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Young Future Energy Leaders



As countries around the world

get ready to deliver on their climate 

change promises, the UAE forges 

ahead with its Young Future Energy 

Leaders program, which has already 

trained more than 400 young men 

and women in the application of 

energy innovation

Investing
in the Future Pays
Dividends Now

• In Ras Al Khaimah, a group of eight innovators, all graduates of 

Masdar Institute’s Young Future Energy Leaders (YFEL) program, 

realized their dream of powering the Rashid Abdullah Omran Hospital 

with 543 KWp of photovoltaic (PV) solar power. 

• In faraway Indonesia, a group of 10 elite students collaborated in 

designing off-grid energy systems to power villages using ubiquitous 

bamboo as a biomass to generate electricity. 

• In markets with advanced knowledge related to the renewable 

energy field, such as Japan, YFEL members have made the UAE proud 

through an annual collaboration studying new sustainable 

technologies and discussing these with Nobel Laureates.

• From the northern mountains of India, YFEL students have garnered 

knowledge about energy access and ethical development, from 

conversations with the Dalai Lama, another Nobel Laureate. 

These are but four examples of the UAE’s investment in its 

young future leaders in the field of renewable energy. 

Bridging the knowledge and technology gap between 

developed and emerging markets, these future leaders 

are ambassadors of the UAE in the field of renewable 

energy.  

In a fast-changing world, YFEL members are beacons of 

hope, powered by sustainable energy. Putting their role 

into context, Dr. Behjat Al Yousuf, Interim Provost of 

Masdar Institute, says: “Initiatives like Masdar Institute’s 

YFEL program are needed now more than ever. In 2010, 

when YFEL was launched, global climate change was still 

being debated by many. Fast forward to December 2015, 

and we have witnessed a historic event with the United 

Nations Conference on Climate Change. The Paris 

Agreement that resulted from COP21 requires virtually 

every country in the world to set out its plans to avert 

climate change every five years. Today, all 196 signatory 

nations must work to keep global warming below a 

2-degree rise above pre-industrial levels.”

As proof of the UAE’s far-sightedness and vision, an 

initiative that began as early at 2010 has already 

groomed more than 400 young men and women to be 

the energy leaders of the future. These young future 

leaders are expected to spearhead the push into 

sustainable energy as researchers, mentors, 

entrepreneurs, and policymakers not only in the UAE 

but across the world.

“Tomorrow’s leaders, whether they are CEOs, 

politicians, entrepreneurs, or provosts, need to be 

aware of the best ways to produce, manage, consume, 

and source their energy,” says Dr. Al Yousuf. 

Innovation and education in the field of renewable 

energy are the raisons d'etre of the YFEL program, in line 

with Abu Dhabi Vision 2030, with a focus on economic 

diversification and growth of the non-oil sector. 

“In the five years of this outreach program’s existence, it 

has grown in size, scope, and impact. What started out 

as a small offering taking place during the World Future 

Energy Summit (WFES) expanded to a year-long training 

and mentorship experience that draws the best and 

brightest from around the world,” says Dr. Al Yousuf. 

The UAE is their first chosen ground for proving that 

sustainability pays. Trained to deliver feasible innovation, 

these graduates are not reliant solely on book learning. 

They acquire a practical understand of policy as an 

enabler; they are field-trained to commercialize ideas 

that can change the world for the better; and they ensure 

that technical know-how is matched by practical 

application.

Meeting world leaders in the sector and interacting with 

them on various platforms arms these young people with 

a confidence in being able to present their ideas and 

thoughts.
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Take the YFEL-led solar energy project at Ras Al Khaimah’s Rashid 
Abdullah Omran Hospital. Mohamed Rashid Al Ghailani, YFEL 
program graduate 2012-2013, who was a part of the team of YFEL 
alumni who worked on the project, says: “Hospitals are wary of 
using renewable energy but we proved that the energy provided is 
reliable and cost-e�cient. It also led to the signing of a 
memorandum of understanding that will allow other similar 
projects to take place in the UAE.”

