضافــة إىل عامــي
العــرض والطلــب.
أماكــن توفرها وأهــم المنتجون :
يعتــر احتياطــي هــذه األحجــار غــر محــدود ،ويف كل يــوم تكتشــف
أنــواع جديــدة ذات ألــوان جذابــة وأنســجة مختلفــة تنقــل إىل
األســواق بأســعار تنافســية ،ويشــكل الجرانيــت والرخــام والرتافرتــن
الجــزء األكــر مــن التجــارة الدوليــة لألحجــار املســتخدمة ،وترتكــز
هــذه التجــارة يف أمريــكا الشــالية ودول أوروبــا الغربيــة ،فمثــاً

يف الواليــات املتحــدة األمريكيــة هنــاك منطقتــن رئيســيتني أولهــا
منطقــة الســهل الســاحيل األطلنطــي التــي تغطــى بصخــور رســوبية
متتــد مــن العــر الطباشــري إىل الحديــث ،وثانيهــا منطقــة
االبالشــيان ومتتــد مــن االبامــا إىل واليــة مــن وتتكــون مــن صخــور
الجرانيــت والنيــس والرخــام والرسبنتــن والســليت.
وتــأيت إيطاليــا يف املرتبــة الثانيــة بالنســبة إلســترياد كتــل الجرانيــت
واألوىل يف تصديــر األحجــار املصقولــة ،ويف اســتحجار الرخــام
والرتافرتــن ،فأشــهر أنــواع الرخــام تــأيت مــن منطقــة مـراره بشــال
إيطاليــا ،وإنتــاج الرتافرتــن منــذ القــدم مــن منطقــة تيفــويل ،كذلــك
أنتــج الرخــام بأنواعــه املختلفــة منــذ عــر الرومــان لدرجــة أن
األســاء اإليطاليــة ألنــواع الرخــام أصبحــت شــائعة يف جميــع العــامل.
وتــأيت الربتغــال يف املرتبــة الثانيــة دوليـاً يف إنتــاج الرخام بعــد إيطاليا
وخاصــة الرخــام امللــون ،وتعتــر دول حــوض البحــر املتوســط مــن
املنتجــن الرئيســن يف إنتــاج الجرانيــت والرخــام األســود ،وهنــاك
العديــد مــن املنتجــن الصغــار يف دول آســيا وأمريــكا الجنوبيــة التــي
تجنــد تصديــر األحجــار عــى هيئــة كتــل خــام إىل أوروبــا وخاصــة
إيطاليــا.
وتتوفــر يف دولــة اإلمــارات العربيــة املتحــدة بعــض األنــواع
واألشــكال املختلفــة مــن صخــور الزينــة والصالحــة لإلســتخدام بنــاء
عــى الدراســة التــي قامــت بهــا إدارة الجيولوجيــا والــروة املعدنيــة
بــوزارة الطاقــة مؤخ ـرا ً.

اآلن بإمكانكــم طلــب نســختكم مــن
كتــاب « التطــور الجيولوجــي لدولــة اإلمــارات
العربيــة المتحــدة» وهــو عبــارة عــن دراســات
جيولوجيــة وجيوفيزيائيــة مكثفــة ألراضــي
الدولــة ،ويتنــاول الكتــاب التطــور الجيولوجــي
الديناميكــي خــال فتــرة تزيــد عــن  600مليون
عــام مــن التاريــخ الجيولوجــي .النســخة
متوفــرة فــي الموقــع االلكترونــي لــوزارة
الطاقــةwww.moenr.gov.ae :
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معادلة إسعاد المتعاملين

الرئيســية لتحقيــق األهــداف مثــل تطويــر واعتــاد منــاذج مؤسســية
للســعادة وإطــاق ميثــاق للســعادة واإليجابيــة يف كافــة الجهــات
االتحاديــة وتطويــر دليــل لســعادة املتعاملــن وتطوير مــؤرشات أداء
مؤسســية ملواءمــة خطــط الجهــات وبرامجهــا مــع الربنامــج الوطنــي
للســعادة واإليجابية.كــا تضمنــت املبــادرات تطويــر أدوات جديــدة
لتقييــم مــدى مواءمــة كافــة السياســات والترشيعــات مــع ســعادة
املجتمــع قبــل رفعهــا ملجلــس الــوزراء.
كــا تضمنــت املبــادرات أيضــا تحويــل مراكــز الخدمــة الحكوميــة

