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تزامنًا مع عام الخمسين.. ومحورها التنمية المستدامة واالرتقاء بجودة الحياة
محمد بن راشد يطلق »خطة دبي الحضرية 2040« 
ويوّجه بأن تكون المدينة األفضل للحياة في العالم

سموه: النهضة التي أسسها راشد مستمرة بتحقيق أهدافها الطموحة التي ال تعرف سقفًا للتميز

دبي - البيان 

 أكــــد صـــاحـــب الــســمــو الــشــيــخ مــحــمــد بـــن راشـــــد آل مــكــتــوم، نــائــب 
رئــــيــــس الـــــدولـــــة رئــــيــــس مـــجـــلـــس الـــــــــــوزراء حــــاكــــم دبـــــــي، رعـــــــاه الـــلـــه، 
أن الــنــهــضــة الــتــنــمــويــة الــتــي أســســهــا الــمــغــفــور لــه بــــإذن الــلــه تعالى 
الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، طّيب الله ثراه، في دبي منذ 
عقد الستينيات من القرن الماضي مستمرة في تحقيق أهدافها 
الــطــمــوحــة الــتــي ال تــعــرف ســقــفــاً للتميز، مــع مــواصــلــة دبـــي تنفيذ 
خــطــط واســتــراتــيــجــيــات تــطــويــر تــضــع اإلنـــســـان وســعــادتــه ورفــاهــيــتــه 
واســـتـــقـــراره فــي مــقــدمــة األولــــويــــات، واتـــبـــاع أســلــوب عــمــل أســاســه 
االســـتـــلـــهـــام مــــن أفـــضـــل الـــمـــمـــارســـات الــعــالــمــيــة مــــع مـــواءمـــتـــهـــا بــمــا 
يــتــوافــق مــع احــتــيــاجــات المجتمع ويــكــفــل ألفــــراده مستقبالً يرقى 

إلى مستوى توقعاتهم بل ويتجاوزها إلى ما هو أفضل. 
جــــــــــاء ذلــــــــــك بــــمــــنــــاســــبــــة إطــــــــــــالق ســــــمــــــوه »خــــــطــــــة دبــــــــــي الــــحــــضــــريــــة 
2040«، بـــحـــضـــور ســـمـــو الـــشـــيـــخ مـــكـــتـــوم بــــن مــحــمــد بــــن راشــــــد آل 
ــــــن ســـعـــيـــد  ــــمــــــد بـ ــــيـــــخ أحــ ــــمــــــو الـــــشـ ــــاكــــــم دبـــــــــــي، وســ ــــائــــــب حــ مـــــكـــــتـــــوم، نــ
آل مـــكـــتـــوم، رئـــيـــس هــيــئــة دبـــــي لـــلـــطـــيـــران الـــمـــدنـــي الـــرئـــيـــس األعـــلـــى 
ــــارات، وســمــو الــشــيــخ أحــمــد بــن محمد بن  لمجموعة طــيــران اإلمــ
راشــد آل مكتوم، رئيس مجلس دبــي لــإعــالم، ورئــيــس وأعضاء 
اللجنة العليا لخطة دبــي الحضرية 2040، وعــدد مــن مسؤولي 

حكومة دبي.
ووّجـــه صــاحــب السمو الشيخ محمد بــن راشـــد آل مكتوم بأن 
تـــكـــون دبــــي الــمــديــنــة األفـــضـــل لــلــحــيــاة فـــي الـــعـــالـــم، وقـــــال ســمــوه: 
»نـــــواصـــــل الـــعـــمـــل الســـتـــكـــمـــال نــــمــــوذج تـــنـــمـــوي عـــالـــمـــي هـــدفـــه رفــــاه 
ــــتـــــكـــــار  الـــمـــجـــتـــمـــع وتــــمــــكــــيــــن أفـــــــــــــراده وتــــحــــفــــيــــزهــــم عــــلــــى اإلبـــــــــــــداع واالبـ
والنجاح بتهيئة بيئة مثالية تلبي متطلباتهم وتوفر لهم المساحة 
إيجابياً  الجميع شريكاً  ليكون  الكامنة  بــإطــالق طاقاتهم  الكفيلة 

في مسيرتنا الطموحة نحو المستقبل الذي نتطلع إليه«. 
ــــائـــــم عــــلــــى الـــتـــحـــلـــيـــل  وأضـــــــــــاف ســــــمــــــوه: »الــــتــــخــــطــــيــــط الــــســــلــــيــــم الـــــقـ
الــدقــيــق لــلــبــيــانــات والـــمـــرونـــة الــكــامــلــة فـــي مــواكــبــة الــمــتــغــيــرات كــان 
ر العديد من المؤشرات العالمية.. وهدفنا اليوم أن  سبيلنا لتصدُّ
نكون في أعلى مراتب الــريــادة عالمياً وضمن جميع المجاالت.. 
نــســابــق الــزمــن بــرؤيــة واضــحــة للمستقبل تــعــي متطلبات الــتــفــوق 
فـــيـــه.. وتـــتـــجـــاوز كـــل الــتــحــديــات نــحــو غــــٍد يــحــمــل أســـبـــاب الــســعــادة 

للجميع«.

 الخطة السابعة
ــــــب الـــــســـــمـــــو الـــــشـــــيـــــخ مـــــحـــــمـــــد بــــــــن راشـــــــــــــد آل مــــكــــتــــوم  ــــاحـ ــ واطــــــــلــــــــع صـ
ومــــرافــــقــــوه عـــلـــى أهـــــم مــــحــــاور خـــطـــة دبـــــي الـــحـــضـــريـــة 2040، الــتــي 
تــعــتــبــر الــســابــعــة فـــي تـــاريـــخ إمـــــارة دبــــي، إذ أُطــلــقــت الــخــطــة األولـــى 
فــــي عـــهـــد مــــؤســــس دبــــــي الـــحـــديـــثـــة الـــمـــغـــفـــور لــــه بـــــــإذن الــــلــــه تــعــالــى 
الشيخ راشــد بن سعيد آل مكتوم، طّيب الله ثــراه، عام 1960، 
حيث شهدت دبي خالل الفترة من عام 1960 إلى 2020، زيادة 
سكانها بنحو 80 مــرة، إذ ارتفع عددهم من 40 ألــف نسمة في 
عــــام 1960 إلــــى حـــوالـــي 3.3 مــاليــيــن نــســمــة فـــي نــهــايــة عــــام 2020. 
فــيــمــا تــضــاعــفــت مــســاحــة المنطقة الــحــضــريــة والــمــبــنــيــة بــنــحــو 170 
إلـــــى 1.490 كــيــلــومــتــراً  مــــــرة، وزادت مــــن 3.2 كـــيـــلـــومـــتـــرات مـــربـــعـــة 

مربعاً في الفترة ذاتها.
ويـــأتـــي إطـــــالق ســـمـــوه لــلــخــطــة الــحــضــريــة 2040 تـــزامـــنـــاً مـــع عــام 
الــخــمــســيــن، وتــمــاشــيــاً مـــع أهـــدافـــه، إذ تــرســم خــريــطــة مستقبلية 
الرئيس  يكون محورها  المستدامة،  العمرانية  للتنمية  متكاملة 
اإلنسان واالرتقاء بجودة الحياة في إمارة دبي، وتعزيز التنافسية 
الــعــالــمــيــة لـــإمـــارة، وتــســهــم فــي تــوفــيــر خـــيـــارات مــتــعــددة للسكان 
والزوار خالل العشرين عاماً المقبلة، لتحقيق رؤية سموه »بأن 
تــــكــــون دبـــــي الـــمـــديـــنـــة األفــــضــــل فــــي الــمــعــيــشــة والــــحــــيــــاة عـــبـــر تــوفــيــر 
أفــضــل مـــرافـــق ألفــضــل مــديــنــة فـــي الـــعـــالـــم«. وقـــد اســتــمــع صــاحــب 
الــســمــو الــشــيــخ مــحــمــد بـــن راشـــــد آل مـــكـــتـــوم، لـــشـــرح مـــن الــلــجــنــة 
الــعــلــيــا لــخــطــة دبــــي الــحــضــريــة 2040 بــرئــاســة مــعــالــي مــطــر محمد 
الـــطـــايـــر، رئـــيـــس الــلــجــنــة الــمــديــر الـــعـــام ورئـــيـــس مــجــلــس الــمــديــريــن 
لهيئة الطرق والمواصالت، حول أهم محاور خطة دبي الحضرية 
2040، والـــتـــي تـــم بــمــوجــبــهــا تــحــديــث هــيــكــلــة الــمــنــطــقــة الــحــضــريــة 
إلمارة دبي، وتركيز التنمية حول خمسة مراكز حضرية رئيسة، 
ثــالثــة منها قــائــمــة، إضــافــة إلــى مــركــزيــن جــديــديــن. وشــاهــد سموه 
والــــحــــضــــور فـــيـــلـــمـــاً تـــوضـــيـــحـــيـــاً قـــصـــيـــراً تـــضـــّمـــن أهــــــم مــــالمــــح الــخــطــة 
ـــــوارد، وتــطــويــر  ــــمـ وأهــــدافــــهــــا الــــرامــــيــــة إلـــــى رفـــــع كــــفــــاءة اســـتـــغـــالل الــ

مــجــتــمــعــات حـــيـــويـــة وصـــحـــيـــة، ومـــضـــاعـــفـــة الـــمـــســـاحـــات الـــخـــضـــراء 
الترفيهية والحدائق لتوفير بيئة صحية للسكان والزوار، وتوفير 
خيارات تنقل مستدامة ومرنة، ورفــع كفاءة استخدام األراضــي 
ــــثـــــمـــــارات  ــــتـ لـــــدعـــــم األنـــــشـــــطـــــة االقـــــتـــــصـــــاديـــــة وتـــــعـــــزيـــــز اســــتــــقــــطــــاب االسـ
البيئية  الــجــديــدة، وتحسين االســتــدامــة  الخارجية فــي القطاعات 
التراث  والمبنية، وحماية  الطبيعية  المميزات  والمحافظة على 
الــثــقــافــي والـــعـــمـــرانـــي، إلـــى جــانــب تــطــبــيــق الــتــشــريــعــات والــحــوكــمــة 

التخطيطية. 
عــقــب ذلــــك، اســتــمــع صــاحــب الــســمــو الــشــيــخ مــحــمــد بـــن راشـــد 
آل مكتوم لشرح من معالي مطر محمد الطاير، عن المخرجات 
الــــنــــهــــائــــيــــة لــــلــــخــــطــــة، والــــــتــــــي تــــــم تــــطــــويــــرهــــا بــــــنــــــاًء عــــلــــى رؤيـــــــــة ســـمـــوه 
ومــبــادئ دبــي الثمانية، بحيث تــكــون رؤيـــة الخطة )دبـــي المدينة 
األفضل للحياة في العالم(. وتتضمن الخطة الحضرية مخططاً 
هــيــكــلــيــاً اســتــراتــيــجــيــاً إلمـــــارة دبــــي لــلــعــشــريــن عـــامـــاً الــمــقــبــلــة، ينظم 
قـــطـــاع الــتــخــطــيــط الـــحـــضـــري ومــــســــاحــــات واســـتـــعـــمـــاالت األراضـــــــي، 
بــهــدف تــكــامــل كــل الــخــطــط الــرئــيــســة للتنمية الــحــضــريــة بـــاإلمـــارة، 
والموائمة مع التوجهات االقتصادية واالستراتيجية، واالستغالل 

األمثل للبنية التحتية، ودعم النمو والتطوير المستقبلي.
وفـــــي خـــتـــام مــــراســــم إطــــــالق خـــطـــة دبـــــي الـــحـــضـــريـــة 2040، قـــام 
صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بالتوقيع على 
بالبدء في  إيــذانــاً  المخطط الهيكلي لخطة دبــي الحضرية 2040 
تــنــفــيــذهــا، فــيــمــا اُلــتــقــطــت لــســمــوه صـــور تــذكــاريــة بــهــذه الــمــنــاســبــة.  
ودّون ســـمـــوه عـــبـــر »تــــويــــتــــر«: »اعـــتـــمـــدنـــا بــحــمــد الـــلـــه مــخــطــط دبـــي 
الحضري الجديد حتى العام 2040.. هدفنا أن تكون دبي المدينة 
األفـــــضـــــل لـــلـــحـــيـــاة فـــــي الـــــعـــــالـــــم.. مــــســــاحــــات األنــــشــــطــــة االقـــتـــصـــاديـــة 
والـــتـــرفـــيـــهـــيـــة ســـتـــتـــضـــاعـــف مــــــرة ونــــصــــف وســــتــــزيــــد أطـــــــــوال شـــواطـــئـــنـــا 
400 % خالل العشرين عاماً القادمة.. و60 % من مساحة دبي 

ستكون محميات طبيعية«.
كــمــا غـــــّرد ســـمـــوه: »هـــــدف مــخــطــط دبــــي الـــحـــضـــري الـــجـــديـــد هو 
تــخــطــيــط الــحــيــاة فـــي دبــــي خــــالل 20 عـــامـــاً قــــادمــــة.. وتــوفــيــر جـــودة 
مــعــيــشــيــة لــلــســكــان تـــكـــون األفـــضـــل واألرقـــــــى عـــالـــمـــيـــاً.. واالســـتـــعـــداد 
لــــلــــتــــطــــورات الـــســـكـــانـــيـــة واالقــــتــــصــــاديــــة الــــكــــبــــرى الــــقــــادمــــة فـــــي دبــــــي.. 

ونسأل الله أن يوفق الجميع لخدمة البالد والعباد«.

خمسة مراكز 
وتتضمن الخطة الجديدة، تركيز التنمية واالستثمار في خمسة 
مـــراكـــز حــضــريــة تــســهــم فـــي دعــــم الـــقـــطـــاعـــات االقـــتـــصـــاديـــة وتــنــويــع 
فـــرص الــعــمــل وتــوفــيــر االحــتــيــاجــات اإلســكــانــيــة والــخــدمــات. وتضم 
المراكز الحضرية القائمة: مركزاً تاريخياً وثقافياً بمنطقتي ديرة 
وبــــــر دبــــــــي، بـــمـــا تـــحـــويـــه مـــــن مـــتـــاحـــف وأســــــــــواق تـــقـــلـــيـــديـــة وشــعــبــيــة 
ومــنــاطــق ســكــنــيــة تــاريــخــيــة ارتــبــطــت فـــي ذاكــــــرة ســـكـــان وزوار إمــــارة 
ـــا الـــمـــركـــز االقــــتــــصــــادي والــــتــــجــــاري الـــعـــالـــمـــي فــيــضــم مــركــز  دبــــــي، أمــ
دبـــي الــمــالــي الــعــالــمــي، وشــــارع الــشــيــخ زايــــد، والــخــلــيــج الــتــجــاري، 
ووسط المدينة، ويخدم مختلف األنشطة االقتصادية والمالية، 
وأبــراج  المارينا  السياحي والترفيهي منطقة  المركز  فيما يشمل 
بحيرات جميرا، ويخدم مختلف األنشطة االقتصادية والسياحية. 
ــــديــــــدان فـــهـــمـــا مـــــركـــــز إكــــســــبــــو 2020، ويـــســـهـــم  ــــزان الــــــجــ ــــركــ ــــمــ أمـــــــا الــ
فــي تــطــويــر قــطــاع الــمــعــارض والــســيــاحــة والــخــدمــات اللوجستية، 
ومــــركــــز واحــــــة دبـــــي لــلــســيــلــيــكــون، ويـــعـــد بــمــثــابــة حـــاضـــنـــة لــالبــتــكــار 
والمعرفة ويسهم فــي تطوير قــطــاع االقــتــصــاد المعرفي والتقني 

واستقطاب الموهوبين والمبتكرين.

السكان
ووفقاً للدراسات، من المتوقع أن يرتفع عدد السكان المقيمين 
فــي دبـــي مــن 3.3 مــاليــيــن نــســمــة فــي 2020 إلـــى 5.8 مــاليــيــن نسمة 
فــــي 2040، وســـيـــرتـــفـــع عـــــدد الـــمـــتـــواجـــديـــن بـــــاإلمـــــارة خـــــالل ســـاعـــات 
النهار من 4.5 ماليين نسمة في 2020 إلــى 7.8 ماليين نسمة في 
المتوفرة ضمن حــدود  المسـاحات  2040، حيث سيتم استغالل 
خــط التنمية الــعــمــرانــيــة الــحـــــالــي، وســتــتــركــز التنمية الــعــمــرانــيــة في 
نــطــاق الــمــنــطــقــة الــحــضــريــة الــقــائــمــة، وســيــتــم تــوفــيــر كــل احــتــيــاجــات 
الــــســــكــــان مـــــن خــــــالل تـــطـــويـــر مـــــراكـــــز خـــدمـــيـــة مـــتـــكـــامـــلـــة بـــكـــل مــنــاطــق 
دبــي ســيــراً على األقـــدام أو باستخدام الــدراجــة الهوائية أو وسائل 
الـــتـــنـــقـــل الـــمـــســـتـــدام، والـــتـــركـــيـــز عـــلـــى رفـــــع مـــســـتـــوى جــــــودة الـــحـــيـــاة، 
ورفع الكثافة السكانية ضمن المناطق القريبة من محطات النقل 

الجماعي الرئيسية. 