The installation, commissioned by the UAE’s Ministry of Public 
Works, is the largest renewable energy project in the UAE to 
contribute to powering a hospital. It uses polycrystalline solar 

modules manufactured in the emirate of Fujairah to deliver 
solar energy to the healthcare facility. 

Dr. Al Yousuf says: “They have taken what they learned through 
their YFEL experience and used it to bring the benefits of 
renewable energy to the Rashid Abdullah Omran Hospital, 
which will allow a reduction in greenhouse gas emissions of 
approximately 700 tons annually.” 

Not just inter-emirate but inter-GCC cooperation is being 
realized through this program. YFEL members were invited to 
participate in the GCC Leadership Conference, where they 
left the visiting dignitaries deeply impressed by their passion 
and commitment to energy issues. The GCC Leadership 
Conference, which took place in Bahrain, strengthened 
YFEL’s objective to increase its engagement regionally by 
partnering with Gulf initiatives, activities, and conferences. 

Over the years, some of the world’s most reputed agencies in 
the sector have come forward to collaborate to ensure that 
these future leaders have a solid grounding in theory as well 
as in practice. Notable among these is the International 
Renewable Energy Agency (IRENA) workshop on the topic of 
‘being an energy analyst’ in the US$270 billion global sector. 

Elite professors from some of the world’s best universities 
have been happy to impart valuable lessons to YFEL 
members. Organizations such as Energy Action Partners in 
Indonesia, the Japan International Cooperation Center, the 
Dalai Lama Center for Ethics and Transformative Values, and 
the Jamyang School in Leh, are among those who have 
worked closely with YFEL over the years to tailor-make 
initiatives to suit the unique needs of this program.  

YFEL members are cognizant of the importance of passing it 
forward. For instance, Jawaher Hasan Al Zaabia, a YFEL 
member and a student at Zayed University, has developed a 

proposal for a 15-minute creative workshop for children 
and adults that raises awareness of farming and the value 
of plants. The ‘Green Mugs Workshop’ has participants 
decorating and filling their mugs with soil and seeds or 
saplings, turning it into a planter that displays information 
about the plant’s origins, habitat, and care.

Another YFEL alumnus Muna Dahir Ali was one of 400 
innovators who presented 150 innovations during the 
Innovator 2014 event held in Abu Dhabi. The project, 
‘E�cient Water Pumping Using Renewable Energies’, used 
solar power to operate a compressor to pump water from 
a well into a storage tank, using materials easily available at 
a moderate cost of AED 950, to pump nearly one liter of 
water every minute. 

Fellow YFEL member Ahmed Al Hashmi helped create a 
first-of-its-kind environmental organization in the UAE, 
co-founding the Emirates Environmental Services Center 
(EESC) in 2011 as part of a team of Emirati environmental 
scientists and activists.

These are only a few of the many committed and 
passionate future energy leaders and entrepreneurs that 
the YFEL program has groomed since 2010, using an 
e�ective synthesis of theoretical, practical, and real-world 
education.

From collecting real-life data for sustainability projects near 
Ladakh in India, to attending the 22nd World Energy 
Congress in Korea in 2013, to working on eco-tourism in 
the UAE as energy entrepreneurs, these young men and 
women have found vocations as diverse as their interests, 
proving that the dream of a world fully powered by 
sustainable and renewable energy is attainable. 
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YFEL Transforms 
Minds to Incubate
the Leaders of 
Tomorrow

Zainab Al Ali, Program Manager,
Young Future Energy Leaders, says

a sustained investment in education can empower
the youth of today with the skills and knowledge

to be the leaders of the future.

YFEL PROGRAM
MANAGER’S COLUMN
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The Young Future Energy Leaders 
(YFEL) program started as a simple 

forum for the duration of the World 
Future Energy Summit (WFES) in 2010. We 

soon recognized, however, that the impact 
of YFEL went far beyond the summit and that 

a year-long program with a series of such 
events and educational courses and material 

could help create future leaders in the field of 
sustainable energy. 

