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كلمة العدد

الشيخ زايد قائد حفر اسمه
في قلوب مئات الماليين
أن إعالن رئيس الدولة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان – حفظه الله
 عام « 2018عام زايد» يعد مناسبة وطنية الستحضار اإلنجازاتالتي تحققت بفضل الرؤية الفريدة للوالد المؤسس التي حمل
رايتها خير خلف لخير سلف رئيس الدولة ،وولي عهد أبوظبي نائب
القائد األعلى للقوات المسلحة ،الشيخ محمد بن زايد.
هذه المبادرة هي احتفاء وعرفان وامتنان لدور الوالد المؤسس
الذي أرسى ركائز هذه النهضة البشرية والعمرانية ،حيث وجه الشيخ
زايد بن سلطان آل نهيان ،جل اهتمامه لبناء اإلنسان ،اإلماراتي
المعتز بإرثه الحضاري ،والمنفتح على العالم والمتواصل مع ثقافات
الشعوب ،كل ذلك جعل من أبناء وبنات اإلمارات نماذج رائدة كل
في مجاله.
وبمناسبة الذكرى المئوية لوالدة الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان،
ستحتفل اإلمارات بالقائد األب المؤسس ،الذي حفر اسمه في
قلوب مئات الماليين حول العالم بإنسانية قل مثيلها ،وحكمة
ً
ً
حصنا
وقيما غرسها ورعاها لتصبح
التصقت بمسيرته ومواقفه،
يستظل به كل من يعيش على هذه األرض المباركة
أن تطور اإلمارات والنهضة الشاملة التي تعيشها هي نتائج لزرع
زايد الخير ،فقد وضع القواعد واألسس التي سارت عليها اإلمارات
وواصل قادة الدولة وشعبها السير على نهجه.

سهيل محمد فرج فارس المزروعي
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اإلمارات تشارك في
اجتماع لجنة األمم
المتحدة (االسكوا) في
بانكوك
اعترافــا بالــدور األساســي الــذي تؤديــه الطاقــة املســتدامة يف
حتقيــق أهــداف التنميــة املســتدامة ،شــاركت دولــة االمــارات
العربيــة املتحــدة برئاســة ســعادة املهندســة فاطمــة الفــورة
الشامســي الوكيل املســاعد لشــوؤن الكهرباء وطاقة املســتقبل
وفــد الدولــة املشــارك يف اجتمــاع جلنــة األمم املتحــدة
االقتصاديــة واالجتماعيــة لغربــي آســيا (االســكوا) بشــأن
أهــداف التنميــة املســتدامة وحتديــداً الهــدف الســابع املتمثــل
بضمــان حصــول اجلميــع بتكلفــة ميســورة علــى خدمــات
الطاقــة احلديثــة املوثوقــة واملســتدامة.
وقــد وضحــت ســعادة املهندســة فاطمــة الفــورة مــا قامــت
بــه دولــة اإلمــارات يف حتقيــق الهــدف الســابع ضمــن حلقــة
نقاشــية حــول حتقيــق الهــدف الســابع مــن أهــداف التنميــة
املســتدامة يف املنطقة العربية .وقد شــاركت ســعادة املهندســة
فاطمــة الفــورة احلضــور قصــة جنــاح دولــة اإلمــارات مــن
خــال إطــاق اســتراتيجية الطاقــة  )50@50( 2050والتــي
تعتبــر أول خطــة موحــدة للطاقــة يف الدولــة ،تــوازن بــن
جانبــي اإلنتــاج واالســتهالك ،وااللتزامــات البيئيــة العامليــة،

اإلمارات تشارك في مؤتمر
ومعرض CERAWEEK
بهيوستن
وتضمــن بيئــة اقتصاديــة مريحــة للنمــو يف جميــع القطاعــات.
كمــا شــاركت ســعادتها بحلقــة نقاشــية حــول زيــادة حصــة
الطاقــة املتجــددة يف املزيــج العاملي مبينة مكانة دولة اإلمارات
الرياديــة العامليــة يف قطــاع الطاقــة املتجــددة ومــا تنفــذه مــن
مشــاريع اســتعداداً لرفــع نصيــب الطاقــة املتجــددة إلــى % 44
مــن مزيــج الطافــة يف العــام  .2050كمــا بينــت مــا شــهده العــام
املاضــي مــن قفــزة كبيــرة يف مشــروع مجمــع محمــد بــن راشــد
للطاقــة الشمســية بدبــي ،أكبــر مجمــع للطاقــة الشمســية يف
املنطقــة ،والــذي يســعى للوصــول الى  5آالف ميغــاواط 2030
والــذي حقــق أقــل ســعر للطاقــة الشمســية املركــزة مــع تخزيــن
ـي /كيلوواط ســاعة .وأشــارت
الطاقــة عامليــا  7.3ســنت أمريكـ 
الشامســي إلــى مشــروع نــور أبوظبــي والــذي يعـ ُّد أكبــر محطة
مســتقلة للطاقــة الشمســية يف العالــم ،وتتضمــن إنشــاء
وتطويــر ومتويــل وتشــغيل وصيانــة محطــة للطاقــة الشمســية
باســتخدام تكنولوجيــا الطاقــة الكهروضوئيــة وبســعر 2.42
ســنت أميركي/كيلــوواط ســاعة باعتبــاره مــن أكثــر األســعار
تنافســية علــى مســتوى العالــم.

«الفجيرة للصناعة البترولية
و»إس آند بي جلوبال بالتس»
توقعان اتفاقية تدشين
شبكة «بلوك تشين»
أكــد الشــيخ الدكتــور راشــد بــن حمــد الشــرقي رئيــس هيئــة
الفجيــرة للثقافــة واإلعــام نائــب رئيــس مجلــس إدارة منطقــة
الفجيــرة للصناعــة البتروليــة أهميــة مواكبــة أفضــل التقنيــات
احلديثــة والتطــورات املتســارعة التــي تطــرأ علــى قطــاع جتارة
وتخزيــن مشــتقات النفــط مشــيراً إلــى ضــرورة وضــع االســس
للتخطيــط الســليم لقطــاع الطاقــة والتعامــل مــع التحديــات
املســتقبلية للقطــاع النفطــي مــن خــال توفيــر بيئــة مشــجعة
تســاعد علــى جــذب املســتثمرين إلــى دولــة اإلمــارات.
وتوفــر شــبكة «بلــوك تشــن» للمشــتركني يف منطقــة الفجيــرة
للصناعــة البتروليــة «فــوز» وســيلة آمنــة وســهلة مــن أجــل تتبــع
ســير بيانــات املخزونــات النفطيــة وجتميعهــا بشــكل أســبوعي
مــن خــال جلنــة بيانــات الطاقــة املعروفــة باســم فيدكــوم.
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وأوضــح الدكتــور الشــرقي ان « فــوز» تســعى لعقــد شــراكات
إســتراتيجية يف مجــال صناعــة الغــاز والنفــط لترســيخ
دور إمــارة الفجيــرة كمركــز عاملــي لتخزيــن وتــداول النفــط
ومشــتقاته مشــيراً إلــى أن التعــاون مــع شــركة إس آنــد بــي
جلوبــال بالتــس ســاهم يف اســتمرارية إمــارة الفجيــرة يف
تعزيــز مكانتهــا يف األســواق العامليــة.
بــدوره قــال جيمــس رايلــت مديــر اإلبــداع واالســتراتيجيات
الرقميــة يف إس آنــد بــي جلوبــال بالتــس انــه كانــت هنــاك
محــاوالت ســابقة هامــة مــن أجــل اســتخدام تقنيــة البلــوك
تشــن يف أســواق الطاقــة واملــواد األوليــة ونعتقــد أن مشــروعنا
هــذا بالتعــاون مــع شــركائنا يف الفجيــرة يعــد أول تطبيــق
لتقنيــة «بلــوك تشــن» يف أســواق النفــط.

تــرأس معالــي ســهيل محمــد بــن فــرج املزروعــي وزيــر الطاقــة
والصناعــة وفــد الدولــة املشــارك يف فعاليــات مؤمتــر ومعــرض
 CERAWeekيف هيوســن بالواليــات املتحــدة األمريكيــة
خــال الفتــرة مــن  9-5مــارس  .2018حيــث يعــد هــذا املؤمتــر
أحــد أهــم وأكبــر املومتــرات قطــاع النفــط والغــاز والطاقــة على
مســتوى العالــم ،كمــا أنــه يناقــش مواضيــع متنوعــة وحاســمة
تتعلــق مبســتقبل اجتاهــات أســواق الطاقــة وأحــدث التقنيــات
املســتخدمة.
وقال معاليه ان هذا املؤمتر يعتبر منصة عاملية لتبادل األفكار
واخلبــرات والتعلــم وبنــاء العالقــات بــن الصناعــة واحلكومــة
ملعاجلــة التحديات املســتقبلية للطاقة العامليــة ،وضمان حتقيق
اســتدامتها ألجيال املستقبل.
وخــال هــذا املؤمتــر شــارك معالــي وزيــر الطاقــة والصناعة يف
جلســة حواريــة وزاريــة خاصــة عــن أهميــة االســتدامة والتغيــر
املناخــي .حيــث اكــد معاليــه ان حتقيــق التنميــة االقتصاديــة
والبشــرية املســتدامة هــو مــن خــال عمــل جماعــي مشــترك
يف املجتمــع الدولــي.
كمــا شــارك معاليــه يف جلســه حواريــة مــع نخبــة مــن املتحدثــن
مبــا يتعلــق يف مســتقبل التقــاط وتخزيــن ثاني اكســيد الكربون.
واكــد مــن خاللهــا معاليــه ان دولــة اإلمــارات العربيــة املتحــدة

أحــد الــدول الرائــدة يف هــذا املجــال ملــا لهــا مــن أثــر بيئــي
واقتصــادي مهــم .وان مشــروع الريــادة التابــع لشــركة أدنــوك
يعتبر أول مشــروع يف منطقة الشــرق األوســط وشــمال أفريقيا
اللتقــاط الكربــون واســتخدامه وتخزينــه ويعــد دليــ ً
ا علــى
إمكانيــة تنفيــذ مشــروعات جتاريــة تســهم يف تعزيــز اســتخراج
النفــط واحملافظــة علــى البيئــة وتوفيــر املزيــد مــن الغــاز
للشــبكة .وان هــذا املشــروع يكتســب أهميــة كبيــرة مــن حيــث
إثبــات مفهــوم التكامل بني املوارد الهيدروكربونية والتكنولوجيا
النظيفــة ،وإن االبتــكار قــادر علــى إيجــاد حلــول مجديــة مــن
شــأنها تعزيــز القيمــة والتصــدي ملختلــف التحديــات.
وتزامنــا مــع اليــوم العاملــي للمــرأة شــارك معالــي وزيــر الطاقــة
والصناعــة يف جلســة حواريــة ضمــت العديــد مــن القيــادات
النســائية يف مجــال الطاقــة واملــدراء التنفيذيــن للشــركات
الكبــرى ،حيــث أكــد معاليــه مــن خــال هــذه اجللســة ان املــرأة
االماراتيــة باتــت تلعــب دورا تنمويــا بارزا واحتلت املكانة العاملية
التــي تســتحقها جلدارتهــا وتفوقهــا ومــا مــن شــك أن هنــاك
عــددا مــن العوامــل التــي ســاعدت على إيصــال املــرأة االماراتية
مراكــز قياديــة متقدمــة يف الدولــة ،ولعــل أبرزهــا توفــر بيئــة
وقاعــدة تشــريعية داعمــة وراســخة مكنتهــا مــن املشــاركة
اإليجابيــة يف مســيرة التنميــة وصياغــة املســتقبل.

الفريق اإلماراتي الكوري
الجنوبي يعقد اجتماعه
المشترك بشأن التعاون في
مجال المياه
يف اطــار مذكــرة التفاهــم املوقعــة بــن دولــة االمــارات العربيــة
املتحــدة وجمهوريــة كوريــا اجلنوبيــة يف العــام  2015للتعــاون
يف مجــال امليــاه عقــد فريــق العمــل املشــترك اجتماعــه الثانــي
اليــوم يف ســيؤول.
وقــد تــرأس ســعادة الدكتــور مطــر حامــد النيــادي وكيــل وزارة
الطاقــة والصناعــة جانــب الدولــة يف فريــق العمــل املشــترك
بينمــا تــرأس ســعادة بــارك يــوجن املديــر العــام يف وزارة

األراضــي وامليــاه والنقــل والبنيــة التحتيــة يف جمهوريــة كوريــا
اجلنوبيــة اجلانــب الكــوري يف فريــق العمــل املشــترك .ومت يف
هــذا االجتمــاع متابعــة جهــود التعــاون وتبــادل اخلبــرات حــول
تقنيــات التحليــة املتقدمــة وإدارة مصــادر امليــاه اجلوفيــة ورفــع
كفــاة انتاجيــة محطــات التحليــة العاملــة بالتناضــح العكســي
واالدارة الذكيــة لشــبكات امليــاه وادارة الســدود وإعــداد
اخلريطــة املائيــة وميــزان امليــاه.

