
  
 
 
 

 
                                                                                     

                                                                                               

مركز دبي للسلع المتعددة يحتفل بساعة األرض بإطفاء األنوار في مختلف 

 أنحاء منطقة أبراج بحيرات جميرا

 2019 مارس 31

 

أبراج بحيرات الجميرا وفي جميع المباني في مجتمع دعماً لساعة األرض، تم إطفاء األنوار لمدة ساعة في المناطق العامة 

هدف تحدٌث عالمي هي وساعة األرض  .2019مارس  30 الموافق مركز دبي للسلع المتعددة يوم السبتالتي يمتلكها 

  .التغير المناخي فع الوعي بخطرر إلي 

 

ساعة األرض" ومركز دبي للسلع المتعددة " يمركز دبي للسلع المتعددة شعار صّممإلى جانب مبادرة إطفاء األنوار، و

 العمل علىمركز ال لمتنزّه منطقة أبراج بحيرات جميرا. وسيواصجلسة يوغا لمدة ساعة في  ، كما نظمعالشمواستخدام ب

 .سلسلة القيمة بأكملها عبرزيادة الوعي وتشجيع الممارسات التجارية المسؤولة والصديقة للبيئة 

 

"إن أي مبادرة ي للسلع المتعددة: لمركز دب  األول أحمد بن سليم، الرئيس التنفيذي قال تعليقاً على هذه الفعالية،

دعمه عن مركز دبي للسلع المتعددة  يعّبركبير، وكان من المهم أن ال الثناءاالنتباه إلى تغير المناخ تستحق  تلفتدولية 

تأثيرها الحد من جهود الشركات األعضاء في  مساندةواصل يلتزم بدعم االستدامة وسوالمركز م. 2019لساعة األرض 

 ".البيئة على

 

كمة في 2,385رت دبي ، وفّ 2008ساعة األرض في عام مبادرة في بدء مشاركتها منذ  ساعة  11 ميجا واط من الطاقة المترا

، ميجاوات 323الطاقة في اإلمارة  توفير بلغفي العام الماضي وحده، ، فالماضيةحدى عشرة فقط على مدى السنوات اإل

 .2017عام مقارنة ب٪  32بنسبة في التوفير يمثل زيادة  بما ،ربونمن انبعاثات الك اً طن 140 وهو ما يعني خفض

 

العربية المتحدة تنضم إلى مركز دبي للسلع المتعددة أول منطقة حرة في دولة اإلمارات  ، كان 2017أغسطس شهر في 

كبر مبادرة عالمية للمسؤولية االجتماعية للشركات. وهو العالمي لألمم المتحدة،  تفاقاال تنفيذ ب اً أيض المركز بدأوأ

الحياة شخص  100,000الذي يضم حوالي ومجتمع المنطقة الحرة بأكمله ل يضمنالذكية طويلة األجل ل استراتيجيته

في مجتمع متطور يوفر أحدث ما هو متاح في التكنولوجيا واالتصال والمرافق من خالل األهداف والمبادرات والعمل 

 المدينة الذكية في دبي.ادرة مب توجيهاتالذكية التي تتوافق مع 

 

. 2007في عام  للطبيعةمن قبل الصندوق العالمي  أستراليابفي سيدني األنوار طفاء إل فعاليةساعة األرض كمبادرة بدأت 

كثر من  تطّورت ونمتومنذ ذلك الحين،  ، بما ولها تأثير بيئي مهمرك فيها اتشدولة ومنطقة حول العالم  180لتصبح أ



  
 
 
 

 
                                                                                     

                                                                                               

كثر من ، تم إطفاء األنوار في 2018في عام والتشريعات. على  التيدالتعفي ذلك   188في  بارزاً موقعاً و اً معلم 17,900أ

 دولة ومنطقة.

 

 حول مركز دبي للسلع المتعددة

 

مركز دبي للسلع المتعددة الذي يتخذ من دبي مقراً رئيسياً له هو المنطقة الحرة األكثر ترابطاً في العالم، وهو المركز 

الرائد لتجارة ومشاريع السلع. وسواء من خالل تطوير أحياء نابضة بالحياة تشمل عقارات ذات خصائص عالمية مثل 

ظرة، أو تقديم خدمات أعمال عالية األداء، يوفر مركز دبي للسلع المتعددة أبراج بحيرات جميرا ومنطقة أبتاون دبي المنت

كل ما يحتاجه مجتمعه المفعم بالحيوية للمعيشة والعمل واالزدهار. مركز دبي للسلع المتعددة وجد من أجل التجارة، 

  www.dmcc.ae تقبل البعيدويفخر بأنه يعمل على ترسيخ مكانة دبي وتنميتها كمكان للتجارة العالمية اآلن وفي المس

http://www.dmcc.ae/
http://www.dmcc.ae/