Six years and five graduating batches later, YFEL has 
been transformed into an enabler for all future 
leaders driven to solving the energy issues of future 
generations. 

YFEL is now akin to an incubator that attracts the best 
minds of each generation. And this feeds directly into 
being a platform that helps achieve the vision set by 
our leadership. At the forefront of my consciousness 
always are the words of His Highness Sheikh 
Mohammed bin Zayed Al Nahyan, Crown Prince of 
Abu Dhabi and Deputy Supreme Commander of the 

UAE Armed Forces, who said: “In 50 years, when we 
might have the last barrel of oil, the question is: when 
it is shipped abroad, will we be sad? If we are investing 
today in the right sectors, I can tell you we will 
celebrate at that moment.”

Our leadership’s vision is to transform the UAE’s 
economy from a dependence on oil revenues to one 
that is driven by knowledge. To align with this vision, 
YFEL is engaging the youth of the country, and the 
world, in a process that creates well-educated and 
informed leaders capable of making well-considered 
decisions. These are the ambassadors of the future. 

Education is a long-term investment in the future. But 
already, even as part of this young program, we’re 
seeing examples of the investment paying o�. Take 
the YFEL-led solar energy project with Masdar 
collaboration to help the Rashid Abdullah Omran 
Hospital in Ras Al Khaimah achieve its target to 
generate more than 15 percent of its energy from 
solar power. Conceived, planned, and led by a YFEL 
team, this project is a beacon of sustainability that 
motivates all future energy leaders. 

YFEL encourages members to think di�erently, live 
sustainably, and develop a positive and innovative 
attitude. And we provide the platform that helps them 
to create e�ective solutions not just as classwork but 
also in the field, in real-world situations.

Education is a lifelong journey. If we do not start on 
that journey right now, then we will be unable to play 
a leading role in the transformation of our small 
country and the wider world. We already compete 
with students from developed countries, who have a 
head-start of over a hundred years on us. We believe 
passionately that we are no less innovative than they 
are, and our power to transform society can and will 
compare favorably with the global giants of 
innovation. 

We are fortunate that some of the largest 

corporations as well as forward-thinking individuals 

support our endeavors to invest in the youth of this 

nation to create a sustainable economy. We take the 

best of the best and make them better by exposing 

them to cutting-edge research and education from 

institutions such as the Massachusetts Institute of 

Technology, Harvard, International Renewable 

Energy Agency, and Shell. Universities in Europe, 

Hong Kong, Singapore work together on our 

initiatives. 

Our members interact with global leaders; they learn 

from global perspectives on sustainability and 

innovation; and they apply everything they learn to 

actual projects in the developing world.

People ask me what I enjoy most about my job as 

program manager for YFEL; and I usually find it hard 

to answer that question in just a sentence or two. 

Foremost on that list would have to be the fact that I 

learn as much as the members do from the program; 

every year, I come away with more insight on 

sustainability, innovation, and what it takes to be a 

leader. I love the fact that I work with people similar to 

me in age. I value the impact YFEL has not only on its 

members’ personal growth but also on the 

community and the environment.

Most of all, my job satisfaction comes from reaching 

out to our youth, engaging with them on themes that 

are important to the country and the world, helping 

them focus their energy on change for good, and 

facilitating their transformation into self-assured and 

informed global leaders.
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YFEL Illuminates
RAK Hospital
Using Solar Power

A Brush with 
Sustainability
in the Land of
the Rising Sun

Winning a case study competition 
paved the way for YFEL members to 
visit Japan for a sustainability-focused 
week, which included a visit to a “zero 
energy house” and a lecture on LED 
technology by a Nobel Laureate 
physicist and inventor

The Young Future Energy Leaders (YFEL) program has 
completed a project to help light up Rashid Abdullah Omran 
Hospital using solar power.