العدد 2018-6

7

8

أخبار الطاقة والصناعة

اإلمارات تشارك في مؤتمر «حوار
برلين للتحول في سياسات الطاقة»

شــاركت دولــة اإلمــارات يف فعاليــات املؤمتــر الدولــي «حــوار
برلــن للتحــول يف سياســات الطاقــة  »2018التــي نظمتهــا
احلكومــة األملانيــة االحتاديــة بالتعــاون مــع احتــاد الطاقــة
املتجــددة يف وزارة اخلارجيــة األملانيــة.
ضــم وفــد الدولــة املشــارك يف املؤمتــر ..معالــي ســهيل بــن
محمــد فــرج فــارس املزروعــي وزيــر الطاقــة والصناعــة
ومعالــي املهنــدس عويضــة مرشــد املــرر رئيس دائــرة الطاقة.
شــارك  -يف املؤمتــر الــذي أقيــم للعــام الرابــع علــى التوالــي-
عــدد كبيــر مــن وزراء اخلارجيــة والطاقــة والصناعــة وصنــاع
القــرار يف قطاعــات سياســة الطاقــة والسياســة اخلارجيــة
والصناعــة والبحــث العلمــي وممثلــي املجتمــع املدنــي
واخلبــراء وأهــم الشــركات العاملــة يف مجــال الطاقــة مــن
أكثــر مــن  90دولــة.
ويعتبــر املؤمتــر فرصــة متميــزة لطــرح ومناقشــة أحــدث
التطــورات يف مجــال سياســة الطاقــة وآليــات السياســة يف
التعامــل مــع التحــول يف إنتــاج الكهربــاء وفــرص االســتثمار
وتقــدمي منــاذج عمــل مســتقبلية يف إطــار عمليــة االنتقــال
إلــى االعتمــاد علــى الطاقــة املتجــددة.
ودعــا هايكــو مــاس وزيــر اخلارجيــة األملانــي  -يف كلمتــه
خــال املؤمتــر  -دول العالــم إلــى بــذل املزيــد مــن اجلهــد
ملكافحــة التغيــر املناخــي  ..مشــيرا إلــى تعهــد املجتمــع
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الدولــي مبوجــب اتفاقيــة باريــس بالتحــرك مــن أجــل مكافحة
االحتــرار األرضــي.
وأكــد أن أملانيــا لــن تألــو جهــدا يف دفــع جميــع الــدول إلــى
التحــول الســريع نحــو إنتــاج الطاقــة املســتدام وســتعمل يف
إطــار األمم املتحــدة علــى تأســيس مجموعــة مــن الــدول
تتبنــى مبــادرات ملواجهــة التغيــر املناخــي واحلفــاظ علــى
األمــن العاملــي.
مــن ناحيتــه أكــد معالــي ســهيل املزروعــي  -خــال املؤمتــر-
أن « حــوار برلــن للطاقــة « هــو أحــد املنصــات الرئيســية
للتباحــث حــول حتــول الــدول إلــى الطاقــة املتجــددة ودولــة
اإلمــارات تعــد مــن الــدول الرائــدة يف هــذا املجــال  ..مشــيرا
إلــى أن اســتراتيجية الطاقــة  2050ســتنقل اإلمــارات مــن
دولــة تعتمــد علــى الغــاز الطبيعــي بنســبة تقــارب  100يف
املائــة إلــى دولــة تعتمــد علــى مصــادر الطاقــة املتجــددة
والنظيفــة بنســبة تصــل إلــى  50يف املائــة.
وأشــار إلــى أن املشــاريع التــي تقــام يف اإلمــارات يف مجــال
الطاقــة املتجــددة تــكاد تكــون األكبــر يف العالــم واملشــروع
اجلديــد الــذي أطلــق يف إمــارة دبــي كجــزء مــن برنامــج
صاحــب الســمو الشــيخ محمــد بــن راشــد آل مكتــوم نائــب
رئيــس الدولــة رئيــس مجلــس الــوزراء حاكــم دبــي «رعــاه اهلل»
للطاقــة املتجــددة بتقنيــة الطاقــة املركــزة بطاقــة تبلــغ 700

ميغــاواط تعتبــر األكبــر يف العالــم يف مــكان واحــد.
وأكــد املزروعــي حــرص الدولــة علــى املشــاركة يف املؤمتــر
لتبــادل اخلبــرات والتعــرف علــى جتــارب الــدول يف
مشــروعات ربــط الطاقــة املتجــددة ومصــادر الطاقــة األخرى
ونقــل خبــرة وجتربــة دولــة اإلمــارات إلــى هــذا املؤمتــر.
وأضــاف أن أملانيــا هــي أحــد أهــم الشــركاء لإلمــارات يف
أوروبــا وهنــاك الكثيــر مــن املشــروعات املشــتركة بــن البلدين
 ..الفتــا إلــى أن أملانيــا يوجــد بهــا إحــدى أهــم الشــركات
العاملــة يف مجــال التوربينــات الغازيــة التــي تســتخدمها دولــة
اإلمــارت يف توليــد الكهربــاء.
كمــا ألقــى املزروعــي يف إطــار فعاليــات املؤمتــر محاضــرة
بعنــوان « التحــول الهيكلــي – حلــول مبتكــرة للتخلــي عــن
مصــادر الطاقــة اإلحفوريــة « أوضــح فيهــا أن الطاقــة
الشمســية أحــد أهــم مصــادر الطاقــة املتجــددة يف خطــة
توليــد الطاقــة يف اإلمــارات  ..مضيفــا أن الطاقــة املتجــددة
ال حتتــاج يف احلقيقــة إلــى الدعــم احلكومــي نظــرا لكــون
منطقــة الشــرق األوســط أحــد أنســب األماكــن لالســتفادة
مــن طاقــة الشــمس.
وقــال املزروعــي إن العالــم يف حاجــة جلميــع مصــادر الطاقــة
ســواء كانــت أحفوريــة أو متجــددة ومــا علينــا التركيــز عليــه

هــو بــذل املزيــد مــن اجلهــود خلفــض البصمــة الكربونيــة
لهــذه املصــادر ..مشــيرا إلــى أن االســتثمار يف التحــول يف
إنتــاج الطاقــة اخلضــراء واملتجــددة ســيفتح الكثيــر مــن
فــرص األعمــال و االبتــكار ومــن املتوقــع توفيــر آالف مــن
فــرص العمــل اجلديــدة.
مــن جهتــه قــال بيتــر ألتمايــر وزيــر االقتصــاد األملانــي إن
التحــول يف إنتــاج الطاقــة يف طريقــه ألن يصبــح منوذجــا
اســتثماريا  ..مؤكــدا أن توليــد الكهربــاء بالطاقــة الشمســية
يعتبــر أكثــر جذبــا لالســتثمار مــن املصــادر التقليديــة
ويتماشــى مــع وجهــة نظــر كل مــن يــرى يف التحــول يف إنتــاج
الطاقــة فرصــا اقتصاديــة.
وأضــاف ألتمايــر أن احلكومــة ســتعمل خــال دورتهــا احلالية
علــى التأكيــد علــى عــزم أملانيــا التخلــي عــن اســتخدام الفحم
يف إنتــاج الكهربــاء خــال خطــة واضحة.
إن مشــاركة دائــرة الطاقــة -أبوظبــي يف املؤمتــر تأتــي يف
إطــار االهتمــام اخلــاص الــذي توليــه أبوظبــي لالســتفادة
مــن الطاقــة املتجــددة حيــث أن املؤمتــر يعتبــر وجهــة لتبــادل
األفــكار والتطلــع ألحــدث التطــورات يف مجــال تقليــل
االنبعاثــات الكربونيــة والســعي لتخفيــض تكلفــة اإلنتــاج
بوجــه عــام واســتدامته بشــكل خــاص.

وكيل وزارة الطاقة والصناعة
يلقي كلمة الدولة في االمم
المتحدة بشأن العقد الدولي
للعمل من أجل المياه
ألقــى ســعادة د .مطــر حامــد النيــادي وكيــل وزارة الطاقــة والصناعــة كلمــة االمــارات يف اجتمــاع رفيــع املســتوى بشــأن
العقــد الدولــي للعمــل مــن اجــل امليــاه يف مقــر االمم املتحــدة  ،وقــد ذكــر ســعادته يف الكلمــة ان امليــاه حتتــل اولويــه يف
اجنــدة االمــارات لتوفيــر مــوارد ميــاه مســتدامة لشــعبها واملســاهمة يف اجلهــود الدوليــة لتوفيــر امليــاه للمحتاجــن لهــا.
وحتــدث الدكتــور مطــر عــن مبــادرة ســقيا االمــارات ودورهــا يف املســاهمة بامــداد احملتاجــن بامليــاه كمــا اشــار الــى
االبتــكار والتقنيــات احلديثــة يف البرنامــج الوطنــي اال ســتمطار وحتــدث عــن جائــزة االمــارات لالســتمطار ودورهــا
يف تعزيــز البحــث والتطويــر يف علــم االســتمطار مبــا يعــود باملنفعــة علــى البشــرية .وتضمنــت كلمــة ســعاده الوكيــل
احلديــث عــن االستشــراف يف اســتراتيجية االمــارات لالمــن املائــي والترابــط بــن امليــاه والطاقــه والغــذاء والتغيــر
املناخــي واهميــه حتقيــق تــوازن بينهــا.
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وزارة الطاقة
والصناعة تعقد
جلسة عصف ذهني
لموظفيها تزامنا
مع إطالق رئيس
الدولة العام 2018
«عام زايد»
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بالتزامــن مــع إطــاق صاحــب الســمو الشــيخ خليفة
بــن زايــد آل نهيــان رئيــس الدولــة  -حفظــه اهلل -
عــام « 2018عــام زايــد» ،وحرصــا مــن وزارة الطاقــة
والصناعــة علــى التحضيــر لهــذه املناســبة الوطنيــة
والتــي تقــام لالحتفــاء بالقائــد املؤســس املغفــور لــه
الشــيخ زايــد بــن ســلطان آل نهيــان « طيــب اهلل
ثــراه « مبناســبة ذكــرى مــرور مائــة ســنة علــى
ميــاده وذلــك إلبــراز دور املغفــور لــه يف تأســيس
وبنــاء دولــة اإلمــارات إلــى جانــب إجنازاتــه احملليــة
والعامليــة.
عقــدت الــوزارة أولــى خلــوة ملوظفــي الــوزارة والتــي
هدفــت الــى صياغــة مبــادرات وبرامــج جتســد إرث
زايــد اإلنســاني والقيــادي ومواءمــة اســتراتيجيتها
التشــغيلية لعــام  2018بأهــداف ومحــاور عــام زايــد
وأكــد معالــي ســهيل بــن محمــد املزروعــي وزيــر
الطاقــة بــان «عــام زايــد» يعــد مناســبة وطنيــة
الســتحضار اإلجنــازات التــي حتققــت بفضــل
الرؤيــة الفريــدة للوالــد املؤســس التــي حمــل رايتهــا
خيــر خلــف خليــر ســلف صاحــب الســمو الشــيخ
خليفــة بــن زايــد آل نهيــان رئيــس الدولــة حفظــه
اهلل وصاحــب الســمو الشــيخ محمــد بــن زايــد آل
نهيــان ،ولــي عهــد أبوظبــي نائــب القائــد األعلــى
للقــوات املســلحة.
وأضــاف أن تطــور اإلمــارات والنهضــة الشــاملة

التــي تعيشــها هــي نتائــج لــزرع زايــد اخليــر ،فقــد وضــع
القواعــد واألســس التــي ســارت عليهــا اإلمــارات وواصــل
قــادة دولــة اإلمــارات وشــعبها الســير علــى نهجــه.
وأشــار إلــى أن هــذه املبــادرة هــي احتفــاء وعرفــان وامتنــان لدور
الوالــد املؤســس الــذي ارســى ركائــز هــذه النهضــة البشــرية
والعمرانيــة ،حيــث وجــه املغفــور لــه بــإذن اهلل تعالــى الشــيخ
زايــد بــن ســلطان آل نهيــان  -ط ّيَــب اهلل ثــراه – جــل اهتمامــه
لبنــاء االنســان ،اإلماراتــي املعتز بإرثــه احلضاري ،واملنفتح على
العالــم واملتواصــل مــع ثقافــات الشــعوب ،كل ذلــك جعــل مــن
أبنــاء وبنــات اإلمــارات منــاذج رائــدة كل يف مجالــه.
واكــد ان مبناســبة الذكــرى املئويــة لــوالدة املغفــور لــه الشــيخ
زايــد بــن ســلطان آل نهيــان “طيــب اهلل ثــراه” ،حتتفــل
االمــارات بالقائــد االب املؤســس االنســان قائــد حفــر اســمه
يف قلــوب مئــات املاليــن حــول العالــم بإنســانية قــل مثيلهــا،
وحكمــة التصقــت مبســيرته ومواقفــه ،وقيمــاً غرســها

ورعاهــا لتصبــح حصنـاً يســتظل بــه كل مــن يعيــش علــى هــذه
األرض املباركــة.
ومــن جهتــه أكــد ســعادة د .مطــر النيــادي وكيــل وزارة الطاقــة
قــال ســعادة د مطــر النيــادي وكيــل وزارة الطاقــة ان «عــام
زايــد « ميثــل فرصــة ثمينــة لــدى نفــوس شــعب االمــارات
لتخليــد اعمــال وقيــم ومــوروث املغفــور لــه بــاذن اهلل الشــيخ
زايــد يف اخليــر والعطــاء والعزميــة واالراده لبنــاء الوطــن.
لقــد اســس الشــيخ زايــد رحمــة اهلل دولــه االمــارات علــى
قيــم اصيلــه جعلــت االمــارات تتبــواء منزلــه مرموقــه بــن
الــدول وســاهمت يف ان تتحــول االمــارات الــى ارض الفــرص
والتســامح والســعاده وحتقيــق االحــام.
وأضــاف النيــادي ان إرث زايــد رحمــه اهلل ،إرث شــامل
يجمــع بــن اخليــر واملعرفــة واحلــق والعدالــة والتســامح
واغاثــه امللهــوف وجنــده احملتــاج ونصــره املظلــوم وبنــاء
اواصــل الصداقــه والتعــاون والعمــل علــى حتقيــق التنميــه
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وزير الطاقة
والصناعة:
اإلمارات ثاني
أكبر منتج لمياه
ً
عالميا
التحلية
أكــد ســهيل محمــد املزروعــي ،وزيــر الطاقــة والصناعــة
اإلماراتــي ،أن دولــة اإلمــارات العربيــة املتحــدة تســعى
وبشــكل حثيــث إلــى اســتدامة أمنهــا املائــي وحتقيــق التــوازن
بــن مصــادر امليــاه املتاحــة والطلــب عليهــا مــن القطاعــات
املســتهلكة ،حيــث تغطــي اليــوم خدمــات الصــرف الصحــي
وامليــاه املنزليــة العذبــة مــا نســبته  %100مــن الســكان.
وأوضــح أن اإلمــارات ثانــي أكبــر منتــج مليــاه التحليــة علــى
مســتوى العالــم ،إذ تبلــغ الســعة املركبــة حملطــات التحليــة
يف الدولــة  1643مليــون جالــون يف اليــوم ،ويبلــغ إنتــاج
محطــات التحليــة يف اإلمــارات  441,016مليــون جالــون
يف الســنة.
وقــال يف كلمــة لــه اليــوم مبناســبة احتفــال دول العالــم
باليــوم العاملــي للميــاه ـ الــذي يوافــق  22مــارس مــن كل
عــام ـ والــذي جــاء حتــت شــعار «الطبيعــة ألجــل امليــاه»