‹       إعادة إسكان المواطنين في المناطق القديمة  
االستثمار في 5 مراكز حضرية بينها اثنان جديدان  ›

خطة متكاملة لتطوير منطقة حتا  ›
االهتمام بالمحميات والمناطق الريفية الطبيعية  ›

حلول إسكانية بأفضل المواصفات للمواطنين  ›

مكتوم بن محمد: دبي تستحق 
أن تكون أفضل مدينة عالميًا

أكد سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي، أن خطة دبي الحضرية 2040 خطوة ستتبعها خطوات 
فــي تحقيق هــدف واضـــح، وضعه صاحب السمو الشيخ محمد بــن راشــد آل مكتوم، نائب رئيس الــدولــة رئيس مجلس الـــوزراء 
حاكم دبي، رعاه الله، لهذه المدينة، أن تكون أفضل مدينة للحياة في العالم، ألنها مدينة تستحق ذلك، وألن قائدها ال يرضى 

بأقل من ذلك. 
وقال سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، عبر »تويتر«: »خطة دبي الحضرية 2040 خطوة ستتبعها خطوات في 
تحقيق هــدف واضــح وضعه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشــد لهذه المدينة، أن تكون أفضل مدينة للحياة في العالم، 

ألنها مدينة تستحق ذلك، وألن قائدها ال يرضى بأقل من ذلك«. )دبي - البيان(

محمد بن راشد خالل إطالق خطة دبي بحضور مكتوم بن محمد وأحمد بن سعيد وأحمد بن محمد والمسؤولين |  تصوير: خليفة عيسى 

محمد بن راشد بحضور مكتوم بن محمد مستمعًا إلى حديث مطر الطاير 

محمد بن راشد خالل إطالق الخطة بحضور مكتوم وأحمد بن محمد 
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إسكان المواطنين 
يتضمن المخطط الحضري 2040، توفير االحتياجات اإلسكانية 
الــمــســتــقــبــلــيــة لــلــمــواطــنــيــن فـــي مــجــتــمــعــات مــتــكــامــلــة وفــــق أفــضــل 
الـــمـــعـــايـــيـــر الــتــخــطــيــطــيــة تـــشـــمـــل الـــمـــســـاحـــات الــــخــــضــــراء والـــمـــراكـــز 
التجارية والمرافق الترفيهية بما يعزز من جودة ورفاهية حياة 
الـــمـــواطـــن ألكـــثـــر مـــن 20 عـــامـــاً، حــيــث ســتــصــل مــســاحــة األراضـــــي 
الــمــخــصــصــة إلســــكــــان الـــمـــواطـــنـــيـــن إلـــــى 157 كـــيـــلـــومـــتـــراً مـــربـــعـــاً فــي 
2040، وتتضمن الخطة إعــادة إسكان المواطنين في المناطق 

القديمة لتعزيز ارتباطهم بتلك المناطق.
الــخــضــراء والترفيهية  الــمــســاحــات  للخطة ستتضاعف  ووفــقــاً 
والـــــــــحـــــــــدائـــــــــق الــــــــعــــــــامــــــــة، يــــــتــــــم تــــــوزيــــــعــــــهــــــا لــــــخــــــدمــــــة أكـــــــبـــــــر عــــــــــــدد مـــن 
 Green السكان، وسيتم إنشاء شبكة من المسارات الخضراء
Corridors تربط مناطق الخدمات والمناطق السكنية وأماكن 
الـــعـــمـــل، لــتــســهــيــل حـــركـــة الـــمـــشـــاة والـــــدراجـــــات ووســــائــــل الــتــنــقــل 
أنــحــاء المدينة، وذلــك بالتنسيق مــع المطورين  المستدام عبر 
والــجــهــات الــحــكــومــيــة الــمــعــنــيــة، وســتــتــضــاعــف مــســاحــة األنشطة 
الفندقية والسياحية بنسبة 134 %، وسترتفع مساحة األنشطة 
االقتصادية إلى 168 كيلومتراً مربعاً لتعزيز مكانة دبي كمركز 
ــــتــــــي عــــــالــــــمــــــي، وزيــــــــــــــــــادة مــــــســــــاحــــــات األراضـــــــــــــي  اقـــــــتـــــــصـــــــادي ولــــــوجــــــســ

والــصــحــيــة بنسبة %25، كما  التعليمية  لــلــمــنــشــآت  الــمــخــصــصــة 
ستزيد أطــوال الشواطئ المفتوحة للجمهور بنسبة %400 في 

عام 2040.

منطقة حّتا
وتــشــمــل خــطــة دبــــي الــحــضــريــة 2040، اســتــكــمــال خــطــة التنمية 
والتطوير لمنطقة حتَّا خالل العشرين عاماً المقبلة، وتتضمن 
تطوير خطة تنمية متكاملة للمنطقة تتماشى مع توجه الدولة 
نحو تشجيع السياحة الداخلية والعمل على استقطاب المزيد 
من السياحة الخارجية، وذلك من خالل تعزيز جاذبية منطقة 
حـــّتـــا ومـــقـــومـــاتـــهـــا الــطــبــيــعــيــة والـــتـــراثـــيـــة والــــحــــفــــاظ عـــلـــى اســـتـــدامـــة 

بيئتها.
ــّتــــا،  ووفــــــقــــــاً لـــلـــخـــطـــة ســـيـــتـــم الــــحــــفــــاظ عــــلــــى طـــبـــيـــعـــة مـــنـــطـــقـــة حــ
وتنميتها وإعــمــارهــا بــمــشــاركــة الــقــطــاع الــخــاص، وتــوفــيــر الــفــرص 
المنطقة،  المحلية ألهــالــي  الوطنية  الــمــشــاريــع  لتشجيع ودعـــم 
بما يدعم تنشيط السياحة وتشجيع رواد األعمال وفق ضوابط 
إلــى تطوير  بــاإلضــافــة  المميزة،  للحفاظ على طبيعتها وهويتها 
مجمعات سكنية متكاملة للمواطنين تلبي احتياجاتهم الحالية 

والمستقبلية.

سموه خالل اإلطالق بحضور مكتوم بن محمد وأحمد بن سعيد 

سموه متابعًا بعض اللوحات خالل إطالق الخطة بحضور مكتوم بن محمد محمد بن راشد خالل إطالق الخطة بحضور مكتوم بن محمد وأحمد بن سعيد وأحمد بن محمد

‹   نسابق الزمن برؤية واضحة للمستقبل تعي مقومات 
التفوق فيه.. وتتجاوز كل التحديات نحو غٍد يحمل أسباب 

السعادة للجميع
‹   خطط واستراتيجيات التطوير في دبي تضع اإلنسان 

وسعادته ورفاهيته واستقراره  في مقدمة األولويات
‹  نواصل العمل الستكمال نموذج تنموي عالمي هدفه رفاه 

المجتمع وتمكين أفراده وتحفيزهم على اإلبداع واالبتكار 
والنجاح

ر العديد   ‹  التخطيط السليم والمدروس كان سبيلنا لتصدُّ
 من المؤشرات العالمية.. وهدفنا اليوم أن نكون 

في أعلى مراتب الريادة عالميًا
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مستويات للتمدن حددتها »خطة دبي 2040«
 تؤدي دورًا خاصًا للتجمعات السكانية ضمن نطاق صالحيات الخدمة الخاصة بها

سموه في حديث مع المسؤولين بحضور محمد القرقاوي ومحمد الشيباني وعبدالله البسطي ومطر الطاير وسعيد الطاير وسلطان بن سليم 

محمد بن راشد خال إطاق الخطة

محمد بن راشد خال إطاق الخطة بحضور مكتوم بن محمد 

معرض صور على هامش إطاق الخطة

دبي - البيان

حددت خطة دبي الحضرية، ستة مستويات للتمدن تتبع هيكالً متدرجًا لمراكز 
عــمــرانــيــة مـــتـــعـــددة االســـتـــعـــمـــاالت والـــكـــثـــافـــات، تـــــؤدي وظــيــفــة مــعــنــيــة ودوراً خــاصــًا 

للتجمعات السكانية والوظيفية ضمن نطاق صالحيات الخدمة الخاصة بها. 
وتـــشـــمـــل الـــمـــســـتـــويـــات الــــســــتــــة: الـــمـــديـــنـــة ويــــــتــــــراوح تـــــعـــــداد ســـكـــانـــهـــا بـــيـــن مــلــيــون 
ومــلــيــون ونــصــف المليون نسمة، ثــم الــقــطــاع ويــتــراوح عــدد سكانه مــن 300 ألف 
د عـــدد ســكــانــه من  إلـــى 400 ألـــف نــســمــة، بــعــد ذلـــك يــأتــي مــســتــوى المنطقة وُحـــــِدّ
70 ألفًا إلى 125 ألف نسمة، يليه المجمع ويتراوح عدد سكانه من 20 ألفًا إلى 
30 ألـــف نــســمــة، ثــم الــحــي ويـــتـــراوح عـــدد ســكــانــه مــن 6000 إلـــى 12000 نسمة، 

وأخيراً الحي المحلي وهو أصغر المستويات ويكون عدد سكانه بين 2000 إلى 
4000 نسمة.

وبــــــنــــــاًء عــــلــــى هـــــــذه الــــمــــســــتــــويــــات الــــســــتــــة، يــــتــــم تــــحــــديــــد مــــســــتــــوى الـــبـــنـــيـــة الــتــحــتــيــة 
ـــــن مـــســـتـــشـــفـــيـــات  ــــخــــــدمــــــات الــــحــــكــــومــــيــــة مـ ـــــرق والـــــنـــــقـــــل، والـــــطـــــاقـــــة والــ ــــطـ لـــمـــنـــظـــومـــة الــ
ومــدارس ومراكز خدمة وغيرها، وكذلك المرافق والخدمات والترفيهية، لتوفير 
مراكز خدمية متكاملة بكل مناطق دبي مع التوسع في استخدام وسائل التنقل 

المرنة والمستدامة.

قانون للتخطيط 
وتـــتـــضـــمـــن خـــطـــة دبــــــي الـــحـــضـــريـــة 2040 إصــــــــدار قــــانــــون مـــتـــكـــامـــل ومـــــــرن لــلــتــخــطــيــط 

الـــحـــضـــري يـــدعـــم اســــتــــدامــــة الــتــنــمــيــة والـــتـــطـــويـــر، ويــــراعــــي الـــتـــوجـــهـــات الــمــســتــقــبــلــيــة 
لإلمارة، وسيتضمن حوكمة التخطيط الحضري من خالل تطوير نظام متكامل 
لـــحـــوكـــمـــة الـــتـــخـــطـــيـــط الــــحــــضــــري يـــضـــمـــن تـــنـــظـــيـــم الــــعــــالقــــة والــــمــــســــؤولــــيــــات بـــيـــن كــل 
األطراف المعنية، وكذلك رفع كفاءة التنمية واالستغالل األمثل للبنية التحتية، 
وذلــــــك بـــتـــعـــزيـــز الــتــنــمــيــة ضـــمـــن الــــفــــراغــــات الــــمــــوجــــودة داخــــــل الــمــنــطــقــة الـــحـــضـــريـــة، 
والــتــركــيــز عــلــى الــتــنــمــيــة الــمــوجــهــة لتشجيع الــنــقــل الــجــمــاعــي والــمــشــي واســتــخــدام 
الـــــدراجـــــات الـــهـــوائـــيـــة ووســــائــــل الــتــنــقــل الـــمـــرنـــة، وإنــــشــــاء قــــاعــــدة بـــيـــانـــات تــخــطــيــطــيــة 

موحدة، تدعم عملية اتخاذ القرار وتعزز الشفافية.
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محمد بن راشد خال إطاقه الخطة بحضور مكتوم بن محمد وأحمد بن سعيد وأحمد بن محمد وعدد من المسؤولين

نائب رئيس الدولة خال إطاق الخطة 



 حمدان بن محمد: 
خطة دبي الحضرية 2040 مرحلة 

عمل جديدة للعشرين عامًا المقبلة
تضمن استعدادنا الكامل لتلبية 

احتياجات المجتمع والزوار
دبي - البيان 

أكــد سمو الشيخ حــمــدان بــن محمد بــن راشـــد آل مكتوم 
ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، أن خطة دبي 
الــحــضــريــة 2040، مــرحــلــة عــمــل جـــديـــدة، لــلــعــشــريــن عــامــاً 
الـــمـــقـــبـــلـــة، بــــخــــارطــــة طــــريــــق واضـــــحـــــة، لــتــنــمــيــة مـــســـتـــدامـــة، 
نـــســـتـــكـــمـــل بـــهـــا مــــشــــروعــــاً تـــنـــمـــويـــاً طــــمــــوحــــاً، وضــــــع ســـعـــادة 

اإلنسان في مقدم أهدافه.
وقـــــــــال ســــمــــو الــــشــــيــــخ حـــــمـــــدان بـــــن مـــحـــمـــد بـــــن راشـــــــــد آل 
ــــلــــــق صـــــاحـــــب الــــســــمــــو الـــشـــيـــخ  ــــتــــــر«: »أطــ ــــويــ مــــكــــتــــوم، عــــبــــر »تــ
محمد بــن راشـــد، خطة دبــي الحضرية 2040.. ووّجـــه أن 
تــكــون دبــــي الــمــديــنــة األفـــضـــل لــلــحــيــاة فـــي الـــعـــالـــم.. مــرحــلــة 
عـــمـــل جــــديــــدة لـــلـــعـــشـــريـــن عــــامــــاً الـــمـــقـــبـــلـــة، بــــخــــارطــــة طــريــق 
واضحة، لتنمية مستدامة، نستكمل بها مشروعاً تنموياً 

طموحاً، وضع سعادة اإلنسان في مقدم أهدافه«.
وأضــــــــاف ســــمــــوه: »الــــخــــطــــة تـــضـــمـــن اســــتــــعــــدادنــــا الـــكـــامـــل 
لتلبية احتياجات جميع أفراد المجتمع والزوار.. بالتركيز 
على خمسة مراكز حضرية تدعم القطاعات االقتصادية.. 
وتنّوع فرص العمل.. وتوّفر المتطلبات اإلسكانية، ضمن 
ن، تحدد مستوى البنية التحتية لكافة  6 مستويات للتمُدّ

المرافق والخدمات«.
ــــابـــــع ســـــمـــــوه: »أهــــــــــداف مـــهـــمـــة لـــلـــخـــطـــة، فـــــي مــقــدمــهــا  وتـ
تـــــعـــــزيـــــز ارتـــــــــبـــــــــاط الـــــــمـــــــواطـــــــن بـــــــاألحـــــــيـــــــاء الــــــقــــــديــــــمــــــة.. وضـــــمـــــان 
الــــتــــوظــــيــــف األمـــــثـــــل لـــــلـــــمـــــوارد، ال ســـيـــمـــا األراضــــــــــــــي.. وتـــوفـــيـــر 
الــــــــــخــــــــــيــــــــــارات األفــــــــــضــــــــــل لــــــــــإســــــــــكــــــــــان.. وزيــــــــــــــــــــــادة الـــــمـــــســـــطـــــحـــــات 
الـــخـــضـــراء.. ودعــــم الــقــطــاعــات االقــتــصــاديــة الـــجـــديـــدة.. مع 
تــحــفــيــز االســـتـــثـــمـــار وريـــــــادة األعــــمــــال، والـــتـــوســـع فـــي حــلــول 

ل المستدامة«. التنُقّ

أهداف مهمة للخطة   ›

في مقدمها تعزيز 
ارتباط المواطن 

باألحياء القديمة 
وضمان التوظيف 

األمثل للموارد

٠٧ حدعبر اإلمارات األ   |   ٢ ٠ ٢ ١ س  ر ما   ١ ٤  

١ ٤ ٨ ٧ ٩ د  لعد ا

مطر الطاير

دبي- البيان

ــــيـــــس الــــلــــجــــنــــة الـــعـــلـــيـــا  ــــقـــــدم مــــعــــالــــي مــــطــــر مـــحـــمـــد الـــــطـــــايـــــر، رئـ تـ
لخطة دبي الحضرية 2040، المدير العام ورئيس مجلس 
المديرين في هيئة الطرق والمواصالت، بأسمى آيات الشكر 
والعرفان لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم 

نائب رئيس الــدولــة رئيس مجلس الـــوزراء حاكم 
ــــلـــــه، عـــلـــى تـــفـــضـــلـــه بـــــإطـــــالق خــطــة  دبــــــــي، رعــــــــاه الـ

دبي 2040، كما تقدم بالشكر لسمو الشيخ 
حـــــــمـــــــدان بـــــــن مــــحــــمــــد بـــــــن راشــــــــــــد آل مــــكــــتــــوم، 
ـــــي رئــــيــــس الـــمـــجـــلـــس الـــتـــنـــفـــيـــذي،  ـــــي عـــهـــد دبـ ولـ

وســمــو الشيخ مكتوم بــن محمد بــن راشــد 
دبـــــــي  نـــــــــائـــــــــب حـــــــــاكـــــــــم  مــــــــكــــــــتــــــــوم،  آل 

النائب األول لرئيس المجلس 
التنفيذي، 

ــــا الــــــــالمــــــــحــــــــدود خـــــــــــالل مــــــراحــــــل  ــــمــ ــــهــ ــــمــ ــــلــــــى تــــوجــــيــــهــــاتــــهــــمــــا ودعــ عــ
إعـــــــداد الـــخـــطـــة الـــتـــي بـــــدأ الـــعـــمـــل عـــلـــى تـــطـــويـــرهـــا فـــــــي 2018م 
بــــمــــشــــاركــــة 65 جــــهــــة حـــكـــومـــيـــة وخــــــاصــــــة. وقـــــــــال الـــــطـــــايـــــر: »إن 
خطة دبــي 2040، تــؤكــد ريـــادة دبــي العالمية، واســتــمــرارهــا 
فـــــي الــنــمــو والــتــقــدم عــلــى الـــرغـــم مـــن الــتــحــديــات الــكــبــيــرة الــتــي 
تـــواجـــهـــهـــا مــخــتــلــف دول الـــعـــالـــم، وأن الـــخـــطـــة الــحــضــريــة 
اعــتــمــدت خــمــســة مـــراكـــز حــضـــــريــة تــمــتــاز بــتــنــّوع 
استعماالت األراضـي وزيادة كثافتها وتكامل 
الخدمات فيها، األمر الذي يسهم في تقليل 
تكاليف البنية التحتية، وزيــادة محفزات 
ــــاريــــة، ودعـــــــم مــــوقــــع دبـــي  ـــ الـــتـــنـــمـــيـــة الــــعــــقــ
العالمي كمركز مـالي وتسهيل ممارسة 
ــــيـــــكـــــون اإلنـــــســـــان  األعــــــــــمــــــــــال«.وأضــــــــــاف: »سـ
هــــو مــــحــــور خـــطـــة دبـــــي الـــحـــضـــريـــة، 
وســـــــــيـــــــــتـــــــــم بـــــــــمـــــــــوجـــــــــب الــــــخــــــطــــــة 

تـــوفـــيـــر احــــتــــيــــاجــــات إســـــكـــــان الـــمـــواطـــنـــيـــن ألكـــثـــــــر مـــــن 20 عــــامــــًا، 
مــــن خـــــالل بــــدائــــل مــتــنــوعــة لـــلـــوحـــدات الــســكــنــيــة تــــراعــــي حــجــم 
الطاير  المواطنة واحتياجاتها«.وأوضح معالي مطر  األســـرة 
أن خــطــة دبـــي 2040، تسهم فــي دعـــم مــوقــع دبـــي العالمي 
كــمــركــز مـــــالــي وتسهيل مــمــارســة األعـــمـــال، وتــعــزيــز جاذبيتها 
االســتــثــمــاريــة وفــــرص اســتــقــطــاب االســـتـــثـــمـــارات الــعــالــمــيــة فـي 
ــــقـــــطـــــاعـــــات، حــــيــــث ســـيـــتـــم زيـــــــــــادة مــــســــاحــــة األنـــشـــطـــة  جـــمـــيـــع الـ
مـــــــربـــــــعـــــــًا، وســــيــــتــــم  االقــــــتــــــصــــــاديــــــة لــــتــــصــــل إلــــــــــى 168 كـــــيـــــلـــــومـــــتـــــراً 
التكنولوجية  الصناعات  قــطــاع  تطوير  التركيز على ممكنـات 

المتقدمة، باعتبـارها أحد مجاالت التركيز المستقبلية.
ــــفـــــرق عــــــن الــــخــــطــــط الـــســـابـــقـــة  تـ ــــفـــــت إلـــــــى أن خــــطــــة 2040  ولـ
بــأنــهــا كـــانـــت تـــوضـــع لــعــشــر ســـنـــوات عــلــى الـــرغـــم مـــن أنــــه يطلق 
عـــلـــيـــهـــا خــــطــــط عـــشـــريـــنـــيـــة ولــــكــــن يــــحــــدث فـــيـــهـــا تــــغــــيــــرات جــــذريــــة 
بسبب النمو المتسارع في عدد سكان اإلمارة وهناك دراسة 
السترجاع المناطق القديمة وإعادة المواطنين للعيش فيها.