Initiated by YFEL, the 543 kWp photovoltaic (PV) solar power 
project is the largest plant in the UAE delivering electricity to a 
hospital. Masdar Special Projects worked in close partnership 
with a group of YFEL program alumni to successfully deliver 
the renewable energy project in November 2015. 

The installation, commissioned by the UAE’s Ministry of Public 
Works, uses polycrystalline solar modules manufactured in the 
emirate of Fujairah to deliver solar energy to the Ras Al 
Khaimah-based hospital. 

Her Excellency Eng. Zahra Al Aboudi, Under-Secretary of the 
Ministry of Public Works, emphasized the role of such 
partnerships in improving e�ciency, increasing employment, 
enhancing the development and implementation of the UAE’s 
infrastructure, as well as the exchange of experience, 
knowledge, data and resources among all partners. She said 
the initiative helps support the sustainability ecosystem and 
green buildings, to which the Ministry of Public Works 
remains committed. It is also key to achieving the objectives 
under the UAE 2021 Vision and the national agenda, she said, 
and commended the Emirati youth behind this project.

H.E Al Aboudi pointed out that such partnerships come from 
the Ministry of Public Works’ commitment to laying the 
foundations for the strategic cooperation between the 
ministry and various government agencies, including Masdar 
City and Masdar Institute, and to benefit from each other’s 
expertise in sustainability to achieve synergy.

Dr. Ahmad Belhoul, CEO of Masdar, said: “We are pleased to 
cooperate with the Ministry of Public Works by providing 
this hospital with a renewable energy source of electricity. 
This project is yet another example of Masdar stimulating 
and supporting innovation together with its partners as we 
continue to celebrate people and projects during UAE 
Innovation Week. This project demonstrates the viability of 
renewable energy as a source of electricity as well as a 
growth market opportunity for the UAE. By using solar 
panels manufactured in Fujairah to power the new Rashid 
Abdullah Omran Hospital, the UAE is taking strides to 
address energy security while simultaneously creating 
economic growth in new sectors.”

For the YFEL team, completion of the project is a testament to the 
collective e�orts of its members. The idea for the project was initially 
developed by the YFEL 2011-2012 alumni group. 

Dr. Behjat Al Yousuf, Interim Provost of Masdar Institute, said: “The YFEL 
group’s initiative to help bring solar energy to a UAE hospital is a 
wonderful example of the kind of impact and inspiration this Masdar 
Institute outreach program hopes to have on its participants. They have 
taken what they learned through their YFEL experience and used it to 
bring the benefits of renewable energy to the Rashid Abdullah Omran 
Hospital, which will allow a reduction in greenhouse gas emissions of 
approximately 700 tons annually.” 

The YFEL alumni group were involved in identifying potential suitable 
sites, conducting viability studies, obtaining approvals, assisting in timely 
completion, and tendering for a contractor, before testing and handing 
over the completed project. 

Zainab Al Ali, Program Manager, YFEL, explained: “The RAK hospital 
project was a great team e�ort. For us, the close partnership and 
commitment to tackling the various challenges that came up along the 
way added to our collective breadth of experience. Even seasoned 
professionals find new ways to learn when working with new colleagues 
through YFEL.”

The solar panels that power the Rashid Abdullah Omran Hospital are 
spread across the rooftop of the 82-bed maternity and children’s hospital, 
and the car park shading system.

The solar PV installation is the latest success for Masdar Special Projects, 
which has launched renewable energy installations in Mauritania, 
Afghanistan, as well as a range of projects across Pacific island nations as 
part of the UAE Pacific Partnership Fund..  
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NEWS

As part of the latest in the series of Japan International 
Cooperation Center (JICE) programs with Young Future Energy 
Leaders (YFEL), 10 UAE national students from the Masdar 
Institute of Science and Technology were selected to go on a 
trip to Japan in September-October 2015. 