مجلة وزارة الطاقة والصناعة

إن االحتفــال باليــوم العاملــي للميــاه هــو مناســبة لتســليط
الضــوء علــى أهميــة مصــادر امليــاه العذبــة والدعــوة إلــى
اإلدارة املســتدامة ملــوارد امليــاه ،باإلضافــة إلــى إبــراز
اجلهــود القائمــة ملجابهــة التحديــات املائيــة علــى مســتوى
العالــم.
وأشــار إلــى أنــه بعــد انتقــال ملــف امليــاه إلــى وزارة الطاقــة
والصناعــة ..أطلقــت الــوزارة يف ســبتمبر  2017ضمــن
االجتماعــات الســنوية حلكومــة اإلمــارات اســتراتيجية
األمــن املائــي  ،2036الهادفــة إلــى ضمــان اســتدامة
واســتمرار الوصــول إلــى امليــاه خــال الظــروف الطبيعيــة
وظــروف الطــوارئ القصــوى.
وقــال إن الطلــب علــى امليــاه يف دولــة اإلمــارات وصــل إلــى 5
مليــارات متــر مكعــب يف الســنة ،ويفــوق معــدل اســتهالك
الفــرد للميــاه يف اإلمــارات ضعــف معــدل اســتهالك الفــرد
يف بلــدان العالــم.
وأضــاف أن اســتراتيجية األمــن املائــي  2036اعتمــدت
مجموعــة مــن األهــداف وتشــمل ..خفــض إجمالــي الطلــب
علــى امليــاه بنســبة  ،%21وزيــادة مؤشــر إنتاجيــة امليــاه
بنســبة  ،%69وخفــض مؤشــر نــدرة امليــاه إلــى  3درجــات
وزيــادة نســبة إعــادة اســتخدام ميــاه الصــرف الصحــي
املعاجلــة إلــى  ،% 95حيــث بلغــت الكميــة املعــاد اســتخدامها
منهــا  479مليــون متــر مكعــب يف الســنة ،تســتخدم بشــكل
رئيســي يف ري الزراعــة التجميليــة واحلدائــق ،وهنــاك
مبــادرات ودراســات تقييميــة الســتخدامها يف الزراعــة
اإلنتاجيــة واالســتخدامات الصناعيــة.
ويف مطلــع  2018وبالتزامــن مــع عــام زايــد ،أُعلــن أكبــر
مشــروع لتحليــة ميــاه البحــر علــى مســتوى العالــم إلنتــاج
 200مليــون جالــون مــن امليــاه يوميــا يف منطقــة الطويلــة،
علــى بُعــد نحــو  45كــم شــمال أبوظبــي ..ومت الكشــف عــن
مشــروع اخلــزان االســتراتيجي الكبيــر الــذي مت إجنــاز
معظــم أعمــال بنائــه وتشــغيله يف ليــوا مبنطقــة الظفــرة
بأبوظبــي.
ويعــد برنامــج تطويــر النفــق االســتراتيجي يف إمــارة
أبوظبــي عالمــة بــارزة علــى خريطــة املشــاريع املســتقبلية يف
اإلمــارات يف مجــال مشــاريع البنيــة التحتيــة ،فهــذا املشــروع
يلبــي االحتياجــات طويلــة األجــل لإلمــارة جلمــع ونقــل ميــاه
الصــرف الصحــي .إجنــازات مميــزة وخطــوات عمالقــة
نحــو حتقيــق األمــن املائــي املســتدام حتققــت بفضــل الدعــم
الكبيــر للقيــادة الرشــيدة ونظرتهــا االستشــرافية واجلهــود
املخلصــة ألبنــاء اإلمــارات.

تعرف على برامج عمل استراتيجية األمن
المائي  2036لإلمارات

تهــدف اســتراتيجية األمــن املائــي  2036لدولــة اإلمــارات
إلــى ضمــان اســتدامة واســتمرارية الوصــول للميــاه خــال
الظــروف الطبيعيــة وظــروف الطــوارئ القصــوى ،مبــا ينســجم
مــع تشــريعات الدولــة ومواصفــات منظمــة الصحــة العامليــة،
ويســاهم يف حتقيــق رخــاء وازدهــار املجتمــع واســتدامة منــو
االقتصــاد الوطنــي.
ومت إعــداد االســتراتيجية مــن منظــور وطنــي شــامل لتغطــي
كافــة عناصــر سلســلة االمــداد املائــي يف الدولــة ويف إطــار
زمنــي مدتــه عشــرون عام ـاً ،وذلــك مبشــاركة جميــع الهيئــات

واجلهــات املعنيــة باملــوارد املائيــة يف الدولــة يف مراحــل
اعــداد االســتراتيجية ،كمــا مت تطويــر مجموعــة مــن األدوات
االســتراتيجية لتقييــم الوضــع املائــي واملســاعدة يف اتخــاذ
القــرار هــي الســجل الوطني ملخاطر امليــاه ،ومنوذج هيدروليكي
متكامــل للشــبكة املائيــة ،ومنــوذج محــاكاة حــاالت الطــوارئ
املائيــة ،ومنــوذج التنبــؤ بالطلــب املســتقبلي علــى امليــاه.
ثالثة برامج عمل
تتكــون اســتراتيجية األمــن املائــي  2036مــن ثالثــة برامــج عمل
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تحصد جائزة التميز في تطبيق نظم
المعلومات الجغرافية
في فعاليات مؤتمر نظم المعلومات الجغرافية

GISWORX 2017

استراتيجية منها «إدارة الطلب على املياه» ،حيث يعزز برنامج
إدارة الطلــب علــى امليــاه االســتدامة البيئيــة واالقتصاديــة يف
اســتهالك امليــاه احلضريــة مــن خــال تنســيق ودعــم اجلهــود
القائمــة يف الدولــة خلفــض نســب الفاقــد مــن الشــبكة املائيــة
وترشــيد اســتهالك الفــرد خلفــض الطلــب علــى امليــاه احملــاة،
باإلضافــة إلــى رفــع كفــاءة اســتخدام امليــاه يف الزراعة وتخفيف
الضغــط علــى امليــاه اجلوفيــة املســتخدمة يف الزراعــة.
فيمــا يعمــل «برنامــج إدارة االمــداد املائــي» ،علــى توفيــر
االحتياجــات املائيــة املســتقبلية بطريقــة أكثــر اســتدامة مــن
خــال التوســع يف اســتخدام تقنيــات التحليــة باألغشــية
واســتخدام مصــادر الطاقــة املتجــددة ،والتوســع يف اســتخدام
ميــاه الصحــي املعاجلــة ،وتعزيــز احلصــاد املائــي مــع خفــض
اســتخراج امليــاه اجلوفيــة.
وتتعامــل برامــج اســتراتيجية األمــن املائــي  2036مــع جميــع
املخاطــر ذات األولويــة القصــوى التــي تؤثــر علــى قطــاع امليــاه،
حيــث يهــدف برنامــج انتــاج وتوزيــع امليــاه يف حــاالت الطــوارئ
إلــى ضمــان الوقايــة واالســتجابة الفعالــة حلــاالت الطــوارئ
املائيــة علــى املســتوى الوطنــي ،مــن خــال مجموعــه مــن
اخلطــط والبرامــج.
أربعة محاور
هــذا باإلضافــة إلــى أربعــة محــاور مــن املكنــات واملبــادرات
املشــتركة ذات األهميــة هــي تطويــر السياســات والتشــريعات
املائيــة ،واملؤسســاتية وبنــاء القــدرات ،والتطويــر والدراســات
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واالبتــكار ،وبرامــج التوعيــة وحمــات الترشــيد ،وهــي جميع ـاً
تهــدف إلــى دعــم منهجيــة اإلدارة املتكاملــة للمــوارد املائيــة
عبــر القطاعــات مــع حتســن اإلدارة واالســتثمار يف القــدرات
املؤسســية وتطبيــق اخلطــط املتكاملــة التــي حتســن مرونــة
النظــام املائــي وتخفــض التكاليــف ،وتشــجيع االبتــكار واإلدارة
الفعالــة للمعلومــات وتبــادل املعــارف واخلبــرات للعاملــن يف
قطــاع امليــاه علــى املســتوى الوطنــي.
واعتمــدت اســتراتيجية االمــن املائــي  ،2036مجموعــة مــن
املســتهدفات كمؤشــرات أداء رئيســية تشــمل خفــض إجمالــي
الطلــب علــى املــوارد املائيــة بنســبة  ،%21وزيــادة مؤشــر إنتاجيــة
امليــاه بنســبة  ،%69وخفــض مؤشــر نــدرة امليــاه إلــى  3درجــات،
وزيــادة نســبة إعــادة اســتخدام ميــاه الصــرف الصحــي املعاجلة
إلــى  ،%95وتوفيــر ســعة تخزينيــة مليــاه الشــرب ملــدة يومــن
تخزيــن للحــاالت العاديــة يف النظــام املائــي وبحيــث يتــم برمجــة
وضبــط الطلــب علــى امليــاه لتوفيــر ســعة تخزينيــة تكفــي ملــدة
أســبوعني يف حــاالت الطــوارئ الكبيــرة مــع اســتمرار النشــاط
االقتصــادي األساســي ،أمــا يف حــاالت الطــوارئ القصــوى
فســتوفر تلــك الســعة التخزينيــة االحتياجــات املائيــة ملــدة تزيــد
عــن  35يومــا.
ومتثــل مخرجــات االســتراتيجية اســتدامة ماليــة لقطــاع امليــاه
مقارنــة باســتمرار الوضــع االعتيــادي ،حيــث ســيتم توفيــر مــا
يزيــد عــن  74مليــار درهــم ،إضافــة إلــى األثــر البيئــي املتعلــق
بخفــض انبعاثــات غــاز ثانــي أكســيد الكربــون مبــا يعــادل 100
مليــون طــن يف محطــات التحليــة.

حصــدت وزارة الطاقــة والصناعــة علــى جائــزة التميــز يف
تطبيــق نظــم املعلومــات اجلغرافيــة ضمــن مشــاركتها يف
فعاليــات املؤمتــر الثانــي عشــر لنظــم املعلومــات اجلغرافيــة
 2017 GISWORXيف دبــي بتنظيــم مــن شــركة «جيســتك»
املمثــل الرســمي لعــدد كبيــر مــن الشــركات العامليــة
املتخصصــة يف النظــم اجلغرافيــة ،وعلــى رأســها شــركة
«ايســري» املطــورة ألكبــر نظــام معلومــات جغرافيــة علــى
مســتوى العالــم .ويتــم تنظيــم هــذا املؤمتــر علــى مســتوى
منطقــة اخلليــج بأكملهــا.
يشــار إلــى أن مؤمتــر النظــم اجلغرافيــة حضــره مــا يزيــد
علــى  800مشــارك ميثلــون نخبــة ممثلــي اجلهــات احلكوميــة
واخلاصــة بالدولــة ،وخبــراء ومهتمــن ومتحدثــن بارزيــن مــن
مختلــف دول املنطقــة.
وشــاركت وزارة الطاقــة والصناعــة يف مؤمتــر «GISWORX
 »2017حيــث عرضــت إجنازاتهــا يف مجــال تطبيــق النظــم
اجلغرافيــة واملعلومــات املكانيــة  ،خاصــة فيمــا يتعلــق
مبشــروع حاســبة االمــارات للطاقــة الشمســية – شــعاع،
وقــد اســتلم اجلائــزة ســعادة الدكتــور مطــر حامــد النيــادي
وكيــل وزارة الطاقــة والصناعــة حيــث ثمــن ســعادته هــذا
الفــوز ومشــاركة الــوزارة يف فعاليــات مؤمتــر نظــم املعلومــات

اجلغرافيــة “جيســوركس .”GISWORX 2017
وميكــن تطبيــق اإلمــارات للطاقــة الشمســية « شــعاع» ســكان
الدولــة مــن إجــراء العمليــات احلســابية األوليــة لتقديــر
كميــة الكهربــاء التــي ميكــن توليدهــا مــن الطاقــة الشمســية
ســواء أكان ســطح منــزل ،مزرعــة ،مركــز جتــاري مســتودع أو
مصنــع أو موقــف للســيارات باإلضافــة إلــى التوفيــر املتوقــع
يف فواتيــر الكهربــاء وانبعاثــات غــاز ثانــي أكســيد الكربــون
املمكــن جتنبهــا.
وأكــد ســعادة الدكتــور مطــر النيــادي يف كلمــة ألقاهــا خــال
حفــل توزيــع اجلوائــز علــى أهميــة االبتــكار والتميــز يف تنفيــذ
املبــادرات واملشــاريع التــي توليهــا الــوزارة أهميــة بالغــة وأكــد
ســعادته علــى أهميــة اســتخدام الطاقــة الشمســية يف الدولــة
ملــا لهــا مــن فوائــد عائــدة علــى األفــراد والترشــيد والتوفيــر
يف فاتــورة الكهربــاء واألهميــة البيئيــة للدولــة ،وبـ ّـن ســعادته
دور الــوزارة الفعــال يف دعــم الطاقــة املتجــددة مــن خــال 3
محــاور:
 .1سن القوانيني والتشريعات.
.2إعــداد التطبيقــات الالزمــة كحاســبة اإلمــارات للطاقــة
الشمســية «شــعاع».
 .3التثقيف والتعليم.
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وزارة الطاقة والصناعة تطلق
التقرير اإلحصائي السنوي 2016