دبي - البيان 

أكد مسؤولون في دبي أن إطالق صاحب السمو الشيخ محمد بن 
راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الــوزراء حاكم 
دبي، رعاه الله، »خطة دبي الحضرية 2040«، يجّسد نهج اإلمارة 
الــتــنــمــوي، والــعــمــل على تعزيز الــرفــاهــيــة والــســعــادة، مشيرين إلى 
أن الخطة ترسخ مسيرة اإلمـــارة نحو تحقيق الــريــادة العالمية في 

كل المجاالت. 

نموذج عالمي 
وأكــد معالي الفريق عبدالله خليفة الــمــري، القائد الــعــام لشرطة 
ــــيـــــادة  ــــقـ الـ يــــعــــكــــس رؤيـــــــــــة  الــــــحــــــضــــــري 2040  مــــخــــطــــط دبـــــــــي  دبـــــــــــي، أن 
ــــيـــــدة الـــحـــكـــيـــمـــة لـــتـــعـــزيـــز مــــســــيــــرة اإلمـــــــــــارة نــــحــــو تـــحـــقـــيـــق الـــــريـــــادة  الـــــرشـ
العالمية في كل المجاالت، ولتكون دبي المدينة األفضل للعيش 

واالستثمار والعمل في العالم.
وقــــــــال: »يــــؤكــــد مـــخـــطـــط دبــــــي الـــحـــضـــري عـــلـــى خـــلـــق حــــيــــاة أفــضــل 
لــأجــيــال الـــقـــادمـــة، حــيــث أصــبــحــت دبــــي بــفــضــل الــتــخــطــيــط السليم 
واالســــتــــشــــرافــــي نــــمــــوذجــــاً عـــالـــمـــيـــاً، يـــضـــع رفـــاهـــيـــة اإلنــــســــان وتــحــســيــن 
سبل العيش على رأس أولوياته، كما أن إمارة دبي تمتلك واحدة 
من أفضل البنى التحتية األمنية في العالم، ما يؤهلها لتوفير كل 
الكبير في دبي  التطور  الخدمات األمنية والشرطية بشكل يواكب 

خالل العشرين عاماً المقبلة«.
وأضــــــــاف: »تــســتــمــر شـــرطـــة دبـــــي فــــي بـــنـــاء إمـــكـــانـــاتـــهـــا وفـــــق أحــــدث 
البشرية من  الكامل لكوادرها  التدريب  العالمية، وتوفر  التقنيات 
أجل مواكبة كل التطورات على الصعيد األمني وابتكار المزيد من 

األدوات والحلول لكل التحديات األمنية في كل أنحاء اإلمارة«. 

تنمية شاملة 
وقـــــال عـــصـــام عــيــســى الــحــمــيــدان الــنــائــب الـــعـــام فـــي دبـــــي، إن إطـــالق 
صــــاحــــب الـــســـمـــو الـــشـــيـــخ مـــحـــمـــد بــــن راشـــــــد آل مـــكـــتـــوم، رعـــــــاه الـــلـــه، 
الـــتـــنـــمـــوي،  نــــهــــج اإلمــــــــــــارة  يــــجــــّســــد  الــــحــــضــــريــــة 2040«،  »خـــــطـــــة دبـــــــي 
وخطاها لتصميم وتسريع المستقبل. ووصف الحميدان المخطط 
بالتنموي الشامل، وبأنه راعــى كل الجوانب الحضرية واإلنسانية 
والتنموية، ليرتقي باإلمارة إلى مقدمة المدن العالمية المتحّضرة.

ــــابـــــع: »وســــــط صــــحــــراء شـــاســـعـــة، تـــبـــدو دبـــــي كـــجـــوهـــرة يــســطــع  وتـ
لمعانها، حيث تحّدت الصعاب وغدت من مراكز المال واألعمال 
ــــتـــــواصـــــل الــــبــــنــــاء والــــتــــطــــويــــر بـــمـــخـــطـــط حـــضـــري  الـــمـــهـــمـــة عــــالــــمــــيــــاً، وسـ

جـــديـــد، يــســتــوعــب مـــحـــاور الــتــنــمــيــة الــمــســتــدامــة والــشــامــلــة، لــيــرســم 
مستقبالً باهراً لدبي وأبنائها وساكنيها«. 

وذكــــــر أن مــــا دفـــــع اإلمـــــــــارة لــتــبــنــي هـــــذا الـــمـــخـــطـــط الــــحــــضــــري، هــو 
بـــقـــيـــادة  ــــأســــــاس إداري راســـــــــــخ،  تـــتـــبـــنـــاه كــ الـــتـــخـــطـــيـــط الـــســـلـــيـــم الـــــــــذي 
صــــاحــــب الـــســـمـــو الـــشـــيـــخ مـــحـــمـــد بـــــن راشــــــــد آل مــــكــــتــــوم، ومـــتـــابـــعـــتـــه 
الـــمـــتـــواصـــلـــة، لـــمـــواكـــبـــة الـــنـــمـــو الـــســـكـــانـــي والــــحــــضــــري واالقــــتــــصــــادي، 
وتهيئة البنية التحتية لالستثمار واستقطاب المواهب والشركات، 

مستلهمة األفكار اإلبداعية لرسم صورة المدينة المستقبلية. 

تعزيز التنافسية
وقــال اللواء محمد أحمد المري مدير عام اإلدارة العامة لإقامة 
وشــؤون األجــانــب في دبــي: إن قيادتنا الرشيدة ال تتردد في اتخاذ 
القرارات الصائبة، ووضع الخطط التنموية الشاملة والمستدامة، 
ــــة لـــلـــمـــســـتـــقـــبـــل تـــعـــي  ــ ــــحـ ــ ــــــواضـ فــــــنــــــراهــــــم يـــــســـــابـــــقـــــون الـــــــزمـــــــن بــــــــرؤاهــــــــم الـ
مــتــطــلــبــات الـــتـــفـــوق فـــيـــه، وتــــتــــجــــاوز كــــل الـــتـــحـــديـــات نـــحـــو غـــــٍد يــحــمــل 

أسباب السعادة للجميع.
ولــفــت إلـــى أن خــطــة دبـــي الــحــضــريــة 2040 الــتــي أطلقها صاحب 
السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، والتي جاءت تزامناً مع 
عـــام الخمسين، وتــمــاشــيــاً مــع أهـــدافـــه، تــهــدف إلـــى تحسين جــودة 

الحياة في دبي، وتعزيز التنافسية العالمية لإمارة. 
وتــــــابــــــع: تــــجــــّســــد خــــطــــة دبـــــــي الــــحــــضــــريــــة 2040، الــــفــــكــــر الـــتـــنـــمـــوي 
المتجدد لحكومتنا الرشيدة، التي تضع سعادة اإلنسان ورفاهيته 
فــي الــمــقــام األول، كــمــا أن إقــــرار الــخــطــة والــبــدء فــي تنفيذها يؤكد 
أن هــنــاك قـــائـــداً اســتــثــنــائــيــاً مــلــهــمــاً يــعــمــل لتحقيق طــمــوحــات شعبه 
وإســعــاد مواطنيه، فإنه نموذج فذ للقيادة له رؤيته التي تالمس 
الــــواقــــع وتــســتــشــرف آفـــــاق الــمــســتــقــبــل وتــحــقــق اآلمــــــال والــطــمــوحــات 

لأجيال القادمة.
وأضــــــــــاف: ســتــعــمــل إقــــامــــة دبــــــي ضـــمـــن إطـــــــار الـــــرؤيـــــة الــطــمــوحــة 
وتــوجــيــهــات صــاحــب الــســمــو الــشــيــخ مــحــمــد بـــن راشــــد آل مــكــتــوم، 

لتحقيق رؤية سموه بأن تكون دبي المدينة األفضل في المعيشة 
والــحــيــاة عبر توفير أفــضــل الــخــدمــات والــمــبــادرات والــمــشــاريــع التي 
ــــزوار والــمــقــيــمــيــن وتــرتــقــي بـــجـــودة حــيــاتــهــم،  ــ تــســعــد الــمــتــعــامــلــيــن والـ
وتـــشـــكـــل نــــمــــوذجــــاً يـــلـــهـــم حــــكــــومــــات الــــعــــالــــم، لـــتـــكـــون دبــــــي الـــمـــديـــنـــة 

األفضل واألسهل عالمياً.
 وأفاد أحمد جلفار مدير عام هيئة تنمية المجتمع في دبي بأن 
المخطط الــحــضــري لمدينة دبـــي يــوضــح رؤيـــة الــقــيــادة لــمــا ستكون 
عليه دبـــي المستقبل، ويــؤكــد أن رفــاهــيــة اإلنــســان وراحــتــه وحياته 

االجتماعية ستحتل األولوية القصوى في السنوات المقبلة.
ــــريـــــضـــــة لــــبــــرامــــج  وقـــــــــــــال: إن هـــــــــذا الــــمــــخــــطــــط يـــــضـــــع الـــــخـــــطـــــوط الـــــعـ
التنمية ويحدد االحتياجات المستقبلية للسكان والمرافق والقوى 

العاملة.
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لـــيـــس جـــــديـــــداً أن دبــــــي هــــي أســـــــرع مــــــدن الــــعــــالــــم تــــطــــوراً، 
فـــي الـــعـــقـــود األخــــيــــرة، ولـــكـــن الـــمـــدهـــش حـــقـــًا أن دبــــي لم 
تـــتـــوقـــف، ولـــــن تـــتـــوقـــف يــــومــــًا، رغـــــم مــــا حــقــقــتــه مــــن مــكــانــة 
ــــــن االرتـــــــــقـــــــــاء بــــعــــزم  ــــًا، عـ ــــيــ ــــاريــــــخــ ــــيـــــر مــــســــبــــوقــــة تــ حـــــضـــــاريـــــة غـ
وإصــــــــرار، بــكــل جـــوانـــب الـــتـــقـــدم والـــتـــطـــويـــر، حــتــى حــجــزت 
لــنــفــســهــا مـــن اآلن مــكــانــة اســتــراتــيــجــيــة مـــتـــفـــردة فـــي ريــــادة 

المستقبل، ال ينافسها فيها أحد.
هــــــذا مــــا يــــريــــده مـــحـــمـــد بــــن راشـــــــد لــــدبــــي، بــــعــــزم وإصــــــــرار، 
فهو مــن خــالل إعــالنــه عــن خطة دبــي الحضرية 2040، 
يرسم انطالقة جديدة كبرى كفيلة بجعل دبي المدينة 
ــــــة أهــــمــــيــــتــــهــــا  ــــفـ ــ ــــاعـ ــ ــــــضـ األفــــــــــضــــــــــل لــــــلــــــحــــــيــــــاة فــــــــــي الـــــــــعـــــــــالـــــــــم، ومـ
االقــتــصــاديــة والــتــجــاريــة والسياحية، وأول مــا تلفت إليه 
هــــــذه الـــخـــطـــة هـــــو مــــســــار دبــــــي الــــمــــثــــابــــر، عـــبـــر ســـــت خــطــط 
ســابــقــة، بـــدأت فــي عــهــد الــمــغــفــور لـــه، بـــإذن الــلــه الشيخ 
راشــــــــد بـــــن ســــعــــيــــد، عـــــــام 1960، ومـــــــا تــــتــــويــــج مـــحـــمـــد بــن 
راشد لها بهذه الخطة السابعة في هذا الوقت بالذات، 
الـــذي يــعــانــي فــيــه الــعــالــم تــحــديــات جــمــة، إال لتعيد إلــى 
األذهــــان، كيف استطاعت دبـــي، منذ انطالقتها األولـــى، 
وعلى مدار تاريخها الحافل باإلنجازات، قهر التحديات، 

وتحويلها إلى معجزات، تلهم العالم.
مــا تــحــدثــه هـــذه الــخــطــة، فــي الــمــقــام األول، هــو التحفيز 
والــــثــــقــــة وتـــعـــظـــيـــم الـــبـــشـــائـــر، بـــمـــا ســـتـــكـــون عـــلـــيـــه دبــــــي فــي 
لــمــا تمتلكه دبــي  الــعــقــديــن المقبلين، فــاســتــقــراء بسيط 
اليوم من عناصر وعوامل القوة، يظهر بوضوح قدرتها 
على تسريع نهضتها، بأضعاف ما بدأته، وهو ما يؤكده 
مــحــمــد بـــن راشـــــد بـــقـــولـــه: »نـــســـابـــق الـــزمـــن بـــرؤيـــة واضــحــة 
لــلــمــســتــقــبــل تـــعـــي مــتــطــلــبــات الـــتـــفـــوق فــــيــــه.. وتــــتــــجــــاوز كــل 

التحديات نحو غد، يحمل أسباب السعادة للجميع«.
عــــوامــــل الــــقــــوة الــمــتــنــامــيــة، هــــي الــمــتــغــيــر الـــوحـــيـــد، وســـط 
حـــزمـــة مـــن دعـــائـــم هــــذه الــنــهــضــة، وأولـــهـــا وحـــجـــر الـــزاويـــة 
ــــادتـــــه ورفــــاهــــيــــتــــه تـــبـــقـــى األولـــــويـــــة  فـــيـــهـــا أن اإلنــــــســــــان وســـــعـ
والغاية لهذه الرؤية الطموحة، التي تفردت باالستباقية 
والـــتـــخـــطـــيـــط الــــــمــــــدروس والـــســـلـــيـــم عـــلـــى الـــــمـــــدى الــقــصــيــر 
والـــــطـــــويـــــل، كـــنـــهـــج وأســـــلـــــوب عـــمـــل ثـــابـــتـــيـــن، وكــــمــــا يـــقـــول 
حمدان بن محمد، فإن إطــالق خطة دبي 2040 يرسم 
»خــــــارطــــــة طــــريــــق واضـــــحـــــة لـــتـــنـــمـــيـــة مــــســــتــــدامــــة، نــســتــكــمــل 
بها مشروعًا تنمويًا طموحًا وضــع ســعــادة اإلنــســان في 

مقدمة أهدافه«.
اســتــراتــيــجــيــات ذات تــأثــيــر إيــجــابــي كبير اعــتــمــدتــهــا الخطة 
الــــــحــــــضــــــريــــــة، لــــتــــعــــظــــيــــم كــــــــفــــــــاءة الـــــتـــــعـــــامـــــل مــــــــع الـــــــــمـــــــــوارد، 
ــــثـــــر بـــتـــلـــبـــيـــة احــــتــــيــــاجــــات  وتــــهــــيــــئــــة بـــيـــئـــة حـــــضـــــريـــــة، تــــرتــــقــــي أكـ
المتنامية، بل وبيئة مثالية داعمة،  السكان وزيادتهم 
لتمكينهم وتــحــفــيــزهــم عــلــى اإلبـــــداع واالبــتــكــار والــنــجــاح، 
ــــًا فــي  كـــمـــا تــعــتــمــد هـــــذه االســـتـــراتـــيـــجـــيـــات تـــوســـعـــًا مـــــدروسـ
مظاهر النهضة، فــي جــوانــب متكاملة تشمل الخدمات 
وخـــيـــارات الــتــنــقــل ومــســاحــات الــتــرفــيــه، وجــمــيــع الــعــوامــل 
الـــمـــحـــفـــزة لــأنــشــطــة االقـــتـــصـــاديـــة والـــســـيـــاحـــيـــة والـــمـــعـــززة 
لـــجـــذب االســـتـــثـــمـــارات واألعـــــمـــــال، كــمــا أنـــهـــا تــحــافــظ على 
الــمــراكــز الــتــاريــخــيــة والــثــقــافــيــة، وتــرفــع الــمــراكــز الحضرية 
إلـــى خــمــســة، بــإضــافــة مـــركـــزي »إكــســبــو 2020« و»واحــــة 

دبي للسيليكون«.
ـــــاً مــــــع عــــــــام الـــخـــمـــســـيـــن،  ــــنـ ـــزامــ ــ ـــــة االســــتــــثــــنــــائــــيــــة، تـ ـــــالقـ ــــطـ االنــ
الـــــتـــــي تــــعــــتــــزم دبــــــــي مــــــن خــــاللــــهــــا إحــــــــــــداث تــــــحــــــوالت كـــبـــرى 
فـــي نــمــوذجــهــا الــتــنــمــوي الــعــالــمــي، تــضــع مـــســـاراً تــاريــخــيــًا 

جديداً للتفوق.