The students won a case study competition, in which they 
presented a paper on the US-based Cree, Inc.’s 2013 introduction 
of a game-changing series of LED light bulbs to the retail market. 
The paper considered factors such as competition analysis, 
consumers’ familiarity and expectation from technology, along 
with branding, which influence mass adoption of energy-e�cient 
technologies. 

The itinerary was designed to provide YFEL members with 
multiple learning opportunities. It included visits to leading 
Japanese companies and academic institutions as well as 
meetings with high-level delegates. YFEL members also 
experienced first-hand the social and work cultures in Japan, one 
of the world’s most technologically innovative countries.

YFEL members learned about the Tokyo Metropolitan 
Government’s plans for solar and wind power. They also visited the 
Toray Group, which uses reverse osmosis (RO) membrane 
elements, developed from the company’s own advanced polymer 
technology, to treat water. Toray’s seawater RO membrane is 
widely accepted in the Middle East because of its low energy 
consumption, high permeate quality, and stable operation. 

Water treatment systems and processes were also a highlight during 
the visit to the Morigasaki Water Reclamation Center, at Tokyo’s 
Bureau of Sewerage.  

The team toured the Fujisawa Sustainable Smart Town (SST), a joint 
initiative by Panasonic and Fujisawa city launched in 2011. The 
infrastructure used in the technology-centric town is the blueprint 
for many such initiatives around the world, based on residents’ 
comfort, regional characteristics, and future living patterns. A visit to 
the corporate center familiarized students with Panasonic’s 
lifestyle-oriented technologies. The under-construction town 
contains 1,000 houses as well as commercial, health care, and 
educational facilities. 

A visit to Nissan Motor Company, where they learned about building 
one of the world’s best-selling electric cars, proved to be highly 
educational. 

Meeting high-level delegates gave YFEL members an opportunity to 
learn from the best. Yuriko Koike, a noted politician and a member 
of Japan’s House of Representatives from Tokyo, invited the YFEL 
team to a keynote speech by Nobel Laureate physicist and inventor 
Hiroshi Amano at the Globe Asia Pacific Legislators Forum. Amano 
spoke about the use of LED technology in reducing power 
consumption. 

At the Shibaura Institute of Technology, the visitors met both 
professors and students, who showcased the inspirational “zero 
energy house” project. At the Institute for Sustainable Energy 
Policies, they discussed how governments in Japan and other 
countries are setting goals and supporting the spread of 
sustainability through policy.

Moez Al Fahim, Charge d’A�aires, and Omran Rashid Taryam, 
Energy and Climate Change Attaché, at the UAE Embassy in 
Tokyo, were also on hand to give the YFEL members guidance.

Photovoltaic panels made in the UAE 
help make this project
the country’s largest solar plant
delivering electricity to a hospital. 
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After interacting with trainers and practitioners in 
community development, the student group created 
relevant initiatives on renewable energy engineering and 
technology, energy systems planning and design, and rural 
energy entrepreneurship. The program emphasized on 
teamwork, diversity and respect for various perspectives, 
and the importance of locally available expertise.

Zainab Al Ali, Program Manager, YFEL, said the training 
provided YFEL members with exceptional and unmatched 
opportunities to engage in hands-on alternative energy and 
sustainability projects in marginalized populations. The 
atmosphere was ideal for emphasizing strong technical 
fundamentals, realistic and appropriate business models, and 
community participation, she explained. 

The team accepted challenges in designing and presenting 
sustainable energy enterprises at various workshops 
organized during the week. Interactive lectures and 
discussions supplemented the engagement activities with 
villagers from the surrounding community.

The team used a visit to a nearby river to learn and practice 
stream-flow measurement. Staying at the village over the 
course of the week and evaluating solar resources and local 
land use helped participants look at the practicality of using bio 
and solar energy. They could then propose project ideas based 
on assessment and evaluation of local agricultural activity, 
exchanging these ideas with local residents.