أطلقــت وزارة الطاقــة والصناعــة النســخة اجلديــدة مــن
التقريرالســنوي اإلحصائــي للطاقــة وامليــاه  2016الــذي يوفــر
بيانــات دقيقــة وموثقــة لقطــاع الطاقة وامليــاه يف دولــة اإلمارات
العربيــة املتحــدة والتــي تعد مرجعاً ألصحــاب القرار واملهتمني.
وقــال معالــي ســهيل محمــد املزروعــي وزير الطاقــة والصناعة
أن القيــادة الرشــيدة لدولــة اإلمــارات تولــي اهتمامــاً كبيــراً
يتضــح جليــاً مــن خــال رؤيــة
برفاهيــة مواطنيهــا والــذي ّ
اإلمــارات  2021والتــي ُتــدد مؤشــرات البنيــة التحتيــة
املســتدامة مــع احلفــاظ علــى البيئــة وضمــان التــوازن املثالــي
بــن التنميــة االقتصاديــة واالجتماعيــة.
وأضــاف إن التــزام وزارة الطاقــة والصناعــة برؤيــة القيــادة
الرشــيدة ينعكــس مــن خــال اســتراتيجيتها والعمــل الــذي
تقــوم بــه للحفــاظ علــى قطــاع الطاقــة وامليــاه يف الدولــة
وصــرف صحــي آمــن ومســتدام.
ولفــت معالــي وزيــر الطاقــة والصناعــة إلــى أن الــوزارة
تعمــل علــى دعــم اســتراتيجية حكومــة اإلمــارات واملســاهمة
يف حتقيــق رؤيــة  2021وذلــك بالتعــاون مــع اجلهــات املعنيــة
إضافــة إلــى املســاهمة يف حتقيــق مؤشــرات األجنــدة
الوطنيــة كجهــة رئيســية مســاهمة تســعى لتحقيــق رؤيتهــا
املتمثلــة يف مجتمــع يحافــظ علــى مــوارده وينعــم بطاقــة
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متنوعــة حتقــق االســتدامة.
وأوضــح أن التقريــر اإلحصائــي الســنوي يعــد مرجعــاً
للمختصــن نظــراً ملــا متثلــه البيانــات مــن أهميــة يف وضــع
ومراجعــة وقيــاس االســتراتيجيات واتخــاذ القــرارات ومــن
منطلــق حــرص الــوزارة علــى توفيــر بيانــات دقيقــة وموثقــة
للطاقــة وامليــاه لتكــون مرجعــاً لواضعــي االســتراتيجيات
ومتخــذي القــرار تضمــن حتقيــق مســاهمة فاعلــة لهذيــن
القطاعــن احليويــن واستشــراف املســتقبل لتعزيزالتنميــة
االقتصاديــة املســتدامة.
ولفــت إلــى أن التقريــر يشــتمل علــى بيانــات الســعة االنتاجيــة
حملطــات التحليــة يف الدولــة وكميــة امليــاه املســتهلكة وعــدد
املشــتركني يف الدولــة وعــدد الســدود وتوزيعهــا يف الدولــة
والســعة التخزينيــة للســدود حيــث يســتخدم التقريــر الرســوم
البيانيــة للمســاعدة يف تتبــع االجتــاه العــام ألهــم مؤشــرات
البيانــات املذكــورة .
يشار إلى أن وزارة الطاقة والصناعة نشرت نسخة الكترونية
مــن التقريــر الســنوي إلحصائيــات الطاقــة وامليــاه  2016علــى
موقعهــا االلكترونــي  www.moenr.gov.aeوعلــى حســاباتها
يف مواقــع التواصــل االجتماعــي وذلــك حرصــا منها على نشــر
املعرفــة والبيانــات واإلحصائيــات بــن كافــة أفــراد املجتمع

«الطاقة والصناعة»
تنظم أولى حلقاتها الشبابية حول
استراتيجية األمن المائي 2036

اســتهلت وزارة الطاقــة والصناعــة شــهرها االبتــكاري بفعاليــة
شــبابية بالتعــاون مــع مجلــس شــباب اإلمارات وهــي عبارة عن
حلقــة بعنــوان اســتراتيجية األمــن املائــي  2036واستشــراف
مســتقبل إدارة املــوارد املائيــة يف دولــة اإلمــارات العربيــة
املتحــدة.
حضــر اجللســة الشــبابية التــي  -أقيمــت يف مركــز الشــيخ
زايــد لعلــوم الصحــراء يف مدينــة العــن  -ســعادة الدكتــور
مطــر النيــادي وكيــل وزارة الطاقــة والصناعــة وســعادة فاطمــة
الفــورة الوكيــل املســاعد لشــؤون الكهربــاء وطاقــة املســتقبل يف
الــوزارة وعــدد مــن املســؤولني .
وقــد بــدأت اجللســة باســتعراض اســتراتيجية األمــن املائــي
 2036التــي أطلقتهــا الــوزارة يف ســبتمبر  2017بهــدف
ضمــان اســتدامة املــوارد املائيــة خــال الظــروف الطبيعيــة
والطارئــة مبــا يحقــق الرخــاء والســعادة لســكان الدولــة بجانب
اســتدامة منــو االقتصــاد الوطنــي وفيديــو الجنــازات املغفــور
لــه الشــيخ زايــد بــن ســلطان طيــب اهلل ثــراه يف مجــال املــوارد
املائيــة اميانــا منــه بأهميــة املــورد واســتدامته.
ومت خــال اجللســة الشــبابية التطــرق إلــى عــدد مــن احملــاور
يف موضــوع األمــن املائــي بــدءا بفيديــو لــدور ونهــج مؤســس
االحتــاد املغفــور لــه بــإذن اهلل الشــيخ زايــد بــن ســلطان آل

نهيــان يف احلفــاظ علــى املــوارد املائيــة وتنميتهــا وضمــان
اســتدامتها لألجيــال القادمــة ،فقــد أولــى املغفــور لــه اهتمامــا
كبيــرا يف البيئــة وعناصرهــا التــي توفــر العيــش الســعيد
والكــرمي للشــعب.
وتنــاول النقــاش التحديــات التــي تخص فئة الشــباب يف مجال
املــوارد املائيــة وكيفيــة جتــاوز هــذه التحديــات ومنهــا موضــوع
الوعــي املائــي لــدى الشــباب والــذي يعتبــر مــن املواضيــع
الهامــة لديهــم واحلــرص علــى حفــظ هــذه املوارد واســتدامتها
مــن خــال عمليــة ترشــيد االســتهالك .
كمــا مت التطــرق لتأثيــر التغييــر يف اقتصاديــات امليــاه
بشــكل إيجابــي علــى كميــة االســتهالك فأصبــح املســتهلك
أكثــر حرصــا علــى كميــة امليــاه املســتهلكة ..فيمــا كان
ملوقــع الفعاليــة األثــر يف اثــراء احملــور األخيــر املتعلــق
باألمــن والغــذاء حيــث تعتبــر مدينــة العــن مدينــة الواحــات
واألفــاج ونــرى بــأن اســتهالك امليــاه يف املجــال الزراعــي
يشــكل اهتمــام ذو أولويــة لــدى اجلهــات والطــاب يف
عــدة مجــاالت منهــا الهندســة الزراعيــة واملدنيــة وصــوال
لعلــوم البيئــة مــا يــدل بــأن املجتمــع لديــه الثقافــة الكافيــة
ألهميــة الوصــول حللــول ابتكاريــة تســاهم يف حتقيــق األمــن
الغذائــي مــع احملافظــة علــى املــوارد املائيــة.
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وزير الطاقة والصناعة يقرأ لألطفال قصة
القائدان البطالن

أكــد معالــي ســهيل بــن محمــد فــرج فــارس املزروعــي وزيــر
الطاقــة والصناعــة ان قيــادة الدولــة الرشــيدة حتــرص علــى
توفيــر الدعــم والرعايــة املثاليــة لألطفــال عماد الوطــن وذخيرة
املســتقبل.
جــاء ذلــك خــال مشــاركة معاليــه يف اجللســة القرائيــة لطــاب
وطالبــات مدرســة النهضــة الوطنيــة التي نظمتهــا وزارة الطاقة
والصناعــة بالتزامــن مــع يــوم الطفــل اإلماراتي وشــهر اإلمارات
للقــراءة و»عــام زايــد».
وأكد معاليه أن دولة اإلمارات نفذت العديد من املبادرات التي
تهــدف إلــى احملافظــة علــى األطفــال ومنحهــم التربيــة والتعليــم
والصحــة والرعاية الشــاملة وتعزيــز قدراتهم ومواهبهم وصقل
شــخصياتهم وتشــجيعهم علــى االبتــكار واملعرفــة وغــرس القيم
األصيلــة ومفاهيــم اخليــر والعطــاء واملواطنــة الصاحلة ليكونوا
ســفراء لدولــة اإلمــارات وأبنــاء زايــد اخليــر أينمــا كانوا.
وقــام معاليــه خــال اجللســة القرائيــة مبشــاركة األطفــال قراءة
قصــة « القائــدان البطــان» التــي ألفهــا صاحب الســمو الشــيخ

مجلة وزارة الطاقة والصناعة

محمــد بــن راشــد آل مكتــوم نائــب رئيــس الدولــة رئيــس مجلس
الــوزراء حاكــم دبــي «رعــاه اهلل»  ..وتتحــدث عــن كيفيــة حتقيــق
األحــام وكيــف اســتطاع بطــان اســمهما الشــيخ زايــد والشــيخ
راشــد  -طيب اهلل ثراهما  -حتويل حلما كان يراودهما وهما
يف اجتمــاع يف خيمــة بالصحــراء حلقيقــة واقعيــة ودولــة جميلة
تعيــش فيهــا األســر بســام وأمان.
وكــرم معالــي ســهيل بــن محمــد فــرج فــارس املزروعــي وزيــر
الطاقــة والصناعــة وبحضــور ســعادة ســعيد عبــداهلل اجلنيبــي
مديــر عــام مــدارس النهضــة الوطنيــة عــددا مــن الطلبــة
املتميزيــن واحلاصلــن علــى جوائــز يف القــراءة علــى املســتويني
احمللــي واخلليجــي.
وقامــت وزارة الطاقــة والصناعــة بتنظيــم مســابقات تعليميــة
لألطفــال تهــدف إلــى تعزيــز مفاهيــم اقتصاد املعرفــة والتفكير
االســتراتيجي والتخطيــط للمســتقبل مــن خــال األلعــاب
اجلماعيــة والتفاعليــة كمــا قامــت الوزارة بإهداء األطفال نســخ
مــن قصــة القائــدان البطــان.

في اطار جهودها لتحقيق مستهدفات
استراتيجية الطاقة 2050
وزارة الطاقة والصناعة توقع مذكرة تفاهم
مع جمعية اإلمارات للحياة الفطرية

وق ّعــت وزارة الطاقــة والصناعــة وجمعيــة اإلمــارات للحيــاة
الفطريــة اليــوم مذكــرة تفاهــم بهــدف تعزيــز التعــاون يف
جهــود ومبــادرات حتقيــق مســتهدفات الطاقــة املتجــددة
ضمــن االســتراتيجية الوطنيــة للطاقــة .2050
ويف هــذا الســياق ذكــر ســعادة د .مطــر حامــد النيــادي وكيــل
وزارة الطاقــة والصناعــة« :بــأن وزارة الطاقــة والصناعــة
تولــي اهتمامــا كبيــرا يف تعزيــز التعــاون والتنســيق
واالســتفادة مــن جهــود هيئــات املجتمــع املدنــي يف تنفيــذ
مبادراتهــا .واضــاف ســعادة الوكيــل بــان مذكــرة التفاهــم
ســتعزز جهــود الــوزارة يف متابعة التغيــرات التقنية احلاصلة
يف مصــادر الطاقــة املتجــددة وامكانيــة االســتفادة منهــا يف
الدولــة .واشــاد الدكتــور مطــر بجهــود جمعيــه االمــارت
للحيــاة الفطريــة يف تعزيــز االســتدامة وزيــادة تطبيقــات

الطاقــة املتجــددة يف الدولــة ».ومــن جهتهــا قالــت الســيدة
ليلــى مصطفــى عبداللطيــف مديــر عــام جمعيــة اإلمــارات
للحيــاة الفطريــة« :نحــن ســعداء بالعمــل مــع وزارة الطاقــة
والصناعــة ومســتعدون لتقــدمي الدعــم واملســاندة لتحقيــق
أهــداف االســتراتيجية الوطنيــة للطاقــة  2050حيــث
ســتقدم اجلمعيــة التوصيــات والدراســات ذات الصلــة،
كمــا ستســمح لنــا هــذه الشــراكة االســتراتيجية بالترويــج
املشــترك خليــارات الطاقــة املتجــددة يف دولــة اإلمــارات
العربيــة املتحــدة والتصــدي ملشــكلة تغيــر املنــاخ ،وتلــوث
الهــواء وذلــك باالســتفادة مــن التطــور الســريع للتكنولوجيــا
وانخفــاض التكاليــف باعتبارهمــا أمريــن بالغــا األهميــة
لنمــو وازدهــار االقتصــاد األخضــر يف دولــة اإلمــارات».
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إطالق تقرير سياسة الطاقة المتجددة
وزارة الطاقة والصناعة في شراكة مع
جمعية اإلمارات للحياة الفطرية
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يف البلــد .سيســهم تنفيــذ خطــة الطاقــة املسترشــدة بتوصيــات
التقريــر يف حتقيــق أمــن الطاقــة وتخفيــض االنبعاثــات والنمــو
االقتصــادي وإيجــاد فــرص العمــل .وقــد مت تطوير هذا التقرير
بدعــم مــن مــزود حلــول خدمــات امللكيــة« ،خدمــة» ،والتــي تعــد
ً
أيضــا شــري ًكا بالتينيـاً يف برنامــج الشــراكة املســتدامة جلمعيــة
اإلمــارات للحيــاة الفطريــة.
وتعمــل وزارة الطاقــة والصناعــة بنشــاط مــع أصحــاب
املصلحــة لوضــع بعــض هــذه التوصيــات موضــع التنفيــذ مــن
خــال مجموعــة متنوعــة مــن البرامج واملبــادرات .وهذا يشــمل
الشــراكة االســتراتيجية للــوزارة مــع جمعيــة اإلمــارات للحيــاة
الفطريــة ،والتــي تســتمر حتــى عــام  2020،وقــد اســتلهمت مــن
مختبــر طاقــة املســتقبل  ،2017حيــث وافــق صاحــب الســمو
DEVELOPED IN
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WITH

IN
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أصــدرت وزارة الطاقــة والصناعــة اإلماراتيــة اليــوم تقريــراً
مشــتركاً مــع جمعيــة اإلمــارات للحيــاة الفطريــة ،يســلط الضوء
علــى السياســات واحلوافــز والتقنيــات املبتكــرة التــي ميكــن أن
تســرع مــن تقــدم دولــة اإلمــارات العربيــة املتحــدة نحــو هدفهــا
مــن الطاقــة املتجــددة بنســبة  44يف املائــة بحلــول عــام .2050
هــذا التقريــر عبــارة عن ناجت مشــروع الطاقة املتجددة جلمعية
اإلمــارات للحيــاة الفطريــة ،والــذي تدعمــه املدينــة املســتدامة.
وحتــت عنــوان «متكــن انتقال الطاقــة يف دولة اإلمارات العربية
املتحــدة :أهــم عشــر مجــاالت ذات األولويــة لصانعــي سياســات
الطاقــة املتجــددة» ،يقــدم التقريــر لصانعــي القــرار يف جميــع
أنحــاء اإلمــارات العربيــة املتحــدة توصيــات تســتند إلــى العلــوم
وتوجهــات أصحــاب املصلحــة لتحقيــق أهــداف خطــة الطاقــة
الوطنيــة لدولــة اإلمــارات العربيــة املتحــدة  .2050وبنــا ًء علــى
اجلهــود احلاليــة لــوزارة الطاقــة والصناعــة ،يســلط التقريــر
الضــوء علــى أنــه مــن األساســي أن تواصــل دولــة اإلمــارات
العربيــة املتحــدة تطويــر إطــار ف َّعال لسياســة الطاقــة املتجددة،
مــع هــدف تكميلــي واســتراتيجية للحــد مــن انبعاثــات الكربــون