ملراكــز ســعادة للمتعاملــن وتخصيــص موظفــن حكوميــن لتحقيــق
ســعادة املتعاملــن .و إطــاق مجموعــة مــن املبــادرات بالتعــاون
مــع وســائل اإلعــام الوطنيــة لرتســيخ قيــم الســعادة واإليجابيــة
ونــر الوعــي بهــا وأيضــا إطــاق مبــادرات تتعلــق بنــر املحتــوى
العلمــي والثقــايف الخــاص بالســعادة مــن مؤلفــات ومطبوعــات وكتب
تخصصيــة وتشــجيع القـراءة يف هــذا املجــال لتنميــة الوعــي بأهميــة
اإليجابيــة والســعادة كأســلوب حيــاة متكامــل ونــر الوعــي مبصــادر
الســعادة والعــادات التــي تســهم يف ســعادة النــاس واملجتمعــات.

محمد بن راشد « ..هدفنا أن تكون السعادة أسلوب
حياة في مجتمع اإلمارات والهدف األسمى والغاية
العليا للعمل الحكومي فيها «.
أكــد صاحــب الســمو الشــيخ محمــد بــن راشــد آل مكتــوم نائــب
رئيــس الدولــة رئيــس مجلــس الــوزراء حاكــم ديب رعــاه اللــه أن
كافــة السياســات والربامــج والخدمــات الحكوميــة ال بــد أن تســهم
يف صناعــة مجتمــع إيجــايب وســعيد وأن وظيفــة الحكومــة هــو
تهيئــة البيئــة املناســبة لســعادة األف ـراد واألرس واملوظفــن وترســيخ
اإليجابيــة كقيمــة أساســية يف مجتمــع اإلمــارات .كــا أكــد ســموه
أهميــة توفــر بيئــات إيجابيــة وســعيدة لكافــة موظفــي الحكومــة
وترســيخ القيــم اإليجابيــة يف كافــة الــوزارات والهيئــات واملؤسســات
الحكوميــة ألن جميــع الــوزارات ينبغــي أن تكــون وزارات ســعادة
بسياســاتها وبرامجهــا وخدماتهــا وبيئــة العمــل فيهــا باإلضافــة
لتعزيــز التنســيق أيضــا مــع القطــاع الخــاص لتحقيــق هــذا الهــدف.
و أكــد ســموه أهميــة قيــاس الســعادة بشــكل دقيــق لــدى كافــة
فئــات املجتمــع ومبــا يتناســب مــع التطلعــات الخاصــة بــكل فئــة
واحتياجاتهــا الحاليــة واملســتقبلية  ،وأهميــة االســتامع آلراء وأفــكار
كافــة األفــراد واملؤسســات واقرتاحاتهــم فيــا يتعلــق بتحقيــق
الســعادة واإليجابيــة يف مجتمــع اإلمــارات.
فيــا اعلنــت معــايل عهــود بنــت خلفــان الرومــي وزيــرة الدولــة
للســعادة الربنامــج الوطنــي للســعادة وااليجابيــة والــذي يهــدف
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إىل مواءمــة خطــط الدولــة وبرامجهــا وسياســاتها وترشيعاتهــا
لتحقيــق الســعادة واإليجابيــة يف املجتمــع والعمــل عــى تحفيــز
الجهــات الحكوميــة  .والــذي تضمــن مجموعــة مــن املبــادرات يف
ثــاث مجــاالت رئيســية هــي تضمــن الســعادة يف سياســات وبرامــج
وخدمــات كافــة الجهــات الحكوميــة وبيئــة العمــل فيهــا وترســيخ
قيــم اإليجابيــة والســعادة كأســلوب حيــاة يف مجتمــع اإلمــارات
وتطويــر مقاييــس وأدوات جديــدة لقيــاس الســعادة يف مجتمــع
اإلمــارات .مــن خــال اســتعراض معاليهــا لخططهــا خــال املائــة
يــوم األوىل عــى أن يتبعهــا خطــط بقيــة الــوزارات املتأثــرة بالتغيــر
الهيــكيل األخــر يف الحكومــة االتحاديــة.
ومــن أهــم مكونــات الربنامج الوطني للســعادة وااليجابيــة والخاصة
إلطــاق وتبنــي املبــادرات واملشــاريع والسياســات لتحقيق الســعادة
واإليجابيــة يف املجتمــع واقــراح السياســات واملشــاريع والربامــج
االسـراتيجية العامــة الهادفــة لتحقيــق الســعادة وااليجابيــة وتطويــر
مــؤرشات لقيــاس مســتوى الســعادة يف الجهــات الحكوميــة وعــى
مســتوى الدولــة باإلضافــة لرتســيخ ثقافــة الســعادة واإليجابيــة
كأســلوب حيــاة يف دولــة اإلمــارات ونــر الوعــي بأهميتهــا.
وتضمنــت الخطــة الوطنيــة للســعادة مجموعــة مــن املبــادرات
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للمساهمة في تحقيق التنمية المستدامة