Participating students from Indonesia‘s Universitas Sebelas 
Maret acknowledged the role played by YFEL in empowering 
the community in Boyolali, where the program is 
headquartered at the Pringgodani Training Center. 

In what was termed as a “life-changing experience”, a 10-member 
team from the Young Future Energy Leaders (YFEL) outreach 
program spent a week in a field-training collaboration with 10 
students from the Universitas Sebelas Maret, Surakarta, in the 
Central Java province of Indonesia. The collaboration resulted in 
introducing energy and development initiatives at a Javanese 
village.

The program, titled ‘Designing O�-Grid Energy Systems for 
Community Development in Sustainable Energy Entrepreneurship’, 
jointly organized in July 2015 by YFEL, Universitas Sebelas Maret, 
and Energy Partners, a non-government organization, aimed to 
introduce students to leadership in expanding access to energy 
and sustainable development. The team was trained in methods of 
applying systems thinking with a multi-disciplinary approach via 
hands-on application.

The YFEL-Indonesian youth group learned from the community 
through conscious engagement, even as it sought to introduce 
contextual perspectives on sustainability. The field work included 
stream-flow measurement in a nearby river and exploring the 
potential for bio and solar energy.

Bringing Renewable
Energy
to a Javanese Village

YFEL members and Indonesian students 
became energy entrepreneurs
in the making, designing o�-grid solar
and bio-energy systems for community 
development in a remote Java village

YFEL Shines
at Gulf Leadership
Conference
in Bahrain

The Young Future Energy Leaders (YFEL) program took a 
bold stride forward from developing energy leaders in the 
UAE to reaching out to the wider GCC when, in April, a 
contingent of YFEL program organizers and members 
travelled to Bahrain to attend the 3rd Gulf Cooperation 
Council (GCC) Leadership Conference. 

Having witnessed the YFEL program at the 2015 World Future 
Energy Summit, o�cials of the GCC Leadership Conference 
returned deeply impressed and invited YFEL to participate in 
the conference where the theme was ‘Developing Energy 
Leaders’.

The GCC Leadership Conference focuses on building 
leadership capabilities in the energy sector among GCC 
nationals. YFEL representatives could add to this narrative by 
highlighting the program, its vision, mission, strategies, and the 
methodologies that have been put in place to engage youth and 
empower them to become future leaders. 

Fostering innovation in sustainability and advanced energy and 
building leadership skills bring young professionals closer to 
government representatives, business leaders and other 
organizations active in the area of alternative energy and 
sustainability, YFEL representatives highlighted. 

For the two organizations that share many of the same goals, the 
conference provided an opportunity to generate synergies, 
exchange ideas and boost outreach. 

Participation in the conference fulfilled one of the key objectives of 
YFEL in 2015, which was to increase its engagement regionally by 
partnering with Gulf initiatives, activities, and elite conferences. 

The annual leadership conference in Bahrain attracted more than 
200 participants from the Gulf energy sector in 2015, with the aim of 
identifying gaps in leadership in this field and promoting collaboration 
to develop a new generation of leaders. 

As part of its 2015 agenda, the Bahrain conference highlighted the 
manpower data from the energy sector and discussed the types of 
jobs that the sector will generate in the years ahead. Panel members 
also reviewed best practices and training, and discussed leadership 
issues and topics such as innovation and performance.
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Acknowledging its status as a 
ground-breaking leadership program
for students and young professionals,
the GCC Leadership Conference in Bahrain 
invited YFEL to share its vision, strategies 
and initiatives 
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YFEL Climbs 
Himalayan Heights 
to Study Energy 
Access and Ethical 
Development
in India 

Rubbing Shoulders
with the Elite
of Future Energy
at WFES 2015 

Close to 100 YFEL members enjoyed
the opportunity to interact with
the who’s who of sustainability, including
the innovators behind Solar Impulse 

India has been the focus of two separate Young Future Energy 

Leaders (YFEL) workshops, in the course of which members 

not only worked on sustainability issues but met Nobel 

Laureate the Dalai Lama. 