مجلة وزارة الطاقة والصناعة

REPORT
SPONSORED
BY

Established in 2001 under the patronage of HH Sheikh Hamdan bin Zayed Al Nahyan, Ruler’s
Representative in the Western Region, EWS-WWF’s mission is to conserve nature and reduce the most
pressing threats to the environment by working with people and institutions in the UAE and the region to
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«إن قيادة دولة اإلمارات العربية
المتحدة ملتزمة بمجال الطاقة المتجددة،
ومع الخطة الوطنية للطاقة 2050
لدولة اإلمارات العربية المتحدة ،فقد
وفرت استراتيجية رائدة لديها القدرة
على إطالق مجموعة واسعة من الفوائد
االقتصادية واالجتماعية والبيئية .تبرز
التوصيات الواردة في هذا التقرير الجديد
مسارات مبتكرة للتقدم السريع نحو
هدف الطاقة المتجددة لدينا .والتدابير
المقترحة ُم َّطلِ عة على أفضل الممارسات
الدولية ومتجذرة في السياق المحلي
لدولة اإلمارات العربية المتحدة ،وتبني
على موقف دولتنا كداعم رئيسي للنمو
المنخفض للكربون»
م .فاطمة الفورة الشامسي ،الوكيل
المساعد لشؤون الكهرباء والطاقة
المستقبلية في وزارة الطاقة والصناعة

الشــيخ محمــد بــن راشــد آل مكتــوم ،نائــب رئيــس الدولــة رئيس
مجلــس الــوزراء حاكــم دبــي ،وأطلــق خطــة الطاقــة الوطنيــة
 2050لدولــة اإلمــارات العربيــة املتحــدة.
ومتثــل املدينــة املســتدامة ،مــن قبــل داميونــد للتطويــر ،صــوت
القطــاع اخلــاص يف هــذا التقريــر .وتعمــل منشــآتها الشمســية
الكهروضوئيــة علــى األســطح كدراســة حالــة لتطويــر الطاقــة
املتعادلــة يف املنطقــة .واملدينــة املســتدامة هــي مجتمــع ســكني
ذو انبعاثــات كربونيــة قليلــة ومتعــدد االســتخدامات يف دبــي،
حيــث تهــدف إلــى أن تصبــح أول مشــروع متعــادل الطاقــة يف
املنطقــة  -وهــو َ َ
ٍ
فريــد يف ظــل ظــروف املنــاخ القاســي
ــد
ت ٍّ
لدولــة اإلمــارات العربيــة املتحــدة.
وتعلي ًقــا علــى اســتخدام املدينــة املســتدامة للطاقــة املتجــددة
يف املرحلــة األولــى ،قــال فــارس ســعيد ،الرئيــس التنفيــذي
لشــركة داميونــد للتطويــر« ،بفضــل  6.4ميغــاوات مــن األلــواح
الشمســية املتصلــة بالشــبكات علــى أســطح منازلنــا ومناطــق
انتظــار الســيارات ،أصبحنــا قادريــن على تخطــي مرحلة تعادل
الطاقــة بفائــض انتــاج الطاقــة الشمســية خــال أشــهر الشــتاء.
وتعــرض خبرتنــا الــدور الــذي يجــب أن يلعبــه القطــاع اخلــاص
يف التنميــة املنخفضــة الكربــون وكيــف أن الطاقــة الشمســية
الكهروضوئيــة علــى األســطح مجدية جتاريـاً يف دولــة اإلمارات
العربيــة املتحــدة .نحــن ســعداء للغايــة بالنتائــج حتــى اآلن،
ونتطلــع إلــى االنتهــاء مــن املرحلــة الثانيــة ،والتــي ســتعتمد علــى
الطاقــة الشمســية بنســبة  100يف املائــة باســتخدام وحــدات
عاليــة الكفــاءة».
ميثــل هــذا التقريــر نقطــة انطــاق ويهــدف إلــى البــدء يف

سلســلة مــن األحــداث التــي ســتؤدي إلــى حتقيــق أهــداف
الطاقــة واالســتدامة يف دولــة اإلمــارات العربيــة املتحــدة.
« يعد تغير المناخ هو القضية الملحة
لعصرنا على مستوى العالم ،ويجب
علينا التحرك بينما ال تزال هناك فرصة
جزءا
أمامنا .وتعد الطاقة المتجددة ً
مهما من الحل ،ونحن نشيد باستعداد
ً
قيادة اإلمارات لتمكين انتقال الطاقة
في البالد « .وتابعت ليلى مصطفى
عبد اللطيف قائلة »:ال يزال هناك الكثير
من اإلمكانات غير المستغلة لالستيعاب
ً
بدءا من
المتسارع للطاقة المتجددة –
مصانع التوليد والتوزيع الكبيرة إلى ألواح
الطاقة الشمسية على أسطح المنازل.
ونشجع صناع السياسات الرئيسيين في
مجال الطاقة المتجددة على العمل معا
لتطوير آليات تمويل خضراء مبتكرة،
وتعزيز التنافس بين التكنولوجيات
الناشئة ،واستخدام شبكات الكهرباء
وتطويرها بفعالية».
ليلى مصطفى عبد اللطيف ،المدير العام
لجمعية اإلمارات للحياة الفطرية
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حقائق عن المجمع ..
استراتيجية اإلمارات للطاقة:
تســتهدف اســتراتيجية اإلمــارات للطاقــة  2050مزيجــاً
مــن مصــادر الطاقــة املتجــددة والنوويــة والنظيفــة ،لضمــان
حتقيــق التــوازن بــن االحتياجــات االقتصاديــة واألهــداف
البيئيــة ،وأن تســتثمر الدولــة  600مليــار درهــم حتــى عــام
 ،2050لضمــان تلبيــة الطلــب على الطاقة ،وضمان اســتدامة
النمــو يف اقتصــاد الدولــة .كمــا تهــدف االســتراتيجية إلــى
رفــع كفــاءة االســتهالك الفــردي واملؤسســي بنســبة ،%40
وحتقيــق وفــر يعــادل  700مليــار درهــم حتــى عــام .2050

مجمع محمد بن راشد
للطاقة الشمسية

استراتيجية دبي للطاقة النظيفة :2050
تعــد دبــي مــن املــدن الرائــدة علــى مســتوى العالــم يف ابتــكار
طــرق وأســاليب حديثــة لتعزيــز كفــاءة قطــاع الطاقة وترشــيد
اســتهالك املــوارد الطبيعيــة وإيجــاد حلــول بديلــة عــن الطاقة
التقليديــة مبــا يدعــم حتقيــق التنميــة املســتدامة يف اإلمــارة.
وتهــدف اســتراتيجية دبــي للطاقــة النظيفــة  2050التــي
أطلقهــا صاحــب الســمو الشــيخ محمــد بــن راشــد آل مكتــوم
رعــاه اهلل ،إلــى تنويــع مصــادر الطاقــة يف اإلمــارة وتوفيــر %7
مــن الطاقــة يف دبــي مــن مصــادر الطاقــة النظيفــة بحلــول
عــام  ،2020و %25بحلــول عــام  ،2030و %75بحلــول عــام
 .2050وتعــد دبــي املدينــة الوحيــدة يف املنطقــة التــي تطلــق
مثــل هــذه االســتراتيجية الواعــدة مبســتهدفات محــددة
وبنطــاق زمنــي يرســم مالمــح مســتقبل الطاقــة حتــى عــام
 .2050تتكــون االســتراتيجية مــن  5مســارات رئيســية
هــي :البنيــة التحتيــة ،والبنيــة التشــريعية ،والتمويــل ،وبنــاء
القــدرات والكفــاءات ،وتوظيــف مزيــج الطاقــة الصديــق
للبيئــة.

أكبر مشروع للطاقة الشمسية يف العالم يف موقع واحد:
يف ينايــر  ،2012أعلــن صاحــب الســمو الشــيخ محمــد بــن
راشــد آل مكتــوم رعــاه اهلل ،عــن إطــاق مجمــع محمــد
بــن راشــد آل مكتــوم للطاقــة الشمســية ،والــذي يعــد أكبــر
مشــروعات الطاقــة الشمســية يف العالــم يف موقــع واحــد
وفــق نظــام املنتــج املســتقل ،وســتبلغ قدرتــه اإلنتاجيــة 1,000
ميجــاوات بحلــول عــام  ،2020وصــوالً إلــى  5,000ميجــاوات
بحلــول عــام  ،2030باســتثمارات إجماليــة تصــل إلــى  50مليار
درهــم .وســوف يســهم املجمــع عنــد اكتمالــه يف تخفيــض أكثــر
مــن  6.5مليــون طــن مــن انبعاثــات الكربــون ســنوياً.
شهادات وجوائز عاملية:
ســاهم املجمــع يف حصــول هيئــة كهربــاء وميــاه دبــي علــى
جائــزة مشــروع الطاقــة لعــام  2014مــن مؤسســة مييــد،
وهــي جائــزة متنــح للمــرة األولــى لقطــاع الطاقــة املتجــددة يف
املنطقــة ،إضافــة إلــى جائــزة «املشــروع التقنــي» الفنــي املتميــز
يف الــدورة الثامنــة عشــرة لبرنامــج دبــي لــأداء احلكومــي
املتميــز .كمــا فــازت شــركة «شــعاع للطاقــة  »1التــي أنشــأتها
هيئــة كهربــاء وميــاه دبــي بالتعــاون مــع التحالــف الــذي تقــوده
شــركة «أكــوا بــاور» الســعودية وشــركة «تــي إس كي» اإلســبانية
بثــاث جوائــز عــن املرحلــة الثانيــة مــن املجمــع هــي« :مشــروع
الطاقــة الشمســية لعــام  2015مــن مجلــة «أي جــي جلوبــال
العامليــة» املتخصصــة بالبنيــة التحتيــة ومتويــل املشــروعات،
وجائــزة «مشــروع الطاقــة الشمســية للعــام  »2015مــن
اجلمعيــة اإلماراتيــة لصناعــات الطاقــة الشمســية ،وجائــزة
«أفضــل صفقــة للعــام» مــن جوائــز الســندات والقــروض
والصكــوك الشــرق األوســط  ،2015وجائــزة صفقــة العــام
للطاقــة املتجــددة ملنطقــة الشــرق األوســط و شــمال إفريقيــا
 2017عــن املرحلــة الثالثــة مــن املجمــع.

يعــد مجمــع محمــد بــن راشــد آل مكتــوم للطاقــة الشمســية أكبــر مشــروع للطاقــة
الشمســية يف موقــع واحــد علــى مســتوى العالــم ،وســتصل قدرتــه اإلنتاجيــة إلــى 1000
ميجــاوات بحلــول عــام  2020و 5000ميجــاوات بحلــول  ،2030باســتثمارات تصــل إلــى
 50مليــار درهــم.
تســتخدم مراحــل املجمــع تقنيــات الطاقــة الشمســية الكهروضوئيــة والطاقــة الشمســية
املركــزة لتوفيــر الطاقــة النظيفــة للمواطنــن واملقيمــن يف دبــي .كمــا يضــم املجمــع مركزاً
لالبتــكار ،ومركــزاً للبحــوث والتطويــر ،إضافــة إلــى مراكــز اختبــار ومحطــة لتحليــة امليــاه
باســتخدام الطاقــة الشمســية.
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ورشة أساسيات
الخط العربي
نظمــت إدارة االتصــال احلكومــي بــوزارة الطاقــة والصناعــة
ورشــة أساســيات اخلــط العربــي وذلــك بالتعــاون مــع دائــرة
الشــؤون الثقافيــة بالشــارقة ،قــدم الورشــة الفنــان األســتاذ
محمــد فــاروق حــداد .حيــث وتعــرف املشــاركني علــى أنــواع
اخلطــوط العربيــة مثــل خــط الرقعــة – الديوانــي – الثلــث –
الكــويف – النســخ ،وقــد شــارك فيهــا املوظفــن مــن جنســيات
مختلفــة.

تنظيف
األلواح الشمسية

شــارك مجلــس الشــباب بــوزارة الطاقــة والصناعــة يف مبــادرة
تنظيــف األلــواح الشمســية أعلى أســطح املنــازل يف منطقة حتا
بدبــي وذلــك بالتعــاون مــع مجلــس دبــي للشــباب وبرعايــة ودعم
مــن هيئــة كهربــاء وميــاه دبــي.

تنظيف سد
وادي حام
بالتزامــن مــع اليــوم العاملي للمياه نظمت الوزارة مبادرة تنظيف
ســد وادي حــام مبشــاركة موظفــي الــوزارة وأفــراد املجتمــع مــن
مختلف األعمار.

مبادرة
غرس زايد

شــارك عــدد مــن املتطوعــن بوزارة الطاقة والصناعة وأســرهم
يف املبــادرة التطوعيــة «غــرس زايــد» ،التــي أطلقهــا برنامــج
الشــيخ زايــد لإلســكان والتــي تهــدف إلى غرس أشــجار النخيل
بجانــب املنــازل التابعــة للبرنامــج.

مجلة وزارة الطاقة والصناعة

العدد 2018-6

29

30

مقال العدد

ستة إجراءات لتمكين القيادات النسائية المستقبلية في دول مجلس التعاون:
.1إدراج التنوع بين الجنسين كهدف استراتيجي
.2ضمان مشاركة القيادة العليا واإلدارة المتوسطة
.3االحتفاظ بالموظفات ذوات اإلمكانات العالية
.4تطوير وإعداد المرأة
.5تأييد دور المرأة في القيادة من خالل الترويج للنماذج القدوة
.6ضمان اإلنصاف وإزالة التحيز المقصود أو غير المقصود.