@MunaBusamra

راشد المطروشي: جاهزون 
لتنفيذ توجيهات القيادة 

 أكـــــد الــــلــــواء خــبــيــر راشــــــد ثـــانـــي الـــمـــطـــروشـــي مـــديـــر عـــام 
ــــتـــــمـــــاد صـــــاحـــــب الـــســـمـــو  الـــــــدفـــــــاع الـــــمـــــدنـــــي بــــــدبــــــي، أن اعـ
الــشــيــخ مــحــمــد بـــن راشـــــد آل مــكــتــوم نــائــب 
رئيس الــدولــة رئيس مجلس الـــوزراء 
حــــــاكــــــم دبــــــــــــي، رعــــــــــــاه الـــــــلـــــــه، »خــــطــــة 
دبي الحضرية 2040« يهدف إلى 
أن تــــكــــون دبــــــي الـــمـــديـــنـــة األفـــضـــل 
لـــلـــحـــيـــاة فـــــي الـــــعـــــالـــــم، مـــــن خــــالل 
ــــيـــــر جـــــــــــودة مـــعـــيـــشـــيـــة لـــلـــســـكـــان  تـــــوفـ
هــي األفــضــل واألرقـــى 
عـــــــــــــــالـــــــــــــــمـــــــــــــــيـــــــــــــــًا، ووضــــــــــــــــــــع 
وتطبيق الخطط والمشاريع المستقبلية الكبرى وفق 

معايير التنافسية العالمية.
وأضـــــــــاف: »بــــهــــذه الـــمـــنـــاســـبـــة نـــؤكـــد جـــاهـــزيـــتـــنـــا كــأعــضــاء 
فـــــي فـــــريـــــق الــــعــــمــــل الــــحــــكــــومــــي الـــمـــتـــكـــامـــل الــــمــــثــــابــــر فــي 
دبي، لتنفيذ توجيهات ورؤيــة صاحب السمو الشيخ 
مــــحــــمــــد بـــــــن راشــــــــــــد آل مـــــكـــــتـــــوم لـــــتـــــكـــــون دبــــــــــي الــــمــــديــــنــــة 
األفضل واألسعد في العالم للمواطنين والمقيمين 

والضيوف«. )دبي - البيان(

عبدالله المري 

محمد المري

 عصام الحميدان

أحمد جلفار

دبي رائدة عالميًا في شتى المجاالت  | أرشيفية
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 أعضاء اللجنة العليا للخطة:
خطة دبي الحضرية 2040 تستلهم 

رؤية محمد بن راشد
دبي - البيان 

الـــــحـــــضـــــريـــــة 2040 أن  لــــخــــطــــة دبــــــــــي  ــــيـــــا  ــــلـ الـــــعـ ــــنـــــة  ــــلـــــجـ الـ  أكــــــــــد أعـــــــضـــــــاء 
الــخــطــة تـــأتـــي مــســتــلــهــمــًة لـــرؤيـــة صـــاحـــب الــســمــو الــشــيــخ مــحــمــد بن 
ــــتـــــوم، نـــــائـــــب رئـــــيـــــس الـــــــدولـــــــة رئـــــيـــــس مــــجــــلــــس الـــــــــــوزراء  ــــكـ راشــــــــــد آل مـ
حـــاكـــم دبــــــي، رعــــــاه الــــلــــه، لــمــســتــقــبــل دبـــــي وحــــــرص ســـمـــوه عـــلـــى أن 
تـــكـــون الـــمـــديـــنـــة األفــــضــــل لـــلـــحـــيـــاة والـــعـــمـــل فــــي الــــعــــالــــم، مــــن خـــال 
ــــادة  إطــــــار مــتــكــامــل لــتــنــمــيــة مـــســـتـــدامـــة تـــخـــدم الــمــجــتــمــع وتـــضـــمـــن ريـ
المستقبل، بتلبية تطلعات سكان دبــي مــن مواطنين ومقيمين، 
وكـــذلـــك الــــــــزوار، لــتــكــون فـــي صــــــدارة مــــدن الـــعـــالـــم الــمــفــضــلــة ســـواء 
مـــكـــانـــاً لــلــعــيــش أو مــــقــــراً لــلــعــمــل واالســـتـــثـــمـــار أو مـــقـــصـــداً لــلــســيــاحــة 

واالستجمام والترفيه. 
وقــــــــــــال مـــــعـــــالـــــي عـــــبـــــدالـــــلـــــه الـــــبـــــســـــطـــــي، األمـــــــيـــــــن الـــــــعـــــــام لـــلـــمـــجـــلـــس 
التنفيذي إلمارة دبي، إن دبي تعمل وفق رؤية طموحة توازن بين 
النمو واستدامة الموارد، في إطار الجهود الرامية لجعلها مدينة 
ذكية مستدامة ومتكاملة، تجسيداً لرؤية صاحب السمو الشيخ 
مــحــمــد بـــن راشـــــد آل مـــكـــتـــوم، نـــائـــب رئـــيـــس الــــدولــــة رئـــيـــس مجلس 
الـــــوزراء حــاكــم دبـــي، رعـــاه الــلــه، وتــوجــيــهــات ســمــو الــشــيــخ حــمــدان 
بـــن مــحــمــد بـــن راشـــــد آل مـــكـــتـــوم، ولــــي عــهــد دبــــي رئـــيـــس الــمــجــلــس 
ــــمـــــجـــــاالت، وتـــعـــزيـــز  ــــارة دبــــــي فـــــي شـــتـــى الـ ــــإمــ الـــتـــنـــفـــيـــذي، لـــلـــنـــهـــوض بــ
أسس التنمية المستدامة وضمان مستقبل أكثر إشراقاً وسعادًة.
وأضـــــــاف مـــعـــالـــيـــه: »تـــشـــّكـــل خـــطـــة دبـــــي الـــحـــضـــريـــة حـــجـــر الــــزاويــــة 
لتحقيق أهــداف اإلمــارة في مجال التنمية المستدامة، والنهوض 
بــســعــادة قــاطــنــيــهــا، واالرتـــقـــاء بــرفــاهــهــم االجــتــمــاعــي والــحــفــاظ على 
البيئة وتعزيز األنشطة االقتصادية، وذلك من خال تبّني أفضل 
الــمــعــايــيــر للتخطيط الــحــضــري الــذكــي والــتــصــمــيــم الــفــّعــال، وصـــوالً 
إلــى الــهــدف األســمــى بجعل دبــي مدينة عالمية رائـــدة فــي مختلف 

القطاعات«. 

أهمية استراتيجية 
وعـــن أهــــداف الــخــطــة، قـــال مــعــالــي ســعــيــد مــحــمــد الــطــايــر، العضو 
الـــمـــنـــتـــدب الـــرئـــيـــس الــتــنــفــيــذي لــهــيــئــة كـــهـــربـــاء ومــــيــــاه دبــــــي: »اعـــتـــمـــاد 
صـــــاحـــــب الــــســــمــــو الــــشــــيــــخ مـــحـــمـــد بـــــن راشـــــــــد آل مــــكــــتــــوم خــــطــــة دبــــي 
الحضرية 2040، خطوة بالغة األهمية بأبعاد استراتيجية كبيرة، 
إذ تـــهـــدف لــجــعــل دبـــــي الـــمـــديـــنـــة األفــــضــــل لـــلـــحـــيـــاة اســـتـــلـــهـــامـــاً لـــرؤيـــة 
ســمــوه فــي تــرســيــخ ريــادتــهــا فــي كــل الــمــجــاالت، بــمــا يلبي تطلعات 

المجتمع ويكفل ألفراده كل مقومات الرفاه«. 
وأوضح معاليه: »تم إعداد الخطة بمشاركة الجهات المعنية 
كـــافـــة فــــي اإلمــــــــارة وفــــقــــاً ألفـــضـــل الـــمـــمـــارســـات الــعــالــمــيــة فــــي مــجــال 
التخطيط الحضري والبنية التحتية، وبما يتناسب مع خصوصية 
ــــمــــــدن عــــالــــمــــيــــاً فــــــي الـــتـــنـــمـــيـــة  دبـــــــي لــــتــــعــــزيــــز مـــكـــانـــتـــهـــا ضــــمــــن أفـــــضـــــل الــ

العمرانية المستدامة وجعلها نموذجاً عالمياً ُيحتذى به«. 
وأشــار معالي سعيد الطاير إلــى أن خطة دبــي الحضرية 2040 
تهدف إلــى تحسين جــودة الحياة عــن طريق تطبيق أفضل أنظمة 
الــتــخــطــيــط والــتــطــويــر الــمــكــانــي لــخــدمــة الـــوطـــن والـــمـــواطـــن، ودعـــمـــاً 
للنمو االقتصادي وتعزيز فعاليته وزيادة تنافسية اإلمارة، بحيث 
تتعزز مكانتها مركز جذب لاستثمارات العالمية ووجهة سياحية 
رئيسة، واالستفادة من ثروات دبي البيئية والثقافية والمحافظة 
عليها وزيــادة كفاءة االستفادة من الموارد واستدامتها وتحسين 

كــفــاءة البنية التحتية فــي اإلمــــارة، مــؤكــداً أن إقـــرار الخطة والــبــدء 
بــتــنــفــيــذهــا يــشــكــل انــطــاقــة جـــديـــدة لــدبــي لــتــكــون مــديــنــة المستقبل 
تحقيقاً لتطلعات وتوجيهات القيادة الرشيدة التي ال ترضى سوى 

بالمركز األول في جميع المجاالت.

نقلة نوعية
وقــــال داوود الـــهـــاجـــري، الــمــديــر الـــعـــام لــبــلــديــة دبــــي: تــجــّســد خطة 
دبي الحضرية 2040 رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد 
آل مكتوم التي تضع سعادة اإلنسان ورفاهيته في المقام األول، 
إذ تهدف الخطة إلى تلبية المتطلبات واالحتياجات كافة لألجيال 

القادمة في جميع المجاالت.
وأضاف: نحرص في تنفيذ الخطة على تطبيق مبادئ االستدامة 
والـــشـــمـــولـــيـــة والـــتـــنـــافـــســـيـــة وتـــحـــويـــل الـــتـــحـــديـــات إلـــــى فـــــــرص، لــتــكــون 
المظلة الــجــامــعــة لــجــهــود طــمــوحــة مــن شــأنــهــا إحــــداث نقلة نوعية 
تـــــعـــــزز مــــــن الــــتــــنــــمــــيــــة الــــشــــامــــلــــة الـــــتـــــي تــــشــــهــــدهــــا اإلمــــــــــــــــارة، فـــــضـــــاً عــن 
االســـــتـــــشـــــراف األمـــــثـــــل لـــلـــمـــســـتـــقـــبـــل فـــــي شــــتــــى الـــــمـــــجـــــاالت الـــعـــمـــرانـــيـــة 
ــــاعـــــات. وســــنــــســــعــــى مــع  ــــقـــــطـ ــــيـــــرهـــــا مــــــن الـ واالقـــــتـــــصـــــاديـــــة والــــبــــيــــئــــيــــة وغـ
شـــركـــائـــنـــا إلـــــى تـــعـــزيـــز مــــبــــادئ الــتــنــمــيــة ورفــــــع كــــفــــاءة الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة 
وتطويرها من خــال المشاريع المقبلة المنبثقة من هــذه الخطة 
الــتــي ستجعل دبــي أفــضــل مــدن الــعــالــم عيشاً وتقدماً  العشرينية 

أكدوا أنها تضع إطارًا متكاماًل لتنمية مستدامة تخدم المجتمع وتضمن ريادة المستقبل

عبدالله البسطي:   › 

دبي تعمل وفق رؤية 
طموحة توازن بين النمو 

واستدامة الموارد
سعيد الطاير:  › 

الخطة تمثل انطالقة 
جديدة لدبي لتكون مدينة 

المستقبل
سلطان بن سليم:  › 

ترسم مسارًا واضحًا للتنمية 
المستدامة بأهداف محددة

سلطان  بن سليمعبدالله البسطي مالك آل مالكداوود الهاجري سعيد الطاير سلطان بن مجرن



وتحقيقاً لمصلحة اإلنسان ورفاهه. 

تنمية مستدامة 
وحــــول الــمــحــاور االقــتــصــاديــة المتضمنة فــي الــخــطــة، قـــال سلطان 
ـــيــــذي  ـــفـ ــنـ ـــتــ الـ الــــــرئــــــيــــــس  اإلدارة  ــــلـــــس  مـــــجـ رئـــــــيـــــــس  ــــيــــــم،  ــلــ ــ بــــــــن ســ أحـــــــمـــــــد 
لمجموعة موانئ دبي العالمية: الخطة الحضرية الشاملة تؤسس 
لمرحلة جديدة تواصل فيها دبي البناء على ما حققته من تقدم 
وإنجازات وضعتها في مصاف مدن العالم الكبرى، ومّكنتها من 
تصّدر العديد من المؤشرات العالمية، في حين ستساهم الخطة 
الجديدة في ترسيخ مكانة دبي وزيادة أهميتها االستراتيجية مركزاً 
محورياً لحركة االقتصاد والتجارة في المنطقة، بما تتضمنه من 
مـــســـارات وأهــــــداف ســيــكــون لــهــا أثـــرهـــا اإليـــجـــابـــي فـــي تــعــزيــز جــاذبــيــة 
دبي وجهة استثمارية مفضلة على مستوى العالم، مع االستفادة 
مـــن اإلمـــكـــانـــات الــكــبــيــرة الـــتـــي تــتــمــتــع بــهــا مـــن بــنــيــة تــحــتــيــة وشــبــكــات 
اتــــصــــاالت وطــــــرق عــالــمــيــة الـــمـــســـتـــوى، ومــــوانــــئ ومـــــطـــــارات ُتـــعـــد مــن 
األهم عالمياً، إضافة إلى الخبرات البشرية المتميزة التي تواصل 

دبي استقطابها من مختلف أنحاء العالم. 
وأضــــــــــــاف: الــــخــــطــــة تـــــرســـــم مــــــســــــاراً واضــــــحــــــاً لـــلـــتـــنـــمـــيـــة الـــمـــســـتـــدامـــة 
ــــأهــــــداف مـــــحـــــددة يــــزيــــد مـــــن أهـــمـــيـــتـــهـــا تـــوقـــيـــت إطــــاقــــهــــا الــــــــذي يـــأتـــي  بــ
متزامناً مع مسيرة التعافي التي تتقدم فيها دبي لتخطي تبعات 

جــائــحــة كــوفــيــد - 19، واالســـتـــعـــداد لــمــا بــعــد الــجــائــحــة الـــتـــي ألــّمــت 
بالعالم ولكنها لــم تثِن دبــي عــن المضي ُقــدمــاً فــي التخطيط لغٍد 

واعٍد برؤية مستشرفة للمستقبل . 

مدينة عالمية 
وعــــــن الـــنـــتـــائـــج والــــتــــأثــــيــــرات اإليــــجــــابــــيــــة الـــُمـــنـــتـــظـــرة مـــــن الـــخـــطـــة، 
أكــــد ســلــطــان بــطــي بـــن مـــجـــرن، الــمــديــر الـــعـــام لـــدائـــرة األراضــــي 
واألماك في دبي، أن خطة دبي الحضرية 2040 تترجم رؤية 
صاحب السمو الشيخ محمد بن راشــد آل مكتوم في تعزيز 
الـــتـــنـــمـــيـــة الـــمـــســـتـــدامـــة إلمــــــــارة دبــــــي وتـــنـــافـــســـيـــتـــهـــا عـــلـــى الــصــعــيــد 
الــعــالــمــي وفـــي شــتــى الــمــجــاالت، وتــجــعــل دبـــي مــديــنــة عالمية 
تنفرد بتكامل الخدمات، وال سيما أن الخطة تستهدف رفع 
كفاءة استخدام األراضي واالستفادة منها في دعم األنشطة 

االقتصادية . 
وقال ابن مجرن: إطاق خطة دبي الحضرية 2040 يضعها في 
الــــصــــدارة بــمــا لــهــا مـــن تـــأثـــيـــرات إيــجــابــيــة فـــي الــعــديــد مـــن الــقــطــاعــات 
الــتــنــمــويــة واالقــــتــــصــــاديــــة واالجـــتـــمـــاعـــيـــة، وســـتـــســـاهـــم بــشــكــل مــبــاشــر 
ــــيـــــة إلـــــــــى مـــخـــتـــلـــف  ــبـ ــ ــنـ ــ ــــبــــــاشــــــر، فـــــــي جـــــــــذب االســــــتــــــثــــــمــــــارات األجـ وغــــــيــــــر مــ
الــقــطــاعــات وال ســيــمــا الــصــنــاعــات الــمــرتــبــطــة بــقــطــاعــات التكنولوجيا 
الـــحـــديـــثـــة، مــــا يــعــظــم مــــن الـــــمـــــردود اإليـــجـــابـــي الـــمـــنـــشـــود فــــي تــعــزيــز 

الـــتـــنـــمـــيـــة الــــمــــســــتــــدامــــة إلمــــــــــارة دبــــــــي. وقـــــــد ُروعــــــــــي فـــــي وضـــــــع الـــخـــطـــة 
المستدامة،  التنمية  العالمية، ومــبــادئ  الممارسات  اتباع أفضل 
واالستغال األمثل للبنية التحتية التي أرستها دبي منذ عقود ولم 

تتوقف عن تطويرها ورفع كفاءتها.
ــــــاق الـــخـــطـــة الـــحـــضـــريـــة الـــعـــشـــريـــنـــيـــة فــــي وقـــت  وأضـــــــــاف: يــــأتــــي إطـ
تــواصــل فيه مختلف دول العالم البحث عــن خطط للتعافي من 
الــتــبــعــات الـــتـــي جــلــبــتــهــا جــائــحــة كــوفــيــد - 19، ولـــكـــن دبــــي كــعــادتــهــا 
سّباقة في األخذ بزمام المبادرة وإطاق االستراتيجيات والمشاريع 

والخطط التي تمضي من خالها في مسيرتها التنموية  . 

نهج متكامل 
ــــمـــــديـــــر الــــــعــــــام لـــســـلـــطـــة دبــــي  مــــــن جــــهــــتــــه، قــــــــال مـــــالـــــك آل مــــــالــــــك، الـ
لـــلـــتـــطـــويـــر: أرســــــت رؤيــــــة الــــقــــيــــادة الــــرشــــيــــدة نـــهـــجـــاً مـــتـــكـــامـــاً لــتــحــقــيــق 
التنمية المستدامة في القطاعات كافة، ويأتي التخطيط الحضري 
للنمو  فــي قلب هــذه الــرؤيــة مــراعــيــاً احتياجات المستقبل وممكناً 
للقطاعات ونماذج األعمال كافة وبما يرسخ اإلنجازات االقتصادية 

واالجتماعية المتحققة ويمّهد للمزيد منها.
وأضـــــاف: تــحــولــت دبـــي بــاقــتــصــادهــا الــمــعــرفــي وبــنــيــتــهــا األســاســيــة 
المتطورة إلى نموذج عالمي يحتذى به في جودة الحياة وواحدة 

من أفضل مدن العالم للعيش والعمل والسياحة .