In late 2013, eight YFEL members along with six students 

from Ladakh were part of an eight-day workshop on ‘Energy 

Access, Ethics and Development’ organized by YFEL, the 

Dalai Lama Center for Ethics and Transformative Values, and 

the Students’ Educational and Cultural Movement of Ladakh 

(SECMOL) in Leh, India.

An audience with the 14th Dalai Lama, a global promoter of 

the ideals of sustainability, was the highlight of the trip. YFEL 

members were honored and encouraged when he 

commended them for their global commitment to 

spreading awareness on sustainable technologies and 

living. 

YFEL and Ladakhi participants worked together on 

designing energy-e�cient systems and 

socio-development measures with a particular focus on 

how they could be implemented in the local Ladakh 

region. Specific topics included energy systems, 

micro-grid design with community participation, and 

social entrepreneurship. 

Students and young professionals from various 

organizations and academic institutions such as SECMOL, 

Jammu University, the Industrial Training Institute in Leh, 

and Thapar University in Patiala, also participated in the 

workshop.

In 2014, YFEL members visited Saspol village, which 

juxtaposes 1,000-year-old Buddhist cave temples with a 

modern hydroelectric plant. 

Ten YFEL members trekked up 3,500 feet in the mighty Himalayas to 

participate in an intensive, week-long field-based workshop focused on 

energy access and economic development in India, alongside 10 local 

students. Held in the mountain village of Leh, the workshop brought 

together YFEL members with students from Ladakh for a mix of 

lecture-based content and hands-on group projects.

During the busy week, the course addressed topics such as leadership 

development, micro-energy technology and renewable micro-grid 

design, needs assessment and economic and stakeholder analysis for 

energy planning, systems-thinking for design, human development, 

community participation, energy poverty, small energy enterprises, and 

social entrepreneurship.
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In two separate trips into the 
mountains of northern India, YFEL 
members met Nobel Laureate the 
Dalai Lama and explored techniques 
to support development of 
sustainable energy access programs

The World Future Energy Summit (WFES), one of the world’s 
most important annual events focused on future energy, was 
the appropriate venue for the launch of the year-long agenda of 
the Young Future Energy Leaders (YFEL) 2015 program. 

Starting o� the program on a high note, nearly 100 new 
participants, all exceptional students or bright young 
professionals from the UAE and around the world, interacted 
with the elite of the future energy world – including the 
co-founders and pilots of Solar Impulse, a sun-powered aircraft, 
and the chair of the World Energy Council. 

Whether it was attending a summit plenary and discussion 
sessions, or conducting debates at the YFEL stand, members held 
their own. They spent some time learning about innovative 
projects developed by 2014 YFEL participants, and worked as a 
team, sharing information and ideas, to create their own innovative 
research project proposals on sustainability and advanced energy. 

Proposals from the new 2015 YFEL members were presented on 
the final day of WFES. Those selected would go on to be developed 
by YFEL participants during the year with the support of Masdar 
Institute’s experienced faculty, to be then showcased at the YFEL 
stand during WFES 2016. 

Dreams taking flight

Bertrand Piccard and André Borschberg, the co-founders and pilots 
of Solar Impulse, came to the YFEL stand to discuss their vision for a 
more sustainable future and o�ered insights into the operational 
aspects of solar flight, the plane’s instrumentation, and avionics. Solar 
Impulse is the first 100 percent solar-powered airplane to fly around 
the world while traveling both day and night. 

A critical lesson for the diverse group of YFEL participants was 
Borschberg’s message on the importance of taking an 
interdisciplinary approach to finding innovative solutions and 
exploring di�erent technologies. 

Kathy Calvin, President and CEO of the United Nations Foundation, 
addressed YFEL members with a motivating speech about the 
important role youth plays in triggering change. She praised Abu 
Dhabi’s leadership for being a pioneering force in the shift to 
renewable energy. 