املصدر :مجموعة بوسطن االستشارية

العدد اإلجمالي للسيدات العامالت في «اينوك»

التوازن بين الجنسين:
عصر جديد
يعتبر دعم ومتكني القيادات النســائية أمر جوهري لالســتفادة
مــن الثــروة املعرفيــة لدبــي ودولــة اإلمارات بشــكل عــام .وتتزايد
أهميــة حتقيــق املســاواة بــن اجلنســن يف القــوى العاملــة
باعتبارهــا رمــزاً للنضــج االجتماعــي والنمــو االقتصــادي يف
ثقافــة الشــركات ،كمــا تتضــح قيمــة هــذه اجلهــود جليـ ًة للعيان.
تعتبــر دولــة اإلمــارات إحــدى أفضــل الــدول أدا ًء يف منطقــة
الشــرق األوســط وشــمال أفريقيــا ،وذلــك وفقـاً لتقريــر الفجــوة
العامليــة بــن اجلنســن الصــادر عن املنتدى االقتصــادي العاملي
لعــام  .2017فقــد شــهدت الدولــة حتســناً ملحوظ ـاً يف تكافــؤ
الفــرص بــن اجلنســن يف املناصــب الوزاريــة واملســاواة بــن
األجــور للعمــل املماثــل .كمــا أوشــكت دولــة اإلمــارات علــى ســد
الفجــوة بــن اجلنســن يف املؤشــر الفرعــي للتحصيــل العلمــي.
ويدعــم هــذا الشــعور املتفائــل بحــثٌ أجرتــه مجموعــة بوســطن
االستشــارية يف ســبتمبر مــن هــذا العــام ،يُظهــر أن نســبة
مشــاركة الســيدات يف أماكــن العمــل بلغــت  ٪46عــام 2014
باملقارنــة مــع  ٪34عــام  .2000ويُعــزى هــذا التقــدم امللحــوظ
إلــى الفكــر املســتنير حلــكام دولــة اإلمــارات.
وقــد بـ ّـن صاحــب الســمو الشــيخ محمــد بــن راشــد آل مكتــوم،
نائــب رئيــس الدولــة رئيــس مجلــس الــوزراء حاكــم دبــي ،أهميــة

مجلة وزارة الطاقة والصناعة

مشاركة من:

متكــن املــرأة بقولــه« :تتمثــل مهمتنــا يف توفيــر بيئــة مت ّكــن
املــرأة وتطلــق العنــان لقدراتهــا؛ بيئــة حتمــي كرامتهــا وأنوثتهــا،
وتساعدها يف إيجاد التوازن الالزم يف حياتها ،وتق ّدر مواهبها
وإمكاناتهــا .وعندمــا تتوفــر بيئــة كهــذه ،فإني على ثقــة أن املرأة
ســتحقق املعجــزات».
لقــد اتخــذت دول مجلــس التعــاون اخلليجــي العديــد مــن
اخلطــوات اإليجابيــة يف هــذا الصــدد  ،حيــث ســجلت
اململكــة العربيــة الســعودية أكبــر حتســن يف املنطقــة
يف املؤشــر العــام خــال العقــد املاضــي ،كمــا شــهدت
الكويــت حتســناً كبيــراً يف مجــال املســاواة بــن اجلنســن
بــن العاملــن املهنيــن والفنيــن ،ومــع ذلــك ،فــإن مــا زال
أمــام هــذه الــدول الكثيــر مــن العمــل الــذي يتعــن عليهــا
القيــام بــه يف املنطقــة وخارجهــا .تُقــدر مجموعــة بوســطن
االستشــارية أن عــدم املســاواة بــن اجلنســن مــا زال يســبب
خســارة يف الدخــل العاملــي مبعــدل  .٪13.5وينخفــض هــذا
الرقــم يف أوروبــا ليبلــغ  ٪10بينمــا يرتفــع يف الشــرق
األوســط وشــمال أفريقيــا ليبلــغ  .٪27مــا هــي الرســالة
التــي وصلتنــا هنــا؟ إن االســتفادة مــن رأس املــال الفكــري
للمــرأة ُمجديــ ٌة بحــق.

1,166

1,256

1,386

نسبة الموظفين من الرجال والنساء في «اينوك»

 :2014الرجال  / ٪83النساء ٪17
 :2015الرجال  / ٪84النساء ٪16
 :2016الرجال  / ٪84النساء ٪16

«جائزة املرأة يف الطاقة»
تدعــم «اينــوك» أجنــدة دولــة اإلمــارات للتنميــة املســتدامة لعــام
 ،2030التــي تتضمــن املســاواة بــن اجلنســن كهــدف رئيســي.
وتشــمل خطــط دولــة اإلمــارات الطموحــة االرتقــاء بتصنيــف
الدولــة لتصبــح إحــدى أفضــل  25دولــة يف مجــال املســاواة بــن
اجلنســن بحلــول عــام .2021
وهنــا تكمــن قيمــة «جائــزة املــرأة يف الطاقــة» يف دورتهــا األولــى،
حيــث تهــدف هــذه اجلائــزة لالحتفــاء باإلجنــازات طويلــة األمد
للقيــادات النســائية االســتثنائية ممــن ميثلــن حافــزاً للتغييــر
اإليجابــي ،مــا يعـ ّد أمــراً ضروريـاً للحفــاظ علــى األداء املتميــز.
كمــا أن تقديــر جهــود املــرأة ميثــل إلهامــاً لألجيــال الشــابة

لالنضمــام إلــى أحــد أكثــر القطاعــات قيمــة يف دولة اإلمــارات.
ويف معــرض حديثــه عــن دور املــرأة ،قــال ســعادة ســيف حميــد
الفالســي ،الرئيــس التنفيــذي ملجموعــة «اينــوك»« :لــم يكــن
جنــاح هــذه املجموعــة ممكنــاً مــن دون التفانــي وااللتــزام
والدعــم املســتمر الــذي نتلقــاه مــن موظفينــا .ولــكل املوظفــات
الالتــي يعملــن يف «اينــوك»« :أتقــدم لكن بالشــكر والتقدير على
ـؤولياتكن
جهودكــن املتواصلــة مــن أجــل إيجــاد التــوازن بــن مسـ
ّ
وواجباتكـ ّـن يف العمــل وخارجــه.
وإجنازاتكــن،
أهدافكــن
مســاعدتكن يف حتقيــق
ومــن أجــل
ّ
ّ
ّ
ســنواصل متكــن كل ســيدة منكـ ّـن مــن خــال تشــجيعها علــى
حت ّمــل املزيــد مــن املســؤوليات لدفــع عجلــة النمــو واالزدهــار
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علــى الصعيديــن الشــخصي واملهنــي ،وبالتالــي ،ســيكون ل ُكـ َّـن
دور عظيــم يف قصــة جنــاح مجموعتنــا».
مت فتح باب الترشــيحات جلائزة «املرأة يف الطاقة» للموظفات
من جميع اجلنسيات العامالت يف أي مؤسسة تابعة للمجلس

األعلــى للطاقــة يف دبــي ،واللواتــي يتمتعــن بخبــرة ال تقــل عــن
ثالث ســنوات يف هذا القطاع .وســيتم إغالق باب الترشــيحات
التــي بــدأت يف نوفمبــر  2017بحلــول  29فبرايــر .2018

تتمثــل مهمتــي كرئيســة للجنــة النســائية يف تشــجيع زميالتــي
علــى املشــاركة الكاملــة والفعالــة يف جميــع أوجــه العمــل ،جن ًبــا
إلــى جنــب زمالئنــا الذكــور ،لنشــكل قــوة عاملــة تضــم كافــة
املهــارات ،وتعــزز مكانــة «اينــوك» كشــريك الطاقــة املبتكــر الذي
يقــدم قيمــة مســتدامة وأداء رائــد يف هــذا املجــال.

فئات اجلائزة:

فئة الشركات
•أفضل امرأة قيادية
•أفضل امرأة قيادية يف
قطاع الطاقة املتجددة
•أفضل امرأة تقنية
•أفضل امرأة قيادية شابة
•أفضل رائدة أعمال

الفئة املهنية
•أفضل مبتكرة للعام
•أفضل شخصية مهنية
•أفضل امرأة قيادية
ملهمة فكرياً

روح املساواة يف «اينوك»:
يف «اينــوك» ،ترتبــط الرواتــب مبهــارات العمــل فقــط ،وال
تختلــف األجــور باختــاف جنــس املوظــف .ويف حــن أن نســبة
الذكــور إلــى اإلنــاث بــن موظفــي املجموعــة مــا زالــت مرجحــة
نحــو الذكــور حاليــاً ،إال أن مجموعــة «اينــوك» تبــذل جهــوداً
حثيثــة لزيــادة نســبة املســاواة .وتشــمل هــذه اجلهــود إطــاق
بعض املبادرات الرئيســية ،مثل تأســيس «اللجنة النســائية» يف
«اينــوك» ،والتــي تتولــى مهــام حتديــد ومعاجلــة أيــة عوائــق يف
احليــاة املهنيــة للســيدات العامــات يف «اينوك» ،ومــن املبادرات
كذلــك «يــوم املــرأة» الســنوي ،وهــو حــدث إلطــاق األفــكار
البنــاءة لــدى الســيدات يف املناصــب القياديــة واالســتفادة مــن
خبراتهــن لتحفيــز زميالتهـ ّـن.

٪20

الفئة االجتماعية
•أفضل مساهمة يف
مجال املسؤولية
االجتماعية للشركات
•أفضل برنامج تطوعي
للتنميةاملستدامة

1975

تأســيس االحتــاد النســائي العــام بعــد عامــن فقــط ،حيــث كان
مبثابــة مظلــة تنضــوي حتتهــا جميــع اجلمعيــات النســائية يف
دولــة اإلمــارات ،مبــا يؤكــد مــن جديــد التــزام الدولــة بتمكــن
املــرأة.

٪89.9

بلغــت نســبة النســاء مــا يقــارب  ٪90مــن بــن  9,363طالبــاً
جامعي ـاً وطالــب دراســات عليــا قامــوا بالتســجيل يف جامعــة
زايــد يف اخلريــف املاضــي.

1977

ارتفــاع عــدد الســيدات العامــات يف «اينــوك» بنســبة تقــارب
 ٪20بــن عامــي  2014و.2016

ارتفــع عــدد الطلبــة يف جامعــة اإلمــارات مــن  501طالبـاً عــام
 1977إلــى نحــو  13,810طالــب يف العــام املاضــي .بلغــت
نســبة الطلبــة الذكــور نحــو  ٪62مــن طــاب الدفعــة األولــى
يف اجلامعــة قبــل نحــو أربعــة عقــود ،ويف عــام  2016شــكلت
الطالبــات نحــو  ٪82مــن الطلبــة.

تأســيس جمعيــة أبوظبــي للمــرأة ،وهــي أول منظمــة نســائية يف
الدولــة ،يف  8فبرايــر .1973

-----------------------------------------املصدر :معلومات وبيانات من صحيفة «ذا ناشيونال»

حملة تاريخية :ارتقاء املرأة اإلماراتية

1973
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شيخة احلداد
رئيــس اللجنــة النســائية ،ومديــر أول برنامــج العافيــة والشــؤون
االجتماعيــة لــدى «اينــوك»
يُعد تأســيس اللجنة النســائية خير دليل على اهتمام مجموعة
اينــوك بتشــجيع وتعزيــز ثقافــة تكافــؤ الفــرص بــن النســاء
والرجــال .واليــوم يظهــر لنــا جليـاً أن تطــور املؤسســات يعتمــد
علــى مــدى مشــاركة املــرأة يف القــوة العاملــة لديهــا .كمــا أن
كافــة قطاعــات األعمــال تــدرك جيـ ًدا أن متكــن املــرأة هو أحد
عناصــر النجــاح يف العمــل باإلضافــة إلــى أنــه ميثــل عنص ـ ًرا
أساسـ ًيا مــن عناصــر التطويــر الفعــال .نحــن منــر اآلن مبرحلــة
مــن التغييــر املتســارع ،ولقــد تشــرفت باختيــاري رئيســة للجنــة
النســائية يف «اينــوك».

هند علي الرميثي
مديــر قســم التدقيــق الداخلــي ورئيــس دائــرة أخالقيــات العمل
واالمتثال
ال حــدود ملــا ميكــن للمــرأة حتقيقــه يف حياتهــا املهنيــة باملثابــرة
والعمــل اجلــاد .ويعــود الفضــل يف طموحــي ونظرتــي اإليجابيــة
إلــى عائلتــي ،والســيما جـ ّدي ،والــذي لطاملــا كان أعظــم إلهــام
مبثـ ٍـل ُعليــا وملهمــة يف العمل ،أفخر
يف حياتــي .يتمســك جـ ّدي ُ
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بــأن أسترشــد بهــا .لقــد اســتثمر يف تعليــم والدتــي ،بحيــث
نشــأت لتكــون مسـ ِ
ـاهم ًة فاعل ـ ًة يف مســتقبل دولــة اإلمــارات.
وبفضلــه ،متكنــت والدتــي مــن أن تكــون ضمــن العشــرة األوائــل
بــن خريجــي املــدارس الثانويــة يف دولــة اإلمــارات ،وذلــك قبــل
أن تبــدأ مســيرتها املهنيــة يف مجــال التعليــم وريــادة األعمــال.
أمــا والــدي ،فلطاملــا كان رجــ ً
ا عصاميــاً ،عمــل علــى تربيــة
أبنائــه علــى القــوة والثقــة واالعتمــاد علــى الــذات .وهكــذا،
اتســعت آفــاق تفكيــري بفضــل نشــأتي يف عائلــة اســتثنائية
يتمتــع أفرادهــا بأفــكار خالقــة وبصيــرة ثاقبــة .أمــا عملــي يف
«اينوك» ،فقد كان باســتمرار حافزًا لتشــجيعي وتشــجيع غيري
مــن الســيدات يف الشــركة مــن أجــل استكشــاف فرصنــا املهنيــة
وتوســيع آفاقنــا وحدودنــا.

إن خيــر دليــل علــى الدعــم الــذي تقدمــه «اينــوك» للمــرأة
أننــي كنــت املدققــة الوحيــدة يف القســم عندمــا انضممــت
إلــى «اينــوك» قبــل عشــرة أعــوام؛ واليــوم ،تشــكل الســيدات
نســبة  ٪50مــن املوظفــن يف القســم .تق ـ ّدر «اينــوك» قيمــة
املســاواة بــن اجلنســن يف القــوى العاملــة ،حيــث عملــت
علــى متكــن املــرأة مــن خــال تأســيس «اللجنــة النســائية»
عــام .2015
نصيحتك للسيدات الشابات اللواتي يدخلن سوق العمل؟
يتعــن عليهـ ّـن املشــاركة يف املنافســة بقــوة ونزاهــة ،وأن يتمتعــن
بالقــوة والثقــة بالنفــس .كمــا يجــب عليهـ ّـن مواصلــة االرتقــاء
مبهاراتهــن مــن أجــل املســاهمة بفاعليــة يف حتقيــق هــدف دبــي
واملتمثــل يف أن تصبــح املدينــة األولــى يف العالــم.