٠٩ حدعبر اإلمارات األ   |   ٢ ٠ ٢ ١ س  ر ما   ١ ٤  

١ ٤ ٨ ٧ ٩ د  لعد ا

داوود الهاجري:  › 

سنعمل مع شركائنا على 
تحقيق مستويات كفاءة 

جديدة للبنية التحتية
سلطان بن مجرن:  › 

رفع كفاءة استخدام 
األراضي هدف مهم يدعم 

األنشطة االقتصادية
مالك آل مالك:  › 

مستمرون في تعزيز مكانة 
دبي نموذجًا عالميًا ُيحتذى 

به في جودة الحياة

محمد القرقاوي ومحمد الشيباني وسعيد الطاير وسلطان بن سليم وداوود الهاجري وسلطان بن مجرن خال إطاق خطة دبي الحضرية



ـ القسم االقتصادي دبي 

أكــــــــدت فــــعــــالــــيــــات اقــــتــــصــــاديــــة أن خــــطــــة دبـــــــي الــــحــــضــــريــــة 2040 تــشــكــل 
خـــــارطـــــة طــــريــــق لـــمـــســـتـــقـــبـــل مــــشــــرق ومـــــســـــتـــــدام، وأنـــــهـــــا تــــدعــــم مــخــتــلــف 
الـــقـــطـــاعـــات االقـــتـــصـــاديـــة وتــــخــــدم األنـــشـــطـــة االقـــتـــصـــاديـــة والـــمـــالـــيـــة عــلــى 

تنوعها واتساعها.
وأوضـــحـــت أن عــمــلــيــات الــتــطــويــر ســتــطــال الــعــديــد مـــن الــمــنــاطــق في 
دبي العقدين القادمين، وهو ما يقدم المزيد من الخيارات والتجارب 
الــفــريــدة لــــزوار دبـــي وكــذلــك لــلــراغــبــيــن بــالــعــيــش بــهــا مــمــن يــبــحــثــون عن 

وجهة مثالية تتوفر بها كافة مقومات الحياة السعيدة.
وقـــــال عــبــدالــرحــمــن صـــالـــح آل صـــالـــح الـــمـــديـــر الـــعـــام لــــدائــــرة الــمــالــيــة 
فــي حكومة دبـــي: إن الخطة الحضرية 2040 تــرســم بــوضــوح خريطة 
طريق واضحة المالمح نحو مستقبل أكثر إبداعاً وإشراقاً، تصبح دبي 
فــيــه الــمــديــنــة األفــضــل لــلــحــيــاة فــي الــعــالــم، مــوضــحــاً أن إطــــالق الخطة 
الجديدة يتزامن مع عام الخمسين وينسجم مع أهدافه، وأن التنمية 

البشرية ظّلت دائماً محور اهتمام القيادة الرشيدة في دبي. 
وأّكـــــــــد أن الـــخـــطـــة تــــدعــــم مـــخـــتـــلـــف الــــقــــطــــاعــــات االقــــتــــصــــاديــــة وتـــخـــدم 
األنـــشـــطـــة االقـــتـــصـــاديـــة والـــمـــالـــيـــة عـــلـــى تــنــوعــهــا واتـــســـاعـــهـــا، مـــشـــيـــراً إلـــى 
أن رفـــع مــســاحــة األنــشــطــة االقــتــصــاديــة إلـــى 168 كــيــلــومــتــراً مــربــعــاً من 
شـــأنـــه تــعــزيــز مــكــانــة دبــــي مــــركــــزاً اقـــتـــصـــاديـــاً ولــوجــســتــيــاً عــالــمــيــاً مــرمــوقــاً 
يحظى باهتمام المستثمرين ورجـــال األعــمــال والــشــركــات مــن العالم 
ال ســـيـــمـــا فـــــي الــــقــــطــــاعــــات الـــــجـــــديـــــدة. وأردف قـــــائـــــالً: نــــحــــرص فـــــي دائــــــرة 
المالية على التعاون مع الجهات الحكومية في دبي المعنية بتنفيذ 
الخطة الطموحة على مدى العقدين الحالي والقادم لتأمين التمويل 
الــــــالزم لــلــمــشــاريــع الــمــرتــبــطــة بــهــا واإلجــــــــــراءات الــتــطــويــريــة والــتــشــغــيــلــيــة 

ذات الصلة. 

نقلة نوعّية
وأكـــد هـــالل سعيد الــمــري، الــمــديــر الــعــام لــدائــرة الــســيــاحــة والتسويق 
الـــــتـــــجـــــاري بـــــدبـــــي »دبـــــــــي لــــلــــســــيــــاحــــة«، أن خــــطــــة دبـــــــي الــــحــــضــــريــــة تــعــتــبــر 
نـــقـــلـــة نـــوعـــيـــة فـــــي الـــمـــســـيـــرة الــــــرائــــــدة إلمـــــــــارة دبــــــي عـــلـــى مــــــــدار الـــعـــقـــديـــن 
الريادية والتنافسية على مستوى العالم  لمكانتها  المقبلين وتعزيزاً 
فـــي مــخــتــلــف الــقــطــاعــات ولــتــصــبــح الــوجــهــة الــمــفــضــلــة ســــواء لـــلـــزيـــارة أو 

اإلقامة والعيش بها.
وأشــــــــــار إلـــــــى أن الــــخــــطــــة تـــتـــســـم بـــالـــشـــمـــولـــيـــة لـــتـــحـــقـــيـــق الــــتــــكــــامــــل بــيــن 
مـــخـــتـــلـــف الـــــقـــــطـــــاعـــــات والــــــمــــــجــــــاالت عــــبــــر رســــــــم خــــــارطــــــة طـــــريـــــق واضــــحــــة 
تــــســــتــــشــــرف الــــمــــســــتــــقــــبــــل، وتــــــؤســــــس لـــــنـــــمـــــوذج تــــنــــمــــوي عــــالــــمــــي عــــنــــوانــــه 
الـــرفـــاه واإلبـــــــداع واالبـــتـــكـــار، مــوضــحــاً أن هــــذه األهــــــداف ومــــا تــرتــبــط بها 
مـــــن مــــــبــــــادرات وقـــــــــــرارات اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة تـــعـــتـــبـــر بـــمـــثـــابـــة حــــافــــز لــــدبــــي نــحــو 
الترفيه  بغرض  للمسافرين  المفضلة  الوجهة  لتصبح  مكانتها  تعزيز 
ــــا. وأضـــــــــــاف هــــــــالل الــــــمــــــري أنــــــــه فــــــي ضــــوء  ــــهـ ــتـــــى اإلقـــــــامـــــــة بـ ــ واألعــــــــمــــــــال وحـ
التركيز على المشاريع االستراتيجية التي تضمنتها الخطة، بما فيها 

المركز السياحي والترفيهي بمنطقة المارينا وأبــراج بحيرات جميرا، 
والمركزان الجديدان في إكسبو 2020 دبي، ومنطقة حتَّا، فإن رؤية 
الـــقـــيـــادة الـــرشـــيـــدة جــعــلــت مـــن قـــطـــاع الــســيــاحــة الــمــســتــفــيــد األكـــبـــر من 
هـــذه الــخــطــة، بــالــنــظــر إلـــى مــراعــاتــهــا لجميع مــكــونــات الــقــطــاع البيئية، 
والتجارية، والترفيهية، والتراثية، من خالل وضعها في إطار واحد، 
ليجري تطويرها بتناغم وانسجام وفق األهــداف المنشودة والخطط 
بالتالي على اقتصاد  المعتمدة، وهــو مــا سينعكس  واالستراتيجيات 

اإلمارة ويعزز من مكانتها«. 

صدارة إقليمية
وقـــــــال أحــــمــــد مـــحـــبـــوب مـــصـــبـــح الــــمــــديــــر الــــعــــام لــــجــــمــــارك دبـــــــي: إن دبـــي 
ــــتـــــصـــــاد ودعـــــم  تـــســـتـــمـــر فـــــي إبـــــهـــــار الــــعــــالــــم لــــيــــس فــــقــــط عــــلــــى صـــعـــيـــد االقـ
األعمال ومركزها التجاري فحسب بل بتعزيز خططها لتكون أفضل 
مــديــنــة لــلــحــيــاة فــي الــعــالــم عــبــر زيــــادة مــســاحــات أنشطتها االقــتــصــاديــة 
والـــتـــرفـــيـــهـــيـــة ومــــضــــاعــــفــــة امــــــتــــــداد شــــواطــــئــــهــــا 400 % خـــــــالل الـــعـــشـــريـــن 
عاماً القادمة، مشيراً إلى أن دبي 
احتلت المركز األول على مستوى 
الــــشــــرق األوســــــــط وشــــمــــال إفــريــقــيــا 
قــــائــــمــــة  فــــــــي  ــــاً  ــيــ ــ ــــمــ ــــالــ والـــــــمـــــــركـــــــز 17 عــ
أفـــضـــل الـــمـــدن لــلــعــيــش فـــي 2020 
وفـــقـــاً لــمــجــلــة »غـــلـــوبـــال فــايــنــانــس« 

البريطانية. 
الــــُمــــلــــهــــمــــة  الـــــــــرؤيـــــــــة  أن  وأضـــــــــــــــاف 
لــــتــــحــــويــــل دبــــــــــي لــــعــــاصــــمــــة عـــالـــمـــيـــة 
ـــــرى الـــــشـــــركـــــات  ــبــ ــ ــ ــــاءات والـــــمـــــوهـــــوبـــــيـــــن وكـ ــ ــــفـ ــ ــــكـ ــ لـــلـــمـــســـتـــقـــبـــل تـــســـتـــقـــطـــب الـ
العالمية واإلقليمية تترسخ يوماً بعد يوم من خالل توجيهات سموه 
السديدة في كافة المجاالت والقطاعات، حيث باتت دبي اليوم رمزاً 

عالمياً ألفضل األماكن للعيش ورفاهية الحياة. 

تمكين الكوادر
وقـــــال الـــدكـــتـــور مــحــمــد الــــزرعــــونــــي، نـــائـــب الـــرئـــيـــس والـــرئـــيـــس الــتــنــفــيــذي 
لــســلــطــة واحــــــة دبـــــي لــلــســيــلــيــكــون إن الـــخـــطـــة تــجــعــل مــــن دبـــــي الــمــديــنــة 
األفـــــضـــــل لـــلـــحـــيـــاة وتـــــرســـــخ مـــكـــانـــتـــهـــا، مـــديـــنـــة عـــالـــمـــيـــة مـــفـــضـــلـــة لــلــعــيــش 
والــعــمــل، ونــمــوذجــاً لمعايير جـــودة الــحــيــاة واســتــدامــتــهــا واستشرافها 
ــــال الـــــــواعـــــــدة وروادهـــــــــــا  ــ ــــمـ ــ ــــة لــــقــــطــــاعــــات األعـ ــيــ ــ ــــهــــــة دولــ لـــلـــمـــســـتـــقـــبـــل، ووجــ

وأصحاب األفكار المبتكرة فيها.
وأضــــاف أن اخــتــيــار واحــــة دبـــي للسيليكون لــتــكــون »مــركــز المعرفة 
واالبــــتــــكــــار«، ضــمــن الـــمـــراكـــز الــحــضــريــة الــخــمــســة لــلــخــطــة ذات األبـــعـــاد 
االستراتيجية الشاملة، هو حافز جديد لتعزيز دورهــا في استقطاب 
الـــمـــواهـــب والــــعــــقــــول، وتــمــكــيــن الـــــكـــــوادر والـــــكـــــفـــــاءات، وتـــســـريـــع تــنــمــيــة 
ــــثـــــمـــــارات الــــمــــبــــاشــــرة، خــــاصــــة فـــــي تــخــصــصــات  ــــتـ ــــــال، وجــــــــذب االسـ ــــمـ ــ األعـ
ــــائـــــم عــــلــــى الـــمـــعـــرفـــة  ــــقـ ــــاد الــــمــــتــــنــــوع الـ ــــتــــــصــ ــــاعــــــات االقــ الــــتــــكــــنــــولــــوجــــيــــا وقــــــطــ

واالبتكار. وهو أيضاً دافع لمواصلة تطوير الميزات التنافسية لدبي، 
لـــتـــكـــون حـــاضـــنـــة عـــالـــمـــيـــة القــــتــــصــــاد الـــمـــســـتـــقـــبـــل، تـــحـــتـــضـــن مــجــتــمــعــات 
األعـــمـــال بــمــنــظــومــة حــيــويــة مــتــكــامــلــة، وتـــقـــدم أحــــدث مـــا تــوصــلــت إلــيــه 
الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا وتـــطـــبـــيـــقـــاتـــهـــا فـــــي نـــظـــم عـــمـــل ذكــــيــــة ومـــــرنـــــة تــــقــــدم حـــلـــول 
األعــــــمــــــال الـــمـــبـــتـــكـــرة وتــــجــــتــــذب الــــمــــشــــاريــــع اإلبـــــداعـــــيـــــة مـــــن كــــافــــة أنــــحــــاء 
العالم. وأوضــح الدكتور محمد الزرعوني أن الخطة محطة أساسية 
لــــتــــكــــريــــس ريــــــــــــادة دبــــــــي كـــــنـــــمـــــوذج تــــنــــمــــوي عـــــالـــــمـــــي، يــــمــــّكــــن الـــــمـــــواهـــــب، 
ويحفز المشاريع اإلبداعية، ويدعم قطاعات األعمال لتحقيق النمو 
والنجاح، ويدعم األفراد والمؤسسات الستشراف المستقبل وتسريع 

صناعته وتحقيق عوامل التمّيز فيه.

التخطيط المستقبلي
ــــــد حـــمـــد بـــوعـــمـــيـــم، مــــديــــر عـــــام غــــرفــــة دبـــــي أن الـــمـــخـــطـــط الـــحـــضـــري  وأكـ
ــــتـــــي تـــــؤمـــــن بــــأن  الــــجــــديــــد يـــعـــكـــس رؤيـــــــــة الـــــقـــــيـــــادة الـــــرشـــــيـــــدة الـــحـــكـــيـــمـــة الـ
الــتــخــطــيــط الــمــســتــقــبــلــي هـــو جــوهــر الــتــنــمــيــة وضـــمـــان الــتــطــور والــــريــــادة، 

وركيزة أساسية لتعزيز تنافسية اإلمارة في كل المجاالت.
وقال: »إن المخطط، قاطرة جديدة للتنمية واستشراف مستقبل 
ــــرار الــــنــــمــــو  ــ ــــمـ ــ ــتـ ــ ــ اإلمـــــــــــــــــــارة. كـــــمـــــا ســـــيـــــكـــــون لــــلــــمــــخــــطــــط تـــــأثـــــيـــــر كــــبــــيــــر عـــــلـــــى اسـ
االقــتــصــادي لــدبــي مــن خــالل تــدفــق الــمــزيــد مــن االســتــثــمــارات الداخلية 
واألجـــنـــبـــيـــة الـــمـــبـــاشـــرة، مـــا يـــعـــزز مــكــانــة دبــــي مــــركــــزاً اقـــتـــصـــاديـــاً عــالــمــيــاً، 
لــمــا ســـوف تــشــهــده مــن تــطــويــر هــائــل للبنية التحتية وخــلــق مــنــاخ أكثر 
إيــجــابــيــة أمـــام كــبــار المستثمرين والــشــركــات الــعــالــمــيــة، بــاإلضــافــة إلــى 

دور المخطط في خلق فرص جديدة لالقتصاد في المستقبل«. 

مواصفات عالمية
وقــال أحمد بن شعفار الرئيس التنفيذي لمؤسسة اإلمـــارات ألنظمة 
التبريد المركزي »إمــبــاور«، إن خطة دبــي الحضرية 2040 تضع على 
عاتق المؤسسة مسؤولية كبيرة وضخمة لجهة تأمين خدمات تبريد 
المناطق لسكان دبي المتوقع وصول عددهم إلى 5.8 ماليين شخص 
خــــالل الــعــقــديــن الــمــقــبــلــيــن وبـــأعـــلـــى الــمــعــايــيــر والـــمـــواصـــفـــات الــعــالــمــيــة 

موضحاً أن خطط إمباور المستقبلية تلبي وتواكب الخطة. 

تنافسية متزايدة
وقــــــال رجـــــل األعــــمــــال أحـــمـــد الـــعـــبـــدالـــلـــه رئـــيـــس مــجــلــس إدارة نـــيـــو دبـــي 
للتطوير العقاري، إن شمولية خطة دبي الحضرية 2040، والحرفية 
الــعــالــيــة فـــي إشـــــراك كــافــة الــجــهــات الــمــعــنــيــة فـــي اإلمــــــارة عــلــى أصــعــدة 
التخطيط الــحــضــري والبنية التحتية وتــعــزيــز دور الــقــطــاع الــخــاص في 
تنفيذ جــانــب مــهــم مــن الــمــخــرجــات يــرســخ الــقــنــاعــة بنجاحها مــنــذ اآلن 
السيما وأنها رسمت طريقاً احترافياً الستكمال نجاح المراحل الزمنية 
الــســابــقــة بــروحــيــة مستقبلية تــســتــهــدف زيـــــادة تــنــافــســيــة اإلمـــــارة وتــعــزز 
مكانتها كمركز جذب لالستثمارات العالمية ووجهة سياحية رئيسية 

وتحفيز االستثمار األجنبي والمحلي في القطاعات الجديدة.

فعاليات اقتصادية:  »دبي الحضريـة« خارطة طريق للمستقبل

هالل المري

أحمد بن شعفار

أحمد مصبح

أحمد العبد الله

محمد الزرعوني

عبد الرحمن آل صالح

حمد بوعميم

‹  اإلمارة تؤسس لنموذج 
تنموي عالمي عنوانه الرفاه 

واإلبداع واالبتكار
‹  مبادرات وقرارات استراتيجية 
تعزز مكانة دبي وجهة مفضلة 

للمسافرين واألعمال
‹   رؤية ُملهمة للتحّول لعاصمة 
عالمية للمستقبل تستقطب 

الكفاءات والموهوبين 
وكبريات الشركات

عبر اإلمارات١٠ ٢ ٠ ٢ ١ س  ر ما   ١ ٤  | حد  أل ا
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ـ غسان خروب  دبي 

جميلة هي دبي، في كل مواسمها وأيامها، حيث تعودت في 
كل مرة، أن ترتدي حلة جديدة، تزيد من ألقها وجمالها، وها 
هـــي مـــع إطـــــاق مــخــطــطــهــا الـــحـــضـــري الـــجـــديـــد، الـــــذي أعـــلـــن عنه 
صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس 
الـــدولـــة رئـــيـــس مــجــلــس الـــــــوزراء حـــاكـــم دبـــــي، رعـــــاه الـــلـــه، تــرتــدي 
حلة جديدة، قادرة على أسر كل من يزورها، وفي هذا اإلطار، 
أكد مثقفون أهمية وجود هذا المخطط، لما يحمله من قدرة 
عــلــى فــتــح اآلفـــــاق اإلبـــداعـــيـــة أمــامــهــم، ومـــا يــلــعــبــه مـــن دور مهم 

لرفد االقتصاد اإلبداعي بمداخيل جديدة. 