مختبر االبتكار الحكومي يطلق مبادرات
وطنية مشتركة بين قطاعي الطاقة
والتعليم

مركــز الشــيخ محمــد بــن راشــد لالبتــكار وممثــي مكتــب مجلــس
الــوزراء عــى دعمهــم ومشــاركتهم لفريــق الــوزارة إلعــداد املختــر.

جائزة االبتكار

وزارة الطاقــة تطلــق جائــزة االبتــكار الداخليــة ملوظفيهــا بهــدف
نــر ثقافــة االبتــكار وتحفيزهــم عــى توليــد األفــكار وتحويلهــا إىل
واقــع ابتــكاري ملمــوس .وســيتم االعــان عــن الفائزيــن وتكرميهــم
بجوائــز قيمــة ضمــن سلســلة فعاليــات أســبوع االبتــكار يف نوفمــر
.2016

شعلة االبتكار

وأطلقــت الــوزارة مبــادرة شــعلة االبتــكار والتــي تهــدف إىل تعزيــز
التواصــل الداخــي بــن املوظفــن وإتاحــة الفرصــة لهــم عــى تنميــة
مداركهــم املعرفيــة مــن خــال نــر ثقافــة االبتــكار بــن املوظفــن
يف مجــاالت مختلفــة منهــا اقتصــاد املعرفــة واآلداب واملعلومــات
التــي مــن شــأنها دعــم اختصاصــات ومهــام عمــل الــوزارة وبطريقــة
تحفــز عــى االبتــكار يف بيئــة العمــل مــن خــال القنــوات الرســمية
املحــددة لذلــك فقــد تــم اســتحداث رابــط ( ) +Innovationيف
املوقــع االلكــروين للــوزارة  ، www.moenr.gov.ae :حيــث يتــم
إضافــة جميــع املــواد اإلعالميــة ذات العالقــة باالبتــكار يف هــذا امللف.