شما آل رحمة
مدير إدارة التخطيط االستراتيجي واحملافظ

لعبــت مديرتــي دوراً هام ـاً يف إلهامــي وتشــجيعي علــى العمــل
اجلــاد واكتســاب اخلبــرة لكــي أمتكــن مــن منافســة زمالئــي من
الرجــال بطريقــة متكافئــة ،وذلــك خــال بداية عملي مع شــركة
«ايبكــو» عــام  .2000وقــد أثمــر دعمهــا لــي ،مــع مــا بذلتــه مــن
جهــد ،عــن تعزيــز ثقتــي بنفســي وبقدراتــي ألغــدو قــادر ًة علــى
التقــدم والنجــاح يف بيئـ ٍـة كان يهيمــن عليهــا الرجــال يف الســابق
 .كمــا كان لتعزيــز املســاواة بــن اجلنســن بالــغ األثــر يف الثمــار
التــي جنيناهــا يف هــذا املجــال .لقــد ثبــت أن املوظفــن الذيــن
يتــم دعمهــم وتشــجيعهم يحققــون أدا ًء أفضــل ،مــا يعــزز األداء
املالــي العــام للشــركة .وبالتالــي ،فــإن املســاواة بــن اجلنســن
تعتبــر مكســباً جلميــع األطــراف .وممــا يثلــج القلــب مــا نشــهده
مــن دعــم ثابــت ومســتمر يقدمــه صاحب الســمو الشــيخ محمد
بــن راشــد آل مكتــوم ،للســيدات يف جميــع القطاعــات يف دبــي،
فقــد أثمــرت توجيهــات ســموه اإليجابيــة يف دفــع الســيدات يف
جميــع أنحــاء اإلمــارة إلــى العمــل اجلــاد والنظــر إلــى واجباتهــم
املهنيــة باعتبارهــا واجبـاً وطنيـاً.
لقــد أضــاف ســموه الفخــر واالعتــزاز إلــى كل مــا نقــوم بــه.
تشــكل الســيدات مــا يقــارب  ٪30مــن مجلــس الــوزراء يف دولــة
خصوصــا ونحــن نعيــش يف
اإلمــارات ،ولذلــك دالالت عظيمــة
ً
عالــم مــا زال عــدد السياســيني الرجــال فيه يفوق عدد النســاء.
أنــا عضــوة يف العديــد مــن اللجــان يف شــركة اينــوك ،مبــا يف
ذلــك «جلنــة مجلــس املناقصــات» ،والتــي كنــت الســيدة الوحيدة
فيهــا .أمــا اليــوم ،فهنــاك ثــاث ســيدات يف اللجنــة ،وذلك مثال
بســيط يوضــح فكــر «اينــوك» اإليجابــي واملســتنير.
نصيحتك للسيدات الشابات اللواتي يدخلن سوق العمل؟
مــن الضــروري أن تتعلمــي أساســيات عملــك ،كلمــا زاد اإلدراك
والفهــم لديــك يــزداد أداؤك قــوة ويغــدو أفضــل .يجــب عليـ ِـك
التفكيــر مليـاً يف كيفيــة إضافــة قيمــة إلــى شــركتك ،وإدارتــك،
ووطنــك اإلمــارات .أن يكــون دورك ف ّعــال وإيجابــي ،وأن تكونــي
مســتعدة لتحمــل املزيــد مــن املســؤوليات ضمــن فريــق العمــل.

مجلة وزارة الطاقة والصناعة

علياء بو سمرة
مدير االستدامة للمجموعة

والشــؤون املؤسســية ،علــى إرشــادي وإلهامــي لتقــدمي
أفضــل مــا عنــدي مــن أداء يُســهم يف تطويــر مســيرتي
املهنيــة .ويف عــام  2007رئيــس قســم الطاقــة الســيد
ب  .راداكريشــنان ،ايضــا قــام علــى إرشــادي مــن خــال
الدراســات العليــا لتحقيــق أفضــل النتائــج  .وكان كل مــن
الســادة يتميــز بعــدم التفريــق بــن اجلنســن يف مجــال
العمــل ،وكان لهــم األثــر األكبــر يف توســيع نطــاق خبرتــي
املهنيــة وتعزيــز ثقتــي بنفســي.
وقــد أثمــر عملــي اجلــاد؛ ففــي عــام  2010كنــت واحــدة
مــن خمســة عشــر مهندســا يف اينــوك يتــم اختيارهــم
حلضــور مؤمتــر الطاقــة املتجــددة يف سويســرا .كمــا مت
مكافأتنــا بجولــة مفاجئــة ملشــروع «ســوالر إمبلــس» ،وهــو
مشــروع جتريبــي رائــد طويــل األمــد لتصميــم طائــرة
تعمــل بالطاقــة الشمســية.
وبعــد هــذه الرحلــة ،تشــرفت بــأن أكــون واحــدة مــن
موظفــي «اينــوك» اخلمســة الذيــن مت ترشــيحهم للقــاء
صاحــب الســمو الشــيخ محمــد بــن زايــد آل نهيــان ،ولــي
عهــد أبوظبــي نائــب القائــد األعلــى للقــوات املســلحة،
واحلديــث معــه حــول الرحلــة .وقــد شــكلت كلمــات ســموه
املُلهمــة خــال اجتماعنــا القصيــر حافــزاً جوهريــاً لــي
لتحقيــق املزيــد مــن اإلجنــازات .يجــب أال يضــع أحــد
حــدوداً لطموحاتنــا ،كمــا يجــب علينــا أن نكــون اســتباقيني
مــن خــال حتويــل العقبــات التــي تواجهنــا إلــى فــرص
نتعلــم منهــا.
نصيحتــك للســيدات الشــابات اللواتــي يدخلــن ســوق
العمــل؟
التعليــم ثــم التعليــم ثــم التعليــم .فــكل مــا نتعلمــه خــال
مراحــل الدراســة املختلفــة قيــ ٌم جــداً يف عالــم العمــل.
كمــا أن املهــارات واملعرفــة تقــودان إلــى املزيــد مــن الثقــة
بالنفــس والقــدرة علــى التفكيــر املبتكــر.

يف طفولتــي كنــت طالبــة مجتهــدة ،وقــد شــجعتني عائلتــي
– والســيما أمــي وجــدي – علــى اختيــار مهنــة مت ّكننــي مــن
املســاهمة بفاعليــة يف منــو دولــة اإلمــارات .كمــا ســاعدتني
أختــي الكبــرى مــن خــال نصحهــا لــي بالتوجــه إلــى مجــال
الهندســة الــذي كان حكـ ًرا علــى الرجــال آنــذاك ،فدرســت
هــي الهندســة الكهربائيــة ،بينمــا توجهــت أنــا لدراســة
الهندســة الكيميائيــة.
وعندمــا انضممــت إلــى «اينــوك» قبــل خمســة عشــر
عامـاً ،عمــل د .وضــاح غــامن الهاشــمي ،مديرنــا التنفيــذي
إلدارة البيئــة والصحــة والســامة واألمــن واجلــودة
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الجيولوجيا والثروة المعدنية في اإلمارات

القباب الملحية في دولة االمارات
تكشــف ســجالت األحافيــر والصخــور فــي دولــة االمــارات عــن القبــاب الملحيــة التي يمتــد عمرها
ألكثــر مــن  600مليــون عــام

ملخــص تنفيــذي
يوثــق هــذا التقريــر جيولوجيــة ســبعة مــن القبــاب امللحيــة
الناشــئة يف اإلمــارات العربيــة املتحــدة التــي عرضــت
علــى دملــا  ،وســير بنــي يــاس  ،وأرزانــا  ،وقرنــن  ،وزركــو
 ،وجــزر ســير بــو نائيــر  ،إلــى جانــب القبــة امللحيــة
الوحيــدة املوجــودة علــى األرض يف جبــل .الضنــة بالقــرب
مــن الرويــس .أجريــت الدراســة امليدانيــة للدراســة خــال
املواســم امليدانيــة  5و  6و  7مــن برنامــج رســم اخلرائــط
اجليولوجيــة اإلقليميــة  BGSاإلمــارات العربيــة املتحــدة
(أكتوبــر إلــى ديســمبر  ، 2010ينايــر إلــى مــارس 2011
وأكتوبــر  .)2011يف جميــع احلــاالت  ،مت إنفــاق فتــرة
قصيــرة مــن الزمــن ( 4أيــام عمــل أو أقــل) علــى اجلــزر.
مت إجــراء حوالــي  400نقطــة مراقبــة يف املجمــوع .مت
أخــذ عينــات مــن جميــع أنــواع الصخــور الرئيســية حتــى
ميكــن إجــراء حتاليــل الــزرق الصخريــة و  XRDو U-Pb

تتكــون القبــاب الملحيــة بأنواعهــا نتيجــة لعمليــة
التقبــب ،وعــادة مــا يتــم اختــراق ســطح األرض
بســهولة فــي المناطــق التــي تــم إزالــة رواســبها
الخفيفــة عــن طريــق التعريــة .

املقدمة
مــن املعــروف منــذ مــدة طويلــة أن اإلمــارات العربيــة املتحــدة لديهــا عــدد مــن القبــاب امللحيــة  ،التــي تتعــرض بشــكل رئيســي للجــزر
الواقعــة قبالــة الشــاطئ يف اخلليــج العربــي واملثــال الوحيــد علــى الشــاطئ يف جبــل الظنــة .حتــدث داخــل منطقــة تبلــغ مســاحتها
حوالــي  40،000كــم  2مــن غــرب دولــة اإلمــارات العربيــة املتحــدة واخلليــج العربــي املتاخــم  ،ومــن احملتمــل أن تكــون هــذه املنطقــة
بأكملهــا حتــت أرضيــة مــن الصخــر الصخــري املايوســيني الــذي يشــكل «صخــرة البلــد» إلــى القبــاب امللحيــة .لــم يتــم إجــراء أي
تخطيــط جيولوجــي منتظــم وأخــذ عينــات مــن اجلــزر .هــذا هــو اإلغفــال الذي تســعى هــذه الدراســة إلى تصحيحه .خالل املواســم
امليدانيــة  5و  6و  7مــن برنامــج رســم اخلرائــط اجليولوجيــة اإلقليميــة  BGSاإلمــارات العربيــة املتحــدة (أكتوبــر وديســمبر 2010
 ،ينايــر  -مــارس  2011وأكتوبــر  ، )2011مت زيــارة ســبعة مــن قبــب امللــح الشــهيرة التســعة يف دولــة اإلمــارات العربيــة املتحــدة
لرســم اخلرائــط اجليولوجيــة وأخــذ العينــات .مت زيــارة ســت جــزر ملــح :دملــا  ،ســير بنــي يــاس  ،أرزانــا  ،قرنايــن  ،زركــو (كلهــا يف
إمــارة أبــو ظبــي) وســير بوعيــر (إمــارة الشــارقة)  ،إلــى جانــب القبــة امللــح الوحيــدة علــى البــر يف جبــل الظنــة  ،قــرب الرويــس يف
املنطقــة الغربيــة إلمــارة أبــو ظبــي (الشــكل  .)1لــم تتــم زيــارة جزيــرة داس املاحلــة بســبب مشــاكل الوصــول وتدميــر النتــوءات بعــد
املنشــآت النفطيــة الضخمــة .وباملثــل  ،لــم يكــن مــن املمكــن الوصــول إلــى قبــة امللــح يف جزيــرة دايانــا  ،التــي تبعــد حوالــي  25كــم
شــمال غــرب أرزانــا .جزيــرة أبــو موســى  ،ج 65 .كــم شــمال غــرب عجمــان  ،هــي قبــة ملــح أخــرى لكــن ملكيتهــا متنــازع عليهــا بــن
اإلمــارات وإيــران ولــم تتــم زيارتهــا خــال هــذا التحقيــق .تتميــز قبــة جبــل علــي امللحيــة التــي لــم يتــم الوصــول إليهــا  ،جنــوب دبــي ،
بتـ ّـاس مكـ ّون مــن حجــر غشــاء امليوســن واجلبــس الهائــل لتشــكيل غاشســاران (مجموعــة فــارس)  ،ولــم تُــدرج يف هــذه الدراســة.
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تحتــل القبــاب الملحيــة نــوى بعــض الجــزر المتناثرة
فــي الخليــج العربــي والتابعــة لدولــة اإلمــارات
(طنــب الكبــرى وابــو موســى وصيــر بــو نعيــر
وداس وقرنيــن وزركــوة وارزنــة ودلمــا وصيربنــي
يــاس وكذلــك جبــل الظنــة فــي البــر)

علــى وحــدات مختــارة .يتــم إعطــاء خرائــط جيولوجيــة
بحجــم  25000 :1كل قبــة ملــح.
تتــراوح القبــاب امللحيــة مــن حوالــي كيلومتــر واحــد (البقيــة
غيــر املكتملــة مــن  )Qarnainإلــى أكثــر مــن  6كيلومتــرات
عبــر (دملــا) .إنهــا تــؤدي إلــى تضاريــس جليديــة متشــعبة
ترتفــع إلــى  140م فــوق مســتوى ســطح البحــر ( ، )Zirku
وعــادة مــا تســتنزفها أنظمــة الــوادي الشــعاعي .الغالبيــة
العظمــى مــن القبــاب امللحيــة هــي تدخــات فرديــة  ،لكــن
قبتــن (دملــا وجبــال الظنــة) همــا ُقرصــان متعــدد املراحــل.
تنتمــي صخــور القبــاب امللحيــة إلــى مجمــع هرمــز  ،الــذي
مت تقســيمه إلــى منطقــة هرمــز بريــكا  ،وهــي النــوع
األساســي مــن الصخــر ومجموعــة مــن الكتــات الغريبــة.
ويتكــون البريشــيا مــن مصفوفــة جبســية غنيــة بالنعنــاع ،
غنيــة بالصلصــال  ،غنيــة بالتبايــن  ،ومختلفــة باأللــوان
 ،حيــث يتــم تعيينهــا علــى شــكل أحجــار شــبه زاو ّيــة مــن
جميــع األحجــام بــد ًءا مــن املقيــاس املئــوي إلــى األضــاع
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احلجــرى  ،احلجــر الرملــي  breccia ،الرســوبية
 ،الصخــور  metasedimentaryنــادرة) .تتضمــن
الوحــدة األخــرى الوحيــدة التــي مت تعيينهــا التوربينــات
واســعة النطــاق التــي تشــكل درع شــبه مســتمر يف جزيــرة
 ، Zirkuوتســمى تشــكيل  .Zirkuوقــد مت حلــه إلــى حــد
كبيــر الهاليــت األصلــي مــن مصفوفــة بريــكا واســتبدالها
بأكسيد-جيســوم  ،كربونــات  ،احلديــد وأكســيد املنغنيــز
والعديــد مــن الطــن وامليــكا .يــو-ب ب تعــارف الصخــور
البركانيــة البركانيــة تبــن لهم أن يكون Neoproterozoic
 )(Ediacaranيف العمــر عنــد  560 .cمــا .احلــد األقصــى
لعمــر تشــكيل  Zirkuهــو  560 .cم كمــا هــو محــدد مــن
قبــل تاريــخ الزركــون  ،الــذي يتميــز بطبقــة مــن الرخويــات
مــن دملــا ممــا يعطــي عم ـ ًرا ترســيم ًيا أكبــر س 590 .مــا.
كال املواصفــات detrital