نبض الحياة
ــــال جـــمـــال الـــشـــريـــف، الـــرئـــيـــس الــتــنــفــيــذي لـــلـــشـــؤون الــتــجــاريــة  وقــ
ـــلــــتــــطــــويــــر، رئـــــيـــــس مــــجــــلــــس إدارة لــــجــــنــــة دبــــي  فــــــي ســــلــــطــــة دبــــــــي لـ
لـ »البيان«: »خــال السنوات  التلفزيوني والسينمائي،  لإلنتاج 

الـــمـــاضـــيـــة، اســـتـــطـــاعـــت دبـــــي أن تـــتـــحـــول إلـــــى مـــركـــز دولــــــي نــابــض 
بــــالــــحــــيــــاة، وأصــــبــــحــــت وجــــهــــة يـــقـــصـــدهـــا الــــجــــمــــيــــع، وكـــــافـــــة صـــنـــاع 
ــــا يـــطـــمـــحـــون إلـــيـــه  الـــســـيـــنـــمـــا، الـــــذيـــــن يـــــجـــــدون فـــيـــهـــا مـــــوئـــــاً لـــكـــل مـ
مــن مــواقــع تــتــاءم مــع طبيعة المشاهد الــتــي يطمحون إليها، 
وبـــــا شــــك أن إطــــــاق صـــاحـــب الـــســـمـــو الـــشـــيـــخ مــحــمــد بــــن راشــــد 
آل مكتوم، لمخطط دبــي الحضري الــجــديــد، سيزيد مــن هذه 
الـــــفـــــرص أمــــــــام صــــنــــاع الـــســـيـــنـــمـــا واألفــــــــــــام، خــــاصــــة أن الــمــخــطــط 
الـــــجـــــديـــــد، ســـيـــجـــعـــل مـــــن دبـــــــي الــــمــــديــــنــــة األفـــــضـــــل لــــلــــحــــيــــاة، عــلــى 
مستوى العالم«.  وأضاف: »المساحات الجديدة التي يتضمنها 
مخطط دبي الحضري، ستسهم با شك في منحنا مزيداً من 

المرونة في الترويج لدبي، كوجهة مرموقة للتصوير، خاصة 
أن دبــي تتميز بتنوع في بيئاتها الجغرافية، والتضاريس التي 
تمتلكها، بـــدءاً مــن الــشــواطــئ، ومــــروراً بالمسطحات الخضراء 
والــمــحــمــيــات الــطــبــيــعــيــة، ولــيــس انــتــهــاًء بــاأليــقــونــات الــمــعــمــاريــة 
الــــــتــــــي تــــــزخــــــر بـــــهـــــا دبــــــــــــي، والـــــــتـــــــي تـــــتـــــفـــــوق عـــــلـــــى مـــــــــدن كـــــثـــــيـــــرة حـــــول 
الـــعـــالـــم، بــقــوة بــنــيــتــهــا الــتــحــتــيــة، الــتــي مـــن شــأنــهــا أن تــوفــر كــافــة 
احــتــيــاجــات صــنــاع األفـــام والـــدرامـــا«، مــشــيــراً إلــى أهمية اعتماد 
مـــــثـــــل هـــــــــذا الـــــمـــــخـــــطـــــط، لـــــمـــــا لـــــــه مـــــــن مــــــــــــــردود اقـــــــتـــــــصـــــــادي. وقـــــــــال: 
»صناعة الترفية والسينما والدراما، تلعب دوراً مهمًا في زيادة 
الدخل االقتصادي المحلي، كما تلعب دوراً مهمًا في تحريك 

العجلة االقتصادية لدبي«. 

بيئة إبداعية
وقال المخرج اإلماراتي، حيدر محمد، مبدع سلسلة »شعبية 
الــــــكــــــرتــــــون«: »بــــــــا شــــــك أن مـــخـــطـــط دبــــــــي الـــــحـــــضـــــري، كـــفـــيـــل بــــأن 
يرفع من مستوى البيئة اإلبداعية، التي يمكنها أن تفتح آفاق 
اإللـــــهـــــام أمــــامــــنــــا جـــمـــيـــعـــًا، واتـــــســـــاع نــــطــــاق الـــمـــخـــطـــط الـــحـــضـــري، 

الـــــذي كــشــف عــنــه صـــاحـــب الــســمــو الــشــيــخ مــحــمــد بـــن راشـــــد آل 
مـــكـــتـــوم، بـــالـــتـــأكـــيـــد أنـــــه يـــســـهـــم فــــي تـــوســـيـــع آفــــاقــــنــــا، خــــاصــــة أنــنــا 
ــــًا إلـــــى وجــــــود مـــنـــاطـــق ومـــســـطـــحـــات مـــائـــيـــة وخـــضـــراء  نــتــطــلــع دائـــــمـ
جديدة في دبي، من شأنها أن تضيف لنا الكثير، وتمكننا من 
الحصول على مشهد إبداعي جديد«. وأكد حيدر محمد، على 
أهمية مخطط دبي الحضري، على صعيد االقتصاد اإلبداعي. 
وتــابــع: »بـــا شــك أن هـــذا الــمــخــطــط، بــكــل مــا يتضمنه مــن رؤيــة 
تـــنـــمـــويـــة مـــبـــتـــكـــرة، ســيــســهــم فــــي تـــحـــريـــك الـــعـــجـــلـــة االقـــتـــصـــاديـــة، 
وســـيـــمـــنـــحـــنـــا الــــفــــرصــــة لـــلـــحـــصـــول عــــلــــى مــــــواقــــــع جــــــديــــــدة، يــمــكــنــنــا 
االنـــــــطـــــــاق مــــنــــهــــا نــــحــــو عــــــوالــــــم اإلبـــــــــــــــداع، وســـتـــمـــكـــنـــنـــا مــــــن تـــقـــديـــم 
صـــــورة جـــديـــدة لـــدبـــي، عــلــى اخـــتـــاف مــنــاطــقــهــا«. مـــشـــيـــراً إلــــى أن 
دبــــي تــمــتــاز بــكــونــهــا مــديــنــة ذات روح، يــعــشــقــهــا الــجــمــيــع، على 
اخــــتــــاف جــنــســيــاتــهــم وألــــوانــــهــــم. وقــــــــال: »حـــبـــانـــا الـــلـــه عــــز وجــــل، 
بصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وهو قائد 
تنموي، يمتلك رؤية واسعة وبعيدة المدى، نجح من خالها 
فـــي نــقــل دبــــي نــحــو مــســتــويــات عــالــمــيــة عــالــيــة جــــــداً، حــتــى بــاتــت 

قبلة للجميع«.

مثقفون:  رفد االقتصاد اإلبداعي بمداخيل جديدة

جمال الشريف حيدر محمد

الخطة ترّسخ ريادة اإلمارة نموذجًا تنمويًا عالميًا يمّكن المواهب ويحّفز اإلبداع
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دبي - عدنان الغربي

يأتي اهتمام دبي بالقطاع الرياضي واحتالله مكانة مرموقة ضمن 
لــــلــــرؤيــــة الـــحـــكـــيـــمـــة لـــصـــاحـــب  الـــمـــخـــطـــط الــــحــــضــــري 2040، تــــرجــــمــــة 
الـــســـمـــو الـــشـــيـــخ مـــحـــمـــد بــــن راشـــــــد آل مـــكـــتـــوم نــــائــــب رئــــيــــس الــــدولــــة 
رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، بهدف تطوير الحركة 
الــــريــــاضــــيــــة فـــــي إمـــــــــارة دبــــــي وخــــلــــق بـــيـــئـــة ريــــاضــــيــــة شـــامـــلـــة تــســتــجــيــب 
لمتطلبات المجتمع وإتاحة الفرص أمام الشباب لصقل مواهبهم 
وتــوجــيــهــهــا إلـــى نــتــائــج مــلــمــوســة عــلــى صــعــيــد الــمــنــافــســات المحلية 

واإلقليمية.
وتـــــحـــــرص دبـــــــي عــــلــــى تـــشـــجـــيـــع ســـكـــانـــهـــا عــــلــــى مــــمــــارســــة الــــريــــاضــــة 
ــلـــــوب حــــيــــاة لـــبـــنـــاء مـــجـــتـــمـــع صـــحـــي وســــلــــيــــم، إذ تـــولـــي  ــ وجـــعـــلـــهـــا أسـ
هـــذا الــقــطــاع أهــمــيــة كــبــيــرة، ويــظــهــر هـــذا الــدعــم جــلــيــاً فــي الــمــرافــق 
ــــثـــــمـــــارات الـــكـــبـــيـــرة  ــــتـ الــــريــــاضــــيــــة الـــمـــنـــتـــشـــرة فـــــي أرجـــــــــاء اإلمـــــــــــارة، واالسـ
ــــريـــــاضـــــة والــــتــــرفــــيــــه وتـــســـخـــيـــر كـــــل اإلمـــــكـــــانـــــات لــتــحــفــيــز  فـــــي مـــــجـــــال الـ
األفراد على ممارسة النشاط البدني، فأوجدت مضامير الدراجات 
الهوائية في قلب الصحراء وفي مختلف المناطق الحضرية وتّم 
ــــاّمـــــة وعـــلـــى  إنـــــشـــــاء الــــمــــالعــــب ومــــضــــامــــيــــر الـــــجـــــري فـــــي الـــــحـــــدائـــــق الـــــعـ

شواطئ البحر.

إنجازات
 ويـــعـــزز مــخــطــط دبـــي الــحــضــري 2040 الــقــطــاع الــريــاضــي بمكاسب 
وإنـــــجـــــازات جـــديـــدة حــتــى تـــكـــون دانـــــة الـــدنـــيـــا قــلــب الـــعـــالـــم والــمــكــان 
األفــــضــــل لـــلـــحـــيـــاة وحـــتـــى تــــواصــــل ريــــادتــــهــــا وتــــصــــدرهــــا قـــائـــمـــة الـــمـــدن 
نــشــاطــاً، وتــعــزز مكانتها وجهة مثالية الستضافة  العالمية األكــثــر 
أكــبــر الــبــطــوالت والــفــعــالــيــات الــريــاضــيــة بــفــضــل مــنــشــآتــهــا الــمــتــفــردة 

ووجود أكثر من 200 جنسية تعيش على أرضها.
وســيــســاهــم الــمــخــطــط الـــحـــضـــري الـــجـــديـــد فـــي تــنــويــع الـــمـــبـــادرات 
والـــفـــعـــالـــيـــات الـــتـــي تــحــفــز أفـــــــراد الــمــجــتــمــع عـــلـــى مـــمـــارســـة الـــريـــاضـــة 
وتــحــقــيــق جــــودة الــحــيــاة لــلــســكــان، حــتــى تــكــون دبـــي الــمــكــان األرقـــى 
واألفـــضـــل عــالــمــيــاً، إذ حــظــيــت فــي الــعــديــد مــن الــمــنــاســبــات بتقدير 
المجتمع الدولي لما تبذله من جهود من أجل بناء مجتمع صحي 
وسليم، كما تم اختيارها من قبل المجتمع الرياضي الدولي ثاني 
أفــضــل مــديــنــة ريــاضــيــة فــي الــعــالــم فــي 2013، تــأكــيــداً عــلــى سالمة 
للقطاع  المنشود  الــتــطــور  لتحقيق  تنتهجه حكومتها  الـــذي  النهج 
الـــريـــاضـــي وبـــلـــوغ أعــلــى الـــمـــراتـــب والــتــمــيــز والــــجــــودة، وتـــواصـــل دبــي 
دعمها لهذا القطاع وجعله فــي مقدمة األولــويــات بهدف تحقيق 
ســعــادة المجتمع وحــتــى تحافظ على مكانتها فــي مقدمة المدن 

الرياضية العالمية وأفضلها للعيش واالستقرار.

سعادة
كـــــمـــــا ســــيــــســــاهــــم مــــخــــطــــط دبـــــــــي الـــمـــســـتـــقـــبـــلـــي فـــــــي تــــحــــقــــيــــق الـــتـــنـــمـــيـــة 
الــشــامــلــة فــي اإلمــــارة ومـــن أبــرزهــا تحقيق الــســعــادة للمجتمع من 
خالل الرياضة واالهتمام بفئات أصحاب الهمم والمرأة، وتوفير 
الرعاية المتكاملة للمواهب الرياضية ودعــم الكوادر الوطنية في 
الــتــمــثــيــل بــــاالتــــحــــادات الـــريـــاضـــيـــة، ودعـــــم اإلبـــــــداع واالبـــتـــكـــار كــركــائــز 
مهمة لتحقيق المركز األول في المجال الرياضي ودعــم المدينة 
الــــذكــــيــــة الــــريــــاضــــيــــة. وفــــــي 2017، أطــــلــــق ســـمـــو الـــشـــيـــخ حـــــمـــــدان بــن 
مـــحـــمـــد بـــــن راشــــــــد آل مــــكــــتــــوم، ولــــــي عـــهـــد دبــــــــي، رئــــيــــس الــمــجــلــس 
الــتــنــفــيــذي، تــحــدي دبـــي للياقة بــهــدف تــعــزيــز مــســيــرة دبـــي للتحّول 
إلـــــى الـــمـــديـــنـــة األكــــثــــر نـــشـــاطـــاً فــــي الــــعــــالــــم، وهـــــو عــــبــــارة عــــن بــرنــامــج 
ســنــوي مــتــكــامــل مــن الــتــمــاريــن واألنــشــطــة الــريــاضــيــة، والــعــديــد من 
الــفــعــالــيــات االجــتــمــاعــيــة والــتــرفــيــهــيــة عــلــى مـــدار 30 يــومــاً. كــمــا وجــه 
ســمــوه بتحويل دبــي إلــى مدينة صديقة لــلــدراجــات الــهــوائــيــة، عبر 
الـــعـــمـــل عـــلـــى تـــطـــويـــر الـــقـــوانـــيـــن والـــمـــنـــظـــومـــة الـــتـــشـــريـــعـــيـــة، وتــطــبــيــق 
أفــضــل الــمــمــارســات الــعــالــمــيــة فــي تــطــويــر الــبــنــيــة التحتية لتتناسب 
ــــنــــــة بـــيـــئـــيـــاً، وتــطــبــيــق  مـــــع اســــتــــخــــدام هــــــذه الـــوســـيـــلـــة الــــريــــاضــــيــــة واآلمــ

أحدث اشتراطات السالمة واألمان ذات الصلة.

دبي قلب العالم

       دبي حريصة على خلق بيئة رياضية شاملة تستجيب لمتطلبات المجتمع       | أرشيفية

مقال

قراءة: أ. د. محّمد عبدالّرحيم 
سلطان العلماء

مــــاذا يــنــتــظــرك يـــا دبــــّي ؟ وبــــَم يــفــكــر فـــارســـك الــشــجــاع صــاحــب الــســمــّو الشيخ 
محمد بــن راشـــد آل مــكــتــوم، نــائــب رئــيــس الـــدولـــة، رئــيــس مجلس الــــوزراء، 

حاكم دبّي، رعاه الله؟ 
الـــجـــواب نــجــده مــاثــالً بــوضــوح وقــــوة فــي حــديــث صــاحــب الــســمــّو الــــذي تكّلم 
بثقة تبعث فــي الـــروح والــقــلــب والــنــفــس نــشــاطــاً وإحــســاســاً عميقاً بالعافية 
والقدرة على التقدم واإلنجاز، ففي الوقت الذي ينكمش فيه العالم على 
ذاته، وتتراجع وتيرة اإلنجاز في كل شيء على مستوى العالم، ُيطّل علينا 
ــــــق، ثـــريـــة الـــتـــفـــاصـــيـــل، ُمــحــكــمــة  ســـمـــوه وكـــمـــا هــــو الـــعـــهـــد بــــه بــــرؤيــــة رحـــبـــة األفـ
البناء انخرط في إنجازها كــوادر الــدولــة لتحقيق هــدٍف بعيد المدى هو أن 
تكون دبّي أفضل مدينة للحياة في العالم بحلول عام 2040 ضمن مخطط 
دبّي الجديد الذي أسهمت خمس وستون جهة حكومية وخاصة في رسم 
الــخــبــراء على أّن تحقيق هــذا الحلم هــو في  معالمه وتفاصيله، مــع تأكيد 
حكم الــواقــع بسبب الــدراســة المتعمقة للخطة واإلمــكــانــيــات وهــو مــا أكــده 
صاحب السمّو الشيخ محمد بن راشد الذي لّخص هذا الحلم الكبير لدبّي 
بمقطع رفيع المستوى يشتمل على الرؤية والتاريخ واألفــق لهذه المدينة 
التي تضاعف عدد سكانها ثمانين مرة خالل أربعين عاماً، وتطمح أن تكون 
أيــقــونــة عالمية خــالل المرحلة الــقــادمــة، حيث جــزم صــاحــب الــســمــّو بذلك 
قــائــالً: »اإلمــكــانــيــات مــتــوفــرة، والــفــرص مــوجــودة« فــي إشـــارة مــن ســمــوه إلى 
أّن هذا الهدف ال يسبح في فراغ بل هو وليد التخطيط المسبق، والدراسة 
الدقيقة، محدداً نقطة االنطالق ونقطة الهدف بقوله: »نقطة انطالقنا هي 
الــحــاضــر، وهــدفــنــا هــو المستقبل، ويــجــب أن نــقــرر كــيــف نصنع المستقبل 
ونـــصـــنـــع الـــتـــنـــمـــيـــة« لـــتـــكـــون هــــــذه الـــنـــقـــاط هــــي الـــبـــصـــمـــة الـــنـــهـــائـــيـــة عـــلـــى حــــروف 

الخطة ويكون ما عدا ذلك تفسيراً لها، وتفصيالً لُمجملها.
وتأكيداً على هذه الرؤية التي أنعشت الروح الوطنية، كتب صاحب السمّو 
الشيخ محمد بن راشد على حسابه في تويتر بعض التفاصيل التي توّضح 
مــــا يــنــتــظــر دبـــــــّي مــــن نـــقـــلـــة حــــضــــاريــــة مـــدهـــشـــة تـــجـــمـــع بــــأصــــالــــة مـــلـــحـــوظـــة بــيــن 
بــصــمــة الــمــاضــي ولــمــعــة الــمــســتــقــبــل، فــســيــاســة إعــمــار دبــــّي تــقــوم عــلــى إنــجــاز 
الــمــزيــد وتــراكــم الــمــنــجــز، وعـــدم الــتــفــريــط بــمــا أنــجــزه اآلبــــاء الــشــجــعــان الــذيــن 
خــــاضــــوا مـــعـــركـــة الـــبـــنـــاء ضـــمـــن شــــــروط هــــي بـــالـــتـــأكـــيـــد أصـــعـــب مـــمـــا نـــحـــن فــيــه 
اآلن، حيث أشار صاحب السمّو إلى بعض التفاصيل التي ستشهدها دبّي 
فــي مخططها الجديد عــام 2040 فــقــال: »اعتمدنا بحمد الــلــه مخطط دبي 
الــحــضــري الــجــديــد حــتــى عـــام 2040، هــدفــنــا أن تــكــون دبـــّي الــمــديــنــة األفــضــل 
لـــلـــحـــيـــاة فــــي الــــعــــالــــم« وهـــــــذا شـــــيء ربــــمــــا تــــحــــدث عـــنـــه ســــمــــوه فــــي الــمــســتــقــبــل 
كواحٍد من األحــالم التي تكاد تدخل في دائــرة المستحيل لكّنه من ُعشاق 
التحدي، وال يرتضي لنفسه وال لفريق العمل الذين يتشرفون بالعمل معه 
إال مثل هذه األهداف القصّية البعيدة التي تحتاج إلى هّمة خارقة وعزيمة 
استثنائية، فدبّي التي كانت مدينة وادعة قبل أربعين عاماً أصبحت بفضل 
اإلرادة القوية هي الوجهة العالمية، فقبل أربعين عاماً تّم طرح فكرة أن 
تكون دبّي وجهة العالم، وها هي األجيال ترى بأم أعينها كيف تحقق ذلك 

الحلم القصّي البعيد.