عقــدت وزارة الطاقــة الجلســة األوىل مــن مختــر االبتــكار الحكومــي
يف ديب .ويــأيت مختــر االبتــكار كجــزء مــن الحملــة الوطنيــة واســعة
النطــاق التــي أطلقتهــا الــوزارة لتعزيــز اســتدامة املــوارد وتحقيــق
النمــو االقتصــادي املســتدام يف مختلــف القطاعــات االقتصاديــة
واالجتامعيــة املختلفــة كقطــاع التعليــم واألرسة وقطــاع األعــال
وقطــاع الســياحة وقطــاع الزراعــة.
وكان معــايل املهنــدس ســهيل بــن محمــد فــرج فــارس املزروعــي
وزيــر الطاقــة قــد أعلــن بــدء الحملــة بالتعــاون مــع قطــاع التعليــم
خــال أســبوع اإلمــارات لالبتــكار يف نوفمــر املــايض وذلــك انطالقـاً
مــن رؤيــة الــوزارة للوصــول إىل مجتمــع يحافــظ عــى مــوارده
وينعــم بطاقــة متنوعــة تحقــق االســتدامة بهــدف موامئــة األفــكار
مبــا يتناســب مــع أســاليب الرتبيــة والتعليــم والسياســات املتبعــة يف
املؤسســات املعنيــة يف الدولــة.
وقــد تضمــن املختــر اقـراح ومناقشــة عــددا ً مــن املبــادرات التــي
مــن شــأنها املســاهمة يف غــرس قيــم ومبــادئ وســلوكيات الرتشــيد
ضمــن املحــاور التــي ركــزت عليهــا الجلســة والتــي حظيــت مبشــاركة
واســعة مــن املختصــن واملعنيــن يف قطاعــي الطاقــة والتعليــم .
ويف كلمتــه االفتتاحيــة أشــار معــايل ســهيل محمــد فــرج فــارس
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املزروعــي وزيــر الطاقــة أن تنظيــم الــوزارة للمختــر يــأيت اســتجابة
لتوجيهــات صاحــب الســمو الشــيخ محمــد بــن راشــد آل مكتــوم،
نائــب رئيــس الدولــة رئيــس مجلــس الــوزراء حاكــم ديب -رعــاه
اللــه -بتعميــم تجربــة مختــر االبتــكار الحكومــي ،لدعــم ومســاندة
األفــكار اإلبداعيــة وتجســيدها مــن خــال مشــاريع ابتكاريــة تســهم
يف دفــع عجلــة التقــدم والريــادة لوضــع دولــة اإلمــارات العربيــة
املتحــدة مــن بــن أفضــل دول العــامل بحلــول العــام .2021
وأكــد معــايل وزيــر الطاقــة عــى أهميــة املختــر ودوره يف وضــع
مبــادرات ومشــاريع مبتكــرة تعــزز مــن ترشــيد اســتهالك الكهربــاء
وامليــاه يف الدولــة ،وتظافــر الجهــود لتحقيــق األهــداف الوطنيــة
الطموحــة وتطلعاتنــا يف «تحقيــق التنميــة املســتدامة « ونــر هــذه
الثقافــة وتعميمهــا لتصبــح جــزءا مــن حيــاة النــاس مبــا ينســجم
مــع رؤيــة اإلمــارات  2021ومــؤرشات األجنــدة الوطنيــة والسياســة
العامــة للعلــوم والتكنولوجيــا.
ويف ختــام املختــر شــكر وكيــل وزارة الطاقــة ســعادة الدكتــور مطــر
النيــادي املشــاركني عــى مــا تقدمــوا بــه مــن أفــكار بنــاءة وأكــد
عــى أن مخرجــات هــذا املختــر ســيتم مراجعتهــا وتحليلهــا وبحــث
تطبيقهــا ضمــن مبــادرات الحملــة الوطنيــة كــا تقــدم بالشــكر لكل

مستقبل االبتكار الرقمي
في دولة اإلمارات العربية المتحدة
* البيان
تركــز الــركات العاملــة يف دولــة اإلمــارات العربيــة
املتحــدة عــى تطويــر ثقافــة االبتــكار يف إطــار التحضــر
للوصــول إىل املســتقبل الرقمــي حيــث تلعــب التقينــات
الصناعيــة الرقميــة دورا ً حيويــاً وتفاعليــاً يف تعزيــز
منظومــة االبتــكار لتحقيــق التنويــع االقتصــادي
والصناعــي.
وتشــر النتائــج الــواردة يف تقريــر (مقيــاس جــرال
الكرتيــك لالبتــكار العاملــي  ) 2016حســب مــاورد
يف جريــدة البيــان بــأن ربــع األشــخاص املشــاركني يف
اســتطالعات الــرأي للدراســة يف الدولــة يــرون بــأن الــروة
الرقميــة تلقــي مســؤولية عــى الــركات لتوفــر التدريــب
والتعليــم املطلــوب ملوظفيهــا.
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سوالر امبلس :2
رحلة حول العالم تحطم
رقمًا قياسيًا جديدًا