تتميــز قمــم المرتفعــات فــي هــذه الجــزر بشــكلها
القبابــي وجبالهــا البــارزة المنفــردة ،وذلــك تبعــا
لتكوينهــا أساســا مــن الملــح الصخــري (Rock
.)Salt

الضخمــة التــي يبلــغ ارتفاعهــا مئــات األمتــار .إن هرمــز
بريــكا غيــر متجانســة للغايــة مــن حيــث اللــون وحجــم
احلبيبــات  ،والتغييــر  ،واملعــادن  ،والبنيــة الداخليــة ،
والنســيج ومحتــوى الصقيــع .وينعكــس عــدم التجانــس يف
املناظــر الطبيعيــة :األرض املســتديرة  ،املتآكلــة بشــدة ،
التــال  ،متعــددة األضــاع  ،مــع الكتــل املقاومــة األكثــر
غال ًبــا مــا تشــكل كتــل مرتفعــة ومســتوى أعلــى مــن التــال.
قــد يكــون البريشــيا هائـ ً
ا  ،أو علــى األخــص يف الهوامــش
 ،مــع طبقــات قويــة  ،مــع متيــل الطبقــات إلــى التراجــع
عــن اجلوهــر مــن الناحيــة اجلوهريــة .تنقســم أكبــر
الكتــل داخــل البريتشــا وفقــا لعلــم الصخــور اخلاصــة بهــا
إلــى  megaclastsنــادرة (أساســا الصخــور البركانيــة:
البازلــت  ،الريواليــت  ، dacite ،الكوارتــز البورفيــري ؛
بعــض اجلابــرو  )dolerite /و  megaclastsالرســوبية
(احلجــر اجليــري املبطــن  ،دولوميــت واجلســي  /الطمــي
تعتبــر القبــاب الملحيــة مــن أهــم أســباب تشــكل
المصائــد النفطيــة فــي الدولــة.
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تاريخ النفط

جامعة زايد تستضيف ندوة عن تاريخ
وتطورات القطاع النفطي في أبوظبي
نظمــت جامعــة زايــد بالتعــاون مــع مركــز زايــد للدراســات
والبحــوث التابــع لنــادي تــراث اإلمــارات ،نــدوة احتفاليــة
مبناســبة ذكــرى اإلعــان عــن اكتشــاف النفــط يف أبوظبــي،
الــذي يوافــق الرابــع والعشــرين مــن أكتوبــر عــام  1960وذلــك
يف حــرم جامعــة زايــد بأبوظبــي.
وسلطت الندوة الضوء على تاريخ القطاع النفطي يف أبوظبي،
والتطــورات التــي شــهدها يف عهــد املؤســس املغفــور لــه الشــيخ
زايــد بــن ســلطان آل نهيــان «طيــب اهلل ثراه» ،ومســتقبل الطاقة
يف ظــل ضــرورة تنويــع مصــادر الدخــل تزامن ـاً مــع التوقعــات
بانتهــاء العصــر النفطــي يف املســتقبل القريــب ،وهدفــت بذلــك
إلــى إثــراء القــارئ العربــي بحيثيــات ومســتجدات الطاقــة
التقليديــة والبديلة.
وشــارك يف النــدوة عــدد مــن الشــخصيات بينهــم مســؤولون
حكوميــون إلــى جانــب مــؤرخ وإعالمــي مخضــرم ممــن عاشــوا
بواكيــر حقبــة اكتشــاف النفــط ألول مــرة يف أبوظبــي يف أوائــل
الســتينيات ومــا قبلهــا.
واســتهل الدكتــور فــارس هــواري عميــد كليــة العلــوم الطبيعيــة
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جلميــع التطــورات االقتصاديــة حــول العالــم وإن النســبة األكبــر
مــن الطلــب علــى الطاقــة تســتخدم يف توليــد الكهربــاء لتغطيــه
األنشــطة الصناعيــة والتجاريــة والســكنية وكذلــك قطاعــات
املواصــات ..وحســب تقاريــر world urbanization
 prospectفــإن أكثــر مــن مليــار مــن الســكان حــول العالــم
يعيشــون مــن غيــر كهربــاء ومعظمهــم يتواجــدون يف املناطــق
الريفيــة والنائيــة.
وأضــاف أن العالــم مســتمر يف تطويــر احليــاة املدنيــة املتقدمــة
وتوفيــر الطاقــة بشــكل ســنوي مبــا فيهــا الطاقــة النظيفــة التــي
بــدأت تأخــذ حيــزا اكبــر مــن االهتمــام خــال الســنوات القليلــة
املاضية ،مشــيراً إلى أن تقارير األمم املتحدة تؤكد أن اكثر من
نصــف ســكان العالــم يعيشــون يف املناطــق املتحضــرة ..مشــيرا
إلــى أن هــذه النســبة متزايــدة بشــكل ســنوي ومــن املتوقــع
أن تضيــف مــا يقــارب  2.5مليــار مــن الســكان إلــى احليــاه
املتحضــرة يف ســنه  ,2050وهــذا يعنــي أن نســبه الســكان حــول
العالــم الذيــن يعيشــون يف هــذه املناطــق ســوف تصــل إلــى اكثــر
مــن  % 65خــال عــام  2050وبالتالــي فــان زيــادة الطلــب علــى
الطاقــة بكافــه أنواعهــا أمــر البــد منــه.
وقــال الكعبــي إن مــن املتوقــع أن تشــهد الطاقــة املتجــددة علــى
وجــه اخلصــوص تطــوراً ومنــواً كبيريــن ،بفضــل السياســات
الداعمــة وانخفــاض التكاليــف ففــي عــام  ،2011بلغــت
االســتثمارات العاملية يف الطاقة املتجددة رقماً قياســياً مقداره

 257مليــار دوالر أمريكــي ،أســهمت يف زيــادة الطاقــة املتجــددة
العامليــة إلــى مــا يعــادل  390جيجــاواط.
واختتــم كلمتــه قائــ ً
ا إن دولــة اإلمــارات ،تعــد اليــوم ،إحــدى
الــدول الس ـ َّباقة مــن حيــث االهتمــام الفعلــي بقضايــا التنميــة
واالســتدامة ومــا حققتــه الدولــة مــن إجنــازات رائــده يف مجــال
الطاقــة املتجــددة والنظيفــة يعــد مثــاال يحتــذى بــه يف املنطقــة
ممــا يعــزز احليــاة الكرميــة لألجيــال احلاليــة ،ويحمــي حقــوق
األجيال املســتقبلية يف املوارد ،ويف احلصول على بيئة نظيفة.

والصحيــة بجامعــة زايــد النــدوة بكلمــة ترحيبيــة أكــد فيهــا أن
تاريــخ صناعــة النفــط والغــاز يف دولــة اإلمارات وحتوله ليشــمل
الطاقــة املتجــددة والنظيفــة ،بتوجيهــات قيادتنــا الرشــيدة،
يُ َّســجل اإلجنــازات واحــداً تِلــو اآلخــر ،ويتعامــل مــع التحديــات
بنجــاح.
وأضــاف أن الدولــة تواصــل تنفيــذ اســتراتيجيتها البتروليــة
املعلنــة ،والهادفــة إلــى إنتــاج  3,5مليــون برميــل يومي ـاً بحلــول
هــذا العــام ،يف إطــار التزاماتهــا الدوليــة باملســاهمة يف توفيــر
إمــدادات كافيــة للســوق البتروليــة وضمــان أمــن األســواق مــن
خــال التعــاون مع شــركائها يف منظمة الــدول املصدرة للبترول
«أوبــك «..مشــيراً إلــى أن احلكومــة رصــدت  40مليــار دوالر
لتنفيذ مجموعة من املشــاريع املهمة يف صناعة النفط والغاز،
مــع التأكيــد علــى االســتمرار يف سياســتها املعلنــة باحملافظــة
علــى البيئــة واالســتدامة يف مختلــف مشــاريعها يف مجــاالت
الطاقــة التقليديــة واملتجــددة والنظيفــة.
ثــم ألقــى ســعادة أحمــد محمــد الكعبــي ،الوكيــل املســاعد يف
وزارة الطاقة ،كلمة قال فيها إن الطاقة هي احملرك الرئيســي
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وزارة الطاقة
والصناعة
تطلق فعالية
«حي االبتكار»
نظمــت وزارة الطاقــة والصناعــة فعاليــة «حــي االبتــكار» التــي
اختيــرت كإحــدى الفعاليــات الرئيســية يف إمــارة دبــي خــال
شــهر اإلمــارات لالبتــكار ،حيــث تهــدف الفعاليــة إلــى توفيــر
الترابــط بــن التعليــم والتكنولوجيــا والفنــون وإدارة األعمــال
الصغيــرة واملتوســطة ممــا يجعلهــا تتســم بالتطــور االقتصــادي
وجــودة احليــاة يف حيــز بســيط ومميــز.
يف آخــر أيــام شــهر اإلمــارات لالبتــكار ،نظمــت وزارة الطاقــة
والصناعــة فعاليــة «حــي االبتــكار» التــي اختيــرت كإحــدى
الفعاليــات الرئيســية يف إمــارة دبــي خــال شــهر اإلمــارات
لالبتــكار وذلــك حســب تقييــم مركــز محمــد بــن راشــد
لالبتــكار.
وميثــل حــي االبتــكار منطـاً جديــداً ومعاصــراً ألحيــاء ابتكاريــة
اســتحدثت عامليــاً بعناصرهــا األساســية خللــق بيئــة عمــل
وعيــش جاذبــة لالبتــكار يف حيــز جغــرايف واحــد متنوع ومحفز
لالبتــكار ،يصــل إليــه كل فئــات املجتمــع بســهولة ،ومــن أهــم
مواصفــات احلــي االبتــكاري هــي توفــر الترابــط بــن التعليــم
والتكنولوجيــا والفنــون وإدارة األعمــال الصغيــرة واملتوســطة
ممــا يجعلهــا تتســم بالتطــور االقتصــادي وجــودة احليــاة يف
حيــز بســيط ومميــز.
وكان لــزوار حــي االبتــكار جتربــة مرحــة ومفيــدة مــن
خــال العديــد مــن الفعاليــات اخلارجيــة والداخليــة ،ففــي
الفعاليــات اخلارجيــة مت تنفيــذ منــوذج ملنــزل مســتدام
يضــم العديــد مــن معاييــر البنــاء األخضــر كاختيــار مــواد
البنــاء املســتدامة والتــي تســاعد يف رفــع كفــاءة االســتهالك،
وتركيــب معــدات وتقنيــات تســاهم يف ترشــيد اســتهالك
املــاء والكهربــاء ،وإجــراءات يف إدارة امليــاه النظيفــة وإعــادة
اســتخدام امليــاه الرماديــة كجــزء مــن إجــراءات تقليــل
النفايــات وإعــادة اســتخدامها أو تدويرهــا ،كمــا مت التركيــز
علــى أن ســلوك الفــرد يف اختيــار نوعيــة الســيارة يســاهم
يف االســتدامة حيــث أن اســتخدام الســيارات الكهربائيــة لــه
دور واضــح يف تقليــل االنبعاثــات مــن قطــاع النقــل.

ويف حــي االبتــكار أيضــاً التقــى الــزوار بإحــدى مبؤسســات
حاضنــات األعمــال وأصحــاب املشــاريع االبتكاريــة مــن
الشــباب ،حيــث مت تخصيــص جــزء مــن احلــي الســتعراض
األفــكار االبتكاريــة التــي حولهــا أصحابهــا ملشــاريع صغيــرة
ومتوســطة ترتقــي للعامليــة مــن خــال التطويــر والدعــم ،ويف
ذات الســياق أقيــم خــال اليــوم األول مــن حــي االبتــكار تكــرمي
املشــاركني يف جائــزة االبتــكار لــوزارة الطاقــة والصناعــة
 EWx2071للشــركاء والتــي مت إطالقهــا خــال العــام املاضــي
وســيتم اختتــام الــدورة األولــى منهــا يف الربع األول مــن ،2018
وذلــك بعــد اجتيــاز املشــاركني مرحلتــن مــن مراحــل اجلائــزة،
كمــا ســيتم تكــرمي الفائزيــن يف جائــزة االبتــكار الداخليــة
ملوظفــي الــوزارة يف دورتهــا الثانيــة مــع إعطــاء فرصــة لهــم يف
عــرض مشــاريعهم ونقــل املعرفــة للجمهــور.
وقــد جمــع حــي االبتــكار أصحــاب اخلبــرة وفئــة الشــباب
املبتكريــن ،ومت يف اليــوم األول يف احلــي إقامة النســخة الثالثة
مــن حديــث االبتــكار ،والــذي يعتبــر منصــة لعــرض خبــرات
يف مجــاالت الطاقــة وغيرهــا ،ممــا يثــري نقــاش تخصصــي
مبتكــر ،حيــث اســتضاف احلــي عدداً من اخلبــراء يف مجاالت
الطاقــة املتجــددة والتكنولوجيــا والزراعــة ،حيــث شــارك كل
مــن شــراع ملســرعات األعمــال يف الشــارقة وهــي املعنيــة بتبني
املشــاريع الصغيــرة واملتوســطة ،وســكوت ديفيــد صاحــب
مشــروع ابتــكاري يف الطاقــة الشمســية ،واملبتكــر اإلماراتــي
طالــب الهنائــي ،والبروفيســور وجتــون كيــم مــن جامعــة «»kaist
بكوريــا ،واســتكمل احلــي مهمتــه بنقــل املعرفــة واالبتــكار يف
اليــوم الثانــي مــن خــال منتــدى اإلمــارات للبحــوث والتطويــر
واالبتــكار يف دورتــه الثانيــة ،واجلديــر بالذكــر بــأن املنتــدى
يضــم نخبــة مــن البحــوث االبتكاريــة يف مجــال الطاقــة وامليــاه
والصناعــة والتــي قدمهــا خبــراء وباحثــن وطلبــة متميزيــن،
بجانــب التركيــز علــى كيفيــة اخــراج البحــوث مــن حيــز
املختبــرات والنظريــات االفتراضيــة إلــى واقــع ملمــوس يخــدم
حتديــات املســتقبل يف الطاقــة وامليــاه والصناعــة.
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