ولـــــكـــــن كــــيــــف ســــتــــكــــون دبـــــــي أفـــــضـــــل مــــديــــنــــة لـــلـــحـــيـــاة فـــــي الــــعــــالــــم ؟ والـــــجـــــواب 
أيـــــــضـــــــاً واضــــــــــــح فـــــــي كــــــــــالم صــــــاحــــــب الــــــســــــمــــــّو الـــــشـــــيـــــخ مــــحــــمــــد بـــــــن راشــــــــــــد حـــيـــن 
يقول: »مساحات األنشطة االقتصادية والترفيهية ستتضاعف مرة ونصف، 
وستزيد أطوال شواطئنا 400 بالمئة خالل العشرين عاماً القادمة، وستين 
بـــالـــمـــئـــة مـــــن مـــســـاحـــة دبـــــــّي ســـتـــكـــون مـــحـــمـــّيـــات طـــبـــيـــعـــيـــة« وهـــــــذه هـــــي مـــالمـــح 
ــّنـــة األرضــــيــــة الـــتـــي كـــانـــت حــلــم الــفــالســفــة والـــشـــعـــراء  الــمــديــنــة الــفــاضــلــة والـــجـ
لكنها فــي عــرف السياسي الــشــاعــر حلم قــابــٌل للتحقق، وهــو مــا نعرفه من 
ســـيـــرة صـــاحـــب الـــســـمـــّو الــشــيــخ مــحــمــد بـــن راشـــــد صـــانـــع دبـــــّي ووارث مــجــدهــا 

وعّزها.
وتــلــخــيــصــاً لـــكـــل مــــا تـــقـــدم يـــلـــّخـــص صـــاحـــب الـــســـمـــّو الـــشـــيـــخ مــحــمــد بــــن راشــــد 
هــــذه الــنــقــلــة الــحــضــاريــة الــمــرتــقــبــة لــمــديــنــة دبــــّي بــقــولــه: »هــــدف مــخــطــط دبـــّي 
الحضري الجديد هــو تخطيط الحياة فــي دبــّي خــالل عشرين عــامــاً قادمة، 
وتوفير جودة معيشية للسكان تكون األفضل واألرقى عالمياً، واالستعداد 
ــــّي« لــتــكــون هــذه  لــلــتــطــورات الــســكــانــيــة واالقـــتـــصـــاديـــة الـــكـــبـــرى الـــقـــادمـــة فـــي دبــ
الــخــاتــمــة الــمــشــرقــة هـــي الـــُخـــالصـــة الــمــكــثــفــة لــكــل مـــا يـــــدور فـــي َخـــَلـــد صــاحــب 
الــســمــّو ووجــدانــه نحو مدينته األحـــّب إلــى قلبه والــتــي تلخص قصة كفاحه 
عــلــى هــــذه األرض الــتــي نــــذر لــهــا عـــمـــره: تــرســيــخــاً لــمــجــد الـــوطـــن كـــل الــوطــن، 

وتـــجـــذيـــراً لــمــفــهــوم الـــرؤيـــة الـــــذي ال يــتــحــرك خـــطـــوة واحـــــدة دون اســتــلــهــامــه، 
ومــواصــلــة لــجــهــود ذلـــك الــوالــد الجليل الــشــيــخ راشـــد بــن سعيد آل مكتوم، 
رحمه الله، الذي سّلمه ) دانة الدنيا / دبي( أمانة يصونها بالروح والقلب، 
واستشرافاً ألفــق قــادم جميل عّبر عنه سمّو الشيخ حمدان بن محمد بن 
راشــــد آل مــكــتــوم، ولــــّي عــهــد دبــــي، رئــيــس الــمــجــلــس الــتــنــفــيــذي، فـــي لحظة 
صفاء بديعة وهو يتأمل ببصيرته الشعرية روعة اإلنجاز في دبي وسحرها 
الخاّلب مستحضراً طيف والــده وُملهمه صاحب السمّو الشيخ محمد بن 
راشـــــد، فــانــطــلــق مــتــرّنــمــاً بــهــذيــن الــبــيــتــيــن الــجــمــيــلــيــن الــلــذيــن يــلــّخــصــان جــوهــر 

المسيرة وسر التقدم، حيث يقول:

كإّنك تسائل َمْن ورا كل االنجاز
وعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــن الــــــــــــــــمــــــــــــــــنــــــــــــــــظــــــــــــــــر الــــــــــــــــــــــــــــــــخــــــــــــــــــــــــــــــــّاب أنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــا ويـــــــــــــــــــــــــــــــــــــن أنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــا كــــــــــنــــــــــت

وكأنها تقول الله يا رمز االعجاز
أنـــــــــــــــــت غـــــــــــــــــيـــــــــــــــــر  األرض  عـــــــــــــــــلـــــــــــــــــى  مـــــــــــــــــــــجـــــــــــــــــــــدي  صـــــــــــــــــنـــــــــــــــــع  مــــــــــــــــــــــــــا  أنــــــــــــــــــــــــــــــــــا 

وســـيـــشـــهـــد الــــتــــاريــــخ أن صــــانــــع مـــجـــد دبــــــــّي هـــــو قـــيـــدومـــهـــا الــــشــــجــــاع وعـــاشـــقـــهـــا 
الـــصـــادق، وقــائــد رجــالــهــا األوفـــيـــاء ســيــدي صــاحــب الــســمــّو الــشــيــخ محمد بن 

راشد آل مكتوم، رجل الدولة وفارس الكلمة وشيخ المكارم واألخالق.

دبّي.. سيرة إنجاز ال تتوقف

حـــــظـــــي الـــــقـــــطـــــاع الــــــريــــــاضــــــي بــــــدعــــــم حـــــكـــــومـــــي كــــبــــيــــر فـــــــي كـــل 
الـــــمـــــخـــــطـــــطـــــات الــــــســــــابــــــقــــــة، ويــــــــبــــــــرز ذلــــــــــك مــــــــن خــــــــــال حـــجـــم 
اإلنـــــفـــــاق الـــــــذي بـــلـــغ أكــــثــــر مــــن 10 مــــلــــيــــارات درهــــــــم، ضــمــن 
الــــخــــطــــة االســــتــــراتــــيــــجــــيــــة لـــمـــجـــلـــس دبــــــــي الـــــريـــــاضـــــي -2011

2015. وأطلق المجلس جملة من المبادرات التي تعزز 
ـــــة فــــــي الــــمــــجــــتــــمــــع مــــثــــل دورة نــــــد الـــشـــبـــا  ــــريــــــاضـ ـــمـــــارســـــة الــ مــ
الــــــريــــــاضــــــيــــــة، ومـــــــــبـــــــــادرة حـــــــمـــــــدان لـــــلـــــريـــــاضـــــة الـــمـــجـــتـــمـــعـــيـــة، 
وبرنامج النشاط البدني »نبض دبي« وعالم دبي للرياضة 
والـــــــدورة الــريــاضــيــة الــعــمــالــيــة ومــســيــرة مــكــافــحــة الــســكــري 
واليوم العالمي للنشاط البدني ودورة األحياء السكنية.

واســتــضــافــت دبــــي الــعــديــد مـــن الــفــعــالــيــات الــعــالــمــيــة مثل 
مؤتمر دبي الرياضي الدولي، وحفل جائزة غلوب سوكر 
السنوي، وطواف الدراجات الهوائية، وبطولة العالم 

للرياضات الجوية، وغيرها.

دعم
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كما أرادها راشد ومحمد بن راشد
في حياة األمم والشعوب شخصيات عظيمة تصنع 

التاريخ، وتبني المجد، لتنقل شعوبها إلى صدارة 
التاريخ بإنجازاتهم وقدرتهم على صياغة األحداث. 

والمغفور له الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، 
طيب الله ثراه، أحد هؤالء العظماء حيث تحولت 

دبي في عهده من إمارة نامية تجاريًا إلى واحدة من 
أهم المراكز التجارية في المنطقة، ليكمل المسيرة 

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

رعاه الله، لتصبح دبي بعهد سموه عالمًا في مدينة 
وينطلق من بين أيدي أبنائها أعظم إنجاز علمي 

لتصل دبي واإلمارات إلى المريخ منطلقة من خطط 
مدروسة قالها محمد بن راشد: إن تنفيذ المشاريع 

والمبادرات في دبي يتوقف على االقتناع التام بها 
.%100

الخطة الحضرية األولى

  الخطة الحضرية الثانية

  الخطة الحضرية الثالثة 

  الخطة الحضرية الرابعة 

  الخطة الحضرية الخامسة 

  الخطة الحضرية السادسة 

 الخطة الحضرية السابعة 

1960 

1971

1985

1995

2008

2012

2021

عدد السكان 40 ألف نسمة وتم خاللها 
افتتاح ميناء راشد وجسر آل مكتوم 

ونفق الشندغة ومطار دبي الدولي

 80 ألف نسمة، افتتاح أحواض دبي الجافة 
وشارع الشيخ زايد )دبي أبوظبي( وميناء 

جبل علي وبرج راشد والمركز التجاري

 370.8 ألف نسمة، وتم تأسيس شركة 
طيران اإلمارات وسلطة موانئ دبي 
وأول منطقة حرة بجبل علي وافتتاح 

مستشفى لطيفة )الوصل(

 674 ألف نسمة، وتم تأسيس مدينة دبي 
لإلنترنت واإلعالم ومركز محمد بن راشد 
للفضاء وافتتاح نخلة الجميرا ومركز دبي 

المالي العالمي وفندق برج العرب

 1.5 مليون نسمة، افتتاح برج خليفة 
ومترو دبي ومطار آل مكتوم وتوسعة 

مطار دبي مبنى 3، وتطوير التقاطع 1 
على شارع الشيخ زايد

 1.905 مليون نسمة، وتم إطالق متحف 
المستقبل والفوز باستضافة إكسبو 

2020 وافتتاح مجمع محمد بن راشد 

للطاقة الشمسية وقناة دبي المائية 

5.8 ماليين نسمة عدد سكان دبي 
2040 ) 7.8 ماليين خالل النهار(

دانة الدنيا
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دبي ــ أحمد يحيى

»العالم في مدينة«.. كلمات قليلة تختصر 60 عاماً من العمل والرؤية التنموية، 
لجعل دبي مدينة متجددة متطورة مع إشراقة صباح كل يوم، وهي التي ال تؤمن 
بالجمود وتحارب الروتين، ُمنفتحة على كل الثقافات وحلقة وصل العالم، فيما 
لـــم يــكــن لــيــتــحــقــق ذلــــك إال بـــوجـــود قـــيـــادة مــنــهــجــهــا »األفــــعــــال ال األقـــــــوال«، ونــهــضــة 
تــنــمــويــة بــدأهــا وأســــس لــهــا الــمــغــفــور لــه الــشــيــخ راشــــد بــن ســعــيــد آل مــكــتــوم، طيب 
الله ثراه منذ الستينيات، واستمرت برؤية حديثة انطلق بها صاحب السمو الشيخ 
محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، 

رعاه الله.

الخطة السابعة
وتأتي خطة دبي الحضرية 2040 السابعة في تاريخ دبــي، ُمعتمدة في محاورها 
عــــلــــى رؤيـــــــــة صـــــاحـــــب الــــســــمــــو الــــشــــيــــخ مـــحـــمـــد بـــــن راشـــــــــد آل مــــكــــتــــوم و»مـــــــبـــــــادئ دبــــي 
الثمانية«، التي أعلن عنها سموه، وأوصى بالعمل بها قبل عامين، والتي أكدت 
أن »االتحاد   هو   األساس، وأن ال   أحد   فوق   القانون، وجعل دبي عاصمة   لالقتصاد، 
وتــعــزيــز مــحــركــات الــنــمــو، فــضــالً عــن تكريس شخصية   مــتــفــردة للمجتمع، وصــوالً 
إلــى تنويع   االقتصاد، والتخطيط لتكون اإلمـــارة أرضــاً للمواهب والتفكير   لألجيال 

المستقبلية«.          
وعـــــّدت هـــذه الــبــنــود مـــبـــادئ لــلــحــكــم والــحــكــومــة، فــضــالً عـــن كــونــهــا نــبــراســاً يــؤســس 
ــــــم خــريــطــة  لــمــســتــقــبــل دبـــــي وأجـــيـــالـــهـــا الــــقــــادمــــة مــــن الـــمـــواطـــنـــيـــن والـــمـــقـــيـــمـــيـــن، ورسـ
مستقبلية متكاملة للتنمية العمرانية المستدامة، يكون محورها الرئيس اإلنسان 
واالرتــــقــــاء بـــجـــودة الـــحـــيـــاة، وتــعــزيــز الــتــنــافــســيــة الــعــالــمــيــة لــــإمــــارة، وتــوفــيــر خــيــارات 

متعددة للسكان والزوار في العشرين عاماً المقبلة.

عمل مستمر 
ستون عاماً من »الخطط الحضرية« والعمل المستمر الذي ال يستكين لتحديات 
الزمان والمكان، تستمر في تنوع أهدافها بحسب تنوع االحتياجات التنموية في 
حينها، لتضع سعادة اإلنسان ورفاهيته في المقام األول، انطلقت »األولى« منها 
في عهد مؤسس دبي الحديثة المغفور له الشيخ راشد عام 1960، وصوالً للخطة 
السابعة الحالية التي تؤسس نهجاً تنموياً متواصالً حتى عام 2040، وخاصة إذا 
عرفنا أن الـ60 عاماً الماضية شهدت دبي فيها زيادة سكانية بنحو 80 مرة، فيما 
تضاعفت مساحة المنطقة الحضرية والمبنية بنحو 170 مرة، بينما تعكس هذه 
األرقــام الضخمة مدى التحديات المقبلة، والتي يفكر لها صاحب السمو الشيخ 
محمد بن راشد آل مكتوم، برؤية استشرافية ال تخلو من ابتكار وأفكار متطورة، 

تواكب التقدم المتسارع العالمي، حتى تحافظ دبي على مكتسباتها التي جعلتها 
قبلة ووجهة مفضلة لعيش العالم بين جنباتها.

وبـــنـــظـــرة أولـــيـــة لــمــالمــح »خـــطـــة دبــــي الــحــضــريــة 2040«، نــجــد أنـــهـــا تــســتــهــدف بــقــوة 
تــعــزيــز »تــنــمــيــة مــســتــدامــة« تـــخـــدم الــمــجــتــمــع وتــضــمــن ريـــــادة الــمــســتــقــبــل وفــــق رؤيـــة 
طموح توازن بين النمو واستدامة الموارد، وذلك وفق أهداف محددة استعداداً 
لـــعـــالـــم مــــا بـــعـــد »جـــائـــحـــة كـــــورونـــــا« الـــتـــي احــــتــــوت اإلمــــــــارة تــبــعــاتــهــا بـــنـــجـــاح، وحـــولـــت 
الــــتــــحــــديــــات إلـــــــى فـــــــــرص، بـــــل أســـــســـــت لــــمــــا هـــــو قــــــــــادم، ضــــمــــانــــاً لــــتــــجــــاوز أي تــــأثــــيــــرات 
مستقبلية في خطط نموها، فيما يعكس ذلك حرص قيادتها على أن تكون دبي 
الــمــديــنــة األفـــضـــل لــلــحــيــاة والـــعـــمـــل فـــي الـــعـــالـــم، وتــلــبــيــة طـــمـــوحـــات الــقــاطــنــيــن فيها 
كــأفــضــل مــكــان لــلــعــيــش والــعــمــل واالســتــثــمــار، أو كــمــقــصــد لــلــســيــاحــة واالســتــجــمــام 

والترفيه.

بناء اإلنسان
وتــنــطــلــق دبـــي نــحــو مستقبلها لـــ»بــنــاء اإلنـــســـان والــمــكــان« ُمــعــتــمــدة فــي رؤيــتــهــا على 
مــكــتــســبــاتــهــا ونــجــاحــاتــهــا الــتــي تــحــقــقــت فـــي الـــســـنـــوات الــمــاضــيــة، والـــتـــي مــكــنــتــهــا من 
المفضلة عالمياً  الوجهة  العالمية، حتى أصبحت  الــمــؤشــرات  العديد مــن  تــصــدر 
للعيش واالستثمار، وهو ما يتأكد ويظهر بجالء للمتطلع على أهم مالمح »خطة 
دبــــــي الـــحـــضـــريـــة 2040« وأهـــــدافـــــهـــــا الــــتــــي شـــمـــلـــت، رفــــــع كـــــفـــــاءة اســــتــــغــــالل الـــــمـــــوارد 
وتــطــويــر مجتمعات حــيــويــة وصــحــيــة، ومــضــاعــفــة الــمــســاحــات الــخــضــراء الترفيهية 
والــحــدائــق لــتــوفــيــر بــيــئــة صــحــيــة لــلــســكــان والــــــزوار، وتــوفــيــر خـــيـــارات تــنــقــل مستدامة 
ــــرنـــــة، ورفـــــــع كــــفــــاءة اســــتــــخــــدام األراضـــــــــي لــــدعــــم األنـــشـــطـــة االقــــتــــصــــاديــــة، وتـــعـــزيـــز  ومـ
استقطاب االســتــثــمــارات الــخــارجــيــة فــي الــقــطــاعــات الــجــديــدة، وتحسين االســتــدامــة 
البيئية والــمــحــافــظــة عــلــى الــمــمــيــزات الطبيعية والــمــبــنــيــة، وحــمــايــة الــتــراث الثقافي 

والعمراني، وتطبيق التشريعات والحوكمة التخطيطية.