نحــو مبــادرات ابتكاريــة تســهم فــي تحفيــز الجيــل القــادم
علــى االبتــكار لمســتقبل أكثــر اســتدامة
بــدأت الرحلــة التاريخيــة النطــاق ســوالر امبلــس  2مــن إمــارة
أبوظبــي ،حيــث تعــد أول طائــرة تطــر حــول العــامل باالعتــاد
عــى الطاقــة الشمســية ليــاً ونهــارا ً دون اســتخدام الوقــود عــى
اإلطــاق .وال يتوقــف األمــر عــى مجــرد تحقيــق رقــم قيــايس عاملــي
جديــد رغــم األهميــة البالغــة لهــذا الجــزء ،ولكــن األمــر يتعلــق
بنــر اإللهــام والرتويــج ملســتقبل أكــر اســتدامة مــن خــال تســليط
الضــوء عــى مــا ميكــن انجــازه باســتخدام الطاقــة املتجــددة.
تعمــل ســوالر امبلــس  2أول طائــرة يف العــامل تتمتــع «بقــدرة غــر
محــدودة» ويعنــي ذلــك إنهــا ميكــن أن تطــر باالعتــاد عــى الطاقة
الشمســية فقــط دون الحاجــة لقطــرة وقــود حتــى يف الليــل ،ويتــم
ذلــك مــن خــال تحويــل أشــعة الشــمس إىل طاقــة كهربائيــة ميكــن
اســتخدامها بشــكل مبــارش أو تخزينهــا مــن خــال شــحن بطاريــات
ليثيــوم .وتتمتــع الطائــرة بأجنحــة هائلــة يبلــغ طولهــا  72مــرا ً
( أطــول مــن طائــرة بوينــغ  )747وهنــاك ســبب جيــد لذلــك،
باعتبــار أن ســطح األجنحــة مغطــى بطبقــة مكونــة مــن 17.248
خليــة شمســية توفــر الطاقــة ألربعــة محــركات كهربائيــة ،وصنعــت
الطائــرة ذات املقعــد الواحــد مــن أليــاف الكربــون ورغــم أجنحتهــا
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الضخمــة فــإن وزنهــا يعــادل وزن ســيارة متوســطة الحجــم.
والطائــرة مــزودة بأكــر مــن  17ألــف خليــة شمســية عــى
جناحيهــا .وســتجتاز  35ألــف كيلومــر خــال خمســة أشــهر ،أمــا
أيــام التحليــق الفعــي املتوقعــة فهــي  25يومــاً .وســتحلق عــى
ارتفــاع  8500مــر كحــد أقــى.
وخــال الرحلــة التــي اســتمرت قرابــة  5أشــهر توقفــت الطائــرة
ســوالر امبلــس  2وطاقمهــا وفريــق دعمهــا يف  12محطــة حــول
العــامل ،قبــل عودتهــا إىل أبوظبــي خــال هــذا االســبوع.
انطلقــت فكــرة الرحلــة مــن الطيــاران الرائــدان مــن ســويرسا
وهــا برنــارد بيــكارد واندريــه بورشــرغ .وكان برنــارد بيــكارد قــد
اســتوحى الفكــرة مــن النجــاح الهائــل الــذي شــهدته أول رحلــة
ملنطــاد حــول العــامل  ،والتــي انطلقــت يف العــام  1999بالتعــاون
مــع بريــان جونــز .وقــد انطلقــت الرحلــة بحمولــة  3.7طــن مــن
غــاز الربوبــان ،وعنــد الوصــول تبقــى  40كــغ فقــط وعندمــا أدرك
أن محاولتــه كانــت ســتتعرض للفشــل بســبب نقــص الوقــود ،وعــد
بأنــه ســيطري حــول العــامل مــرة أخــرى ولكــن ســتكون الرحلــة دون
اســتخدام الوقــود.
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