أفكار
 إن الــمــتــمــعــن لــهــذه األفـــكـــار واألهــــــداف الــتــخــطــيــطــيــة، يــجــد أنــهــا لـــم تــتــرك مـــجـــاالً وال 
ــــاً لـــرؤيـــة  قــــطــــاعــــاً إال تـــطـــرقـــت إلــــيــــه لـــتـــمـــتـــد إلــــيــــه يـــــد الـــتـــطـــويـــر وتــــعــــزيــــز تـــنـــافـــســـيـــتـــه، وفـــــقـ
الـــقـــيـــادة، الـــتـــي ال تــفــكــر فـــي تــدبــيــر الــحــاضــر فـــقـــط، بـــل فـــي تــأمــيــن مــســتــقــبــل األجـــيـــال 
الــقــادمــة، واســتــشــراف خمسين عــامــاً مقبلة تستكمل إنــجــازات الــمــاضــي، وتؤسس 
لمستقبل وحـــاضـــر يــتــســم بــاالبــتــكــار والــتــنــافــســيــة، وتــعــزيــز عــلــوم جـــديـــدة مـــن شأنها 
التأثير إيجاباً في حياة البشر، وخاصة أن هذه الخطوة تأتي مع نجاحات وصولنا 
إلـــى الــمــريــخ، ووصــولــنــا إلـــى الــعــالــمــيــة بــفــضــل فــكــر قــــادة الـــدولـــة وإدارتـــهـــم شــؤونــهــا، 
وفق رؤية تحترم وتقدر اإلنسانية، وكيف ال وهي المدينة التي يعيش على أرضها 
أكثر من 200 جنسية رأوا فيها النموذج الملهم، وأرضاً خصبة لتحقيق أحالمهم؟

خطط حضرية متواصلة ترسخ ريادة دبي عالميًا

الدراجات الهوائية وسيلة نقل مستدامة وأسلوب حياة بدبي 
دبي - وام 

ركوب الدراجات الهوائية لم يعد مجرد هواية لتحسين مستوى 
ـــلــــة نـــقـــل  ــيـ ــــيـــــة مــــــتــــــزايــــــدة كــــوســ ــــــل يــــكــــتــــســــب أهـــــمـ ــــيـــــاقـــــة الـــــبـــــدنـــــيـــــة، بـ ــــلـ الـ
ــــيـــــوم بـــاتـــت  مـــســـتـــدامـــة وصــــديــــقــــة لـــلـــبـــيـــئـــة، فـــــالـــــدراجـــــات الــــهــــوائــــيــــة الـ

إحدى أهم وسائل التنقل الفردية.
ـــان دبـــــــــي وزائـــــريـــــهـــــا  ــ ــــكـ ــــلـــــة الـــــعـــــديـــــد مـــــــن ســ ــــيـ ــــلـــــك الـــــوسـ وتـــــجـــــتـــــذب تـ
ــــــات الــــهــــوائــــيــــة الـــمـــكـــانـــة الــســيــاحــيــة  ــــــدراجـ وتـــــعـــــزز شـــبـــكـــة مـــــســـــارات الـ
ــــارة دبــــي كــونــهــا تــمــر بــمــنــاطــق الـــجـــذب الــســيــاحــي  واالقـــتـــصـــاديـــة إلمــ
والتجاري الرئيسية في اإلمـــارة، كما يتم ربطها بمحطات النقل 

العام المختلفة التي يستخدمها السائحون.
وتسعى هيئة الطرق والمواصالت بدبي ضمن رؤيتها )الريادة 
الــعــالــمــيــة فــي الــتــنــقــل الــســهــل والــمــســتــدام( إلـــى وضـــع دبـــي ضمن 
ــــالـــــم فــــــي مـــــجـــــال الــــنــــقــــل والـــــــطـــــــرق والـــــمـــــواصـــــالت  أفـــــضـــــل مــــــــدن الـــــعـ
وتيسير الخدمات المرتبطة بها بما في ذلك مسارات الدراجات 
ــــتـــــي هــــــي جـــــــزء مــــــن الــــخــــطــــط الـــفـــنـــيـــة فــــــي هـــيـــئـــة الــــطــــرق  الــــهــــوائــــيــــة الـ
والـــمـــواصـــالت الــتــي تــتــمــاشــى مـــع تــوجــيــهــات ســمــو الــشــيــخ حــمــدان 
بـــن مــحــمــد بـــن راشـــــد آل مــكــتــوم ولــــي عــهــد دبــــي رئـــيـــس الــمــجــلــس 
التنفيذي بجعل الـــدراجـــات أســلــوب حــيــاة فــي دبـــي بتحويل دبــي 

مدينة للدراجات الهوائية.
ــــيـــــة مـــخـــصـــصـــة لــــمــــمــــارســــة ركــــــوب  ومــــــــســــــــارات الـــــــــدراجـــــــــات الـــــهـــــوائـ
الدراجات الهوائية سواء للتدريب أو الترفيه أو التنقل كما تتنوع 
الــمــســارات بما يتناسب مــع مــوقــع الــمــســار وطبيعة االســتــخــدام.. 
فــهــنــاك مـــســـارات مــنــفــصــلــة مــخــصــصــة الســـتـــخـــدام الــــدراجــــات مثل 
مسار ميدان والقدرة، كما توجد مسارات مشتركة يتم تنفيذها 
حـــســـب مـــعـــايـــيـــر مـــــحـــــددة وحــــســــب أفــــضــــل الــــمــــمــــارســــات الــعــالــمــيــة 
ســـواء مــع الــمــشــاة أو السكوتر الكهربائي أو الــمــركــبــات.. وجميع 
ــــارات الــــــــدراجــــــــات الــــهــــوائــــيــــة وطـــــريـــــقـــــة الـــــقـــــيـــــادة عـــلـــيـــهـــا تــخــضــع  ــ ــــــسـ مـ

لقوانين ولوائح تضبط استخدامها.

قفزة نوعية
وقال حسين البنا، مدير إدارة تنفيذي إدارة المرور في مؤسسة 
الـــمـــرور والـــطـــرق فـــي هــيــئــة الـــطـــرق والـــمـــواصـــالت بـــدبـــي: إن الهيئة 
نـــــفـــــذت 463 كــــيــــلــــومــــتــــراً مــــــن مــــــســــــارات الــــــــدراجــــــــات الــــهــــوائــــيــــة حــتــى 
نـــهـــايـــة الــــعــــام 2020 شــمــلــت الـــعـــديـــد مــــن الـــمـــنـــاطـــق الـــحـــيـــويـــة مــثــل 
ســيــح الــســلــم وبــــاب الــشــمــس وقــنــاة دبـــي الــمــائــيــة وجــمــيــرا ومــاريــنــا 
والصفوح ومشرف، باإلضافة إلى المشاريع المنجزة مؤخراً في 
الخوانيج والــورقــاء والــمــســارات المشتركة فــي منطقة القصيص 

والكرامة والمنخول.
وتـــابـــع: قــامــت الــهــيــئــة فـــي بـــدايـــة الـــعـــام 2020 بـــإطـــالق خــدمــات 
الــدراجــات المشتركة بالتعاون مع كبرى الشركات المتخصصة 
فـــي مـــجـــال الــتــنــقــل الـــمـــســـتـــدام، وقــــد تـــم تــوفــيــر 78 مــحــطــة و780 
دراجة هوائية للتأجير واالستخدام المشترك في عدد من المواقع 
الحيوية فــي اإلمــــارة، ويبلغ الــمــعــدل الــيــومــي لــرحــالت الــدراجــات 
بــلــغ عـــدد المستخدمين نحو  المشتركة نــحــو 2000 رحــلــة، كــمــا 
58 ألـــف مــســتــخــدم أنـــجـــزوا أكــثــر مـــن 860 ألـــف رحــلــة مــنــذ إطـــالق 

الخدمة حتى اآلن.
وأشــــار الــبــنــا إلـــى أن إمــــارة دبـــي حققت قــفــزة نــوعــيــة فــي مجال 
استخدام أنظمة التنقل الفردية بشكل عام والدراجات الهوائية 
بــشــكــل خـــــاص، حــيــث وصـــلـــت نــســبــة رحـــــالت الـــــدراجـــــات الــهــوائــيــة 
ــــارة دبــــي إلــــى 13.7% مـــن إجــمــالــي عــــدد الـــرحـــالت  والـــمـــشـــاة فـــي إمــ
بوسائل التنقل المختلفة، كما وصلت نسبة استخدام الدراجات 
ــــن خــــالل  ـــــي اإلمـــــــــــــارة إلــــــــى 1.36%، وتــــســــعــــى الــــهــــيــــئــــة مــ الــــهــــوائــــيــــة فـ
خططها التطويرية لمنظومة الدراجات الهوائية إلى رفع النسبة 

ــــــى 3% فـــــي الـــــعـــــام 2025 كــــأحــــد أهـــــدافـــــهـــــا االســــتــــراتــــيــــجــــيــــة خــــالل  إلـ
األعــــــوام الـــقـــادمـــة مــمــا يــضــع دبــــي ضــمــن الـــمـــدن الــعــالــمــيــة الــكــبــرى 

والمتطورة مثل باريس ولندن وسيدني وسنغافورة.

خطة
وعن خطة مسارات الدراجات الهوائية المستقبلية حتى 2025.. 
قــــــال الــــبــــنــــا: نـــعـــمـــل فــــي هـــيـــئـــة الــــطــــرق والـــــمـــــواصـــــالت ضـــمـــن خــطــط 
استراتيجية معتمدة للسنوات المقبلة تضمن تشجيع استخدام 
الــــدراجــــات الــهــوائــيــة مـــن خــــالل زيـــــادة أطـــــوال مـــســـارات الـــدراجـــات 
بـــحـــلـــول عـــــام 2025، بـــاإلضـــافـــة إلـــى  الـــهـــوائـــيـــة إلـــــى 668 كـــيـــلـــومـــتـــراً 
زيادة أطوال المسارات المشتركة مع المشاة ومع المركبات من 
خالل مشاريع تطوير متطلبات تكامل المواصالت حول محطات 
الـــنـــقـــل الـــجـــمـــاعـــي ومـــشـــاريـــع تــطــبــيــق مــــبــــادئ الــتــنــقــل الــــمــــرن ضــمــن 

المناطق السكنية والتجارية كما تعمل الهيئة على تطوير كافة 
الــــمــــرافــــق والــــخــــدمــــات الـــمـــصـــاحـــبـــة لــــمــــســــارات الــــــدراجــــــات الـــهـــوائـــيـــة 
والتي ستوفر بيئة أفضل للمستخدمين، وسوف نقوم باإلعالن 
عن المناطق التي سيتم التوسع فيها عبر قنوات الهيئة التفاعلية 

ووسائل اإلعالم.
كـــمـــا يــــأتــــي تــنــفــيــذ مـــــســـــارات الــــــدراجــــــات فــــي إطـــــــار جــــهــــود الــهــيــئــة 
لجعل دبي مدينة صديقة للدراجات الهوائية عبر تنفيذ مسارات 
خــاصــة لــلــدراجــات الــهــوائــيــة تــغــطــي جــمــيــع مــنــاطــق اإلمـــــارة لتوفير 
الــــبــــدائــــل الـــمـــنـــاســـبـــة لـــلـــســـكـــان وتــشــجــيــعــهــم عـــلـــى مــــمــــارســــة ريـــاضـــة 
ركــوب الــدراجــات الهوائية أو التنقل وجعل استخدام الدراجات 
أســلــوب حــيــاة فــي دبـــي تــحــقــيــقــاً لــرؤيــة دبـــي 2021 الــرامــيــة لجعل 
دبــــــــي الـــــمـــــكـــــان الــــمــــفــــضــــل لـــلـــعـــيـــش والـــــعـــــمـــــل والــــمــــقــــصــــد الـــمـــفـــّضـــل 

للزائرين.

توعية
وعن إجراءات السالمة لمسارات الدراجات الهوائية والسكوتر.. 
قال البنا: نعمل بشكل مستمر مع شركائنا االستراتيجيين على 
تــنــظــيــم حـــمـــالت وفـــعـــالـــيـــات إعـــالمـــيـــة وإعــــالنــــيــــة لـــتـــوعـــيـــة الــجــمــهــور 
ـــــقــــــرارات الـــقـــانـــونـــيـــة بــشــأن  بــــــإجــــــراءات الـــســـالمـــة ومـــــا نـــصـــت عــلــيــه الـ
ــــتـــــخـــــدام الــــــــدراجــــــــات الــــهــــوائــــيــــة فـــــي إمــــــــــارة دبـــــــي وشـــــــروط  تـــنـــظـــيـــم اسـ
اســتــخــدام الـــدراجـــات الــهــوائــيــة وتــحــديــد مــنــاطــق اســتــخــدامــهــا مثل 
قيادة الدراجة الهوائية في المسارات المخصصة لها إن وجدت، 
وعــدم قيادة الدراجة الهوائية على الطريق الــذي تتجاوز سرعته 
أكثر من 60 كلم/   الساعة، وعــدم قيادة الدراجة في المسارات 
المخصصة لرياضة المشي والجري في اإلمارة، وقيادة الدراجة 
بــطــريــقــة آمـــنـــة مـــع تـــوخـــي الــــحــــذر، وتــجــنــب أيــــة أفـــعـــال قـــد تسبب 
خــــطــــورة عـــلـــى حـــيـــاة وســــالمــــة قـــائـــدهـــا أو اآلخـــــريـــــن، بـــاإلضـــافـــة إلـــى 
الـــتـــوعـــيـــة بــــاشــــتــــراطــــات الــــســــالمــــة بـــالـــنـــســـبـــة لـــمـــســـتـــخـــدمـــي الـــســـكـــوتـــر 
الــــكــــهــــربــــائــــي ومــــنــــهــــا أن ال يــــقــــل عــــمــــر قــــائــــد الــــســــكــــوتــــر عـــــن 14 ســنــة 
مــيــالديــة وقــيــادة الــســكــوتــر عــلــى الــمــســارات المخصصة لــهــا وعــدم 
قــيــادتــهــا عــلــى الــطــرق الــعــامــة، وعــــدم اســتــخــدام أو تـــرك السكوتر 
بصورة تشكل إعاقة لحركة المركبات أو المشاة، وترك مسافة 
أمــان كافية بينه وبين الدراجات والمشاة وعــدم حمل أي شيء 
يؤدي إلى اختالل توازن السكوتر الكهربائي وااللتزام بالتعليمات 
ــــعــــــالمــــــات اإلرشــــــــاديــــــــة والــــتــــحــــذيــــريــــة عــــلــــى الــــمــــســــارات  ــــلــــــوائــــــح والــ والــ
وااللـــتـــزام بــشــروط الــســالمــة الــعــامــة أثــنــاء قــيــادة السكوتر وارتـــداء 
خــــوذة واقـــيـــة، وأن يــتــوافــر مــصــبــاح أمــامــي وخــلــفــي بــاإلضــافــة إلــى 
مــكــابــح عــلــى اإلطـــــار األمـــامـــي والــخــلــفــي فـــي الــســكــوتــر وجـــهـــاز تنبيه 
ــــقـــــصـــــوى لــــقــــيــــادة  ــــقـــــود وضـــــبـــــط الـــــســـــرعـــــة الـ ــــمـ صـــــوتـــــي مــــثــــبــــت عــــلــــى الـ

السكوتر الكهربائي بـ20 كم/   الساعة.
وذكر البنا أن هيئة الطرق والمواصالت تلتزم بأرقى المعايير 
والدراسات العلمية عند تحديد أو وضع حد أعلى للسرعة على 
الطرق سواء بالنسبة لسرعة المركبات أو الدراجات، فمثالً عند 
تــحــديــد الــســرعــة لــلــدراجــات فـــإن ذلـــك يعتمد عــلــى عـــدد الــمــداخــل 
والمخارج المرورية وطبيعة المسار من حيث العرض والتصميم 
وتصنيف الطرق المحيطة بها، وبناء على ذلك فإن الحد األعلى 
لـــلـــســـرعـــة فــــي مـــــســـــارات الــــــدراجــــــات الـــهـــوائـــيـــة ال تـــتـــعـــدى 30 كـــلـــم/   
ساعة في المسارات المخصصة للهواة مثل مضامير الدراجات 
الهوائية في ند الشبا وميدان وفي المسارات المشتركة التي تم 

تنفيذها في مناطق القصيص والكرامة والمنخول.
أمـــا فــي الــمــســارات الــتــي تــقــع ضــمــن الــمــنــاطــق الــحــضــريــة داخــل 
المدينة فالحد األقصى للسرعة هو 20 كلم/   ساعة، فيما لم يتم 
الــتــدريــب على الــمــســارات الخارجية  تحديد الــســرعــة فــي مضامير 

كسيح السلم والقدرة.

»هيئة الطرق« نفذت 463    ›
كيلومترًا من مساراتها 

حتى نهاية  2020  

زيادة أطوال مسارات     ›
الدراجات الهوائية إلى 668 

كيلومترًا بحلول عام 2025

  78
محطة و780 دراجة هوائية 

للتأجير واالستخدام 
المشترك في عدد من 

المواقع الحيوية

شروط السالمة 
أكـــــد حــســيــن الـــبـــنـــا أن األولـــــويـــــة هــــي دائــــمــــًا الــمــحــافــظــة عــلــى 
ســــامــــة مــســتــخــدمــي الــــمــــســــارات وعــــلــــى الــــدراجــــيــــن االلــــتــــزام 
بـــتـــعـــلـــيـــمـــات وشـــــــــروط الــــســــامــــة واحــــــتــــــرام مـــســـتـــخـــدمـــي هـــذه 
ــــيـــــة  ــــيــــــن االعـــــــــتـــــــــبـــــــــار أهـــــمـ ــــعــ ــــــب األخــــــــــــــــذ بــ ــــــجـ ــــا يـ ــ ــــمـ ــ الـــــــــــمـــــــــــســـــــــــارات، كـ
االحتياطات اآلمنة أثناء ركوب مثل هذا النوع من وسائل 
النقل وذلك باحترام قوانين السير، ووضع خوذة تستوفي 
المعايير أثــنــاء الــقــيــادة، وارتـــداء السترة العاكسة والتقيد 
بــــــاإلشــــــارات الـــضـــوئـــيـــة واإلشـــــــــــارات األخــــــــرى الــــمــــوجــــودة عــلــى 
الــطــريــق، وكــذلــك تثبيت ضــوء أبــيــض ســاطــع وعــاكــس عند 
المقدمة وضــوء أحمر ساطع وعاكس لألنوار عند الجهة 

الخلفية ويجب أن تكون مجهزة بمكابح صالحة.

تحليل إخباري

        دبي حققت قفزة نوعية في استخدام أنظمة التنقل الفردية بشكل عام والدراجات الهوائية بشكل خاص | وام
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