Marie-Jose Nadeau, Chair of the World Energy Council, told YFEL 
members: “Find what’s passionate for you and do it intensely.” She 
encouraged them to nurture their ambition to be leaders.
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Future leaders who have
made their mark on national
and international platforms
since the YFEL program’s inception
share insights from their 
life-changing experiences 



Given my background in the oil and gas sector, my colleagues 

found it unusual for me to pursue the field of renewable energy 

and biofuels. What many don’t know is that both go hand-in-hand.

After visiting Masdar City and learning more about the YFEL 

program I was determined to join it, hoping to identify future 

energy issues that are relevant to my career and to the UAE’s 

vision of diversification. 

I believe that joining the YFEL program during my sophomore year 

was one of the best things to happen in my academic career. 

I got the opportunity to incorporate the knowledge that I gained 

into my graduation project, which was based on the conversion of 

waste cooking oil to biofuel using solid catalysts – an idea that 

emerged during one of the YFEL workshops. 

Once the program was over, Masdar Institute seemed the perfect 

place to pursue higher education, where I’m continuing to 

conduct research on the production of biofuels, as part of a 

Master’s degree in Chemical Engineering. 

I hope to pursue a career in the climate change field and the YFEL 

program not only gave me the knowledge, but it also allowed me 

to improve my leadership and management skills. Although I did 

not realize it at that time, I am now aware of all life skills that I have 

gained. The biggest surprise for me was the level of intellect, 

interest, and motivation that I saw in my fellow students. 

We attended two conferences in Dresden and Singapore. 

However, the most memorable trip was a workshop in Ladakh, 

India, where we had the opportunity to meet the Dalai Lama to 

discuss issues related to energy, cultural compassion, and the 

United Nations goal to provide energy for all. 

I also worked on the solar hospital project in Ras Al Khaimah 

where we supplied a local hospital with renewable energy. This 

was a challenging project. We had to prove to the hospital that 

renewable energy is reliable and cost-e�cient. The learning I 

received from this project in terms of team-work and skill-building 

was invaluable. 
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Making Friends,
Influencing People and
Pursuing a Dream Career

The oil and gas industry is closely aligned
to the renewables and biofuels sector, says 
Mohamed Rashid Al Ghailani, YFEL Program 
Graduate 2012-2013

Helping Youth Create
Realistic Renewable Energy 
Solutions for the World

A world where entire countries are run on 
renewable energy is within reach, says 
Mohamed Osama Khader, YFEL Program 
Graduate 2012-2013

I never want travel as a tourist again. I want to visit simple people 
around the world, understand their needs and problems, and live 
with them, because that will help me understand life. 

Renewable energy is my current study, and it is my future job. As an 
Engineering student specializing in sustainable and renewable 
energy, I’m familiar with renewables. The YFEL program has 
complemented my knowledge by including in the course content 
energy policy and leadership. It teaches the practical application of 
information via experiments in labs and through site visits. 

On my trip to Indonesia to design o�-grid energy systems for 
community development, at Boyolali village in Central Java, our 
project focused on converting a plentiful biomass source, the 
bamboo trees, into electricity through gasification. We targeted 
large consumers of power – large houses, industries, and 
commercial bodies. 

The project design involved buying bamboo from the poor people 
of the village and selling the power produced to the target group. 
The end result is economic support for those who need it while 
providing energy for large consumers.

In a single week, I learned a lot as an engineer and as a person. By 
meeting the villagers, we learned about applying technology to 
benefit the people who really need it.

Matching Technology with 
Policy for Renewable Energy

Being a leader is about using policy and 
economics as interlinks between the technical 
and non-technical aspects of energy systems, 
says Ahmed Fakhry Hanafy, YFEL Program 
Graduate 2015-2016

A passion for renewable energy is as important as a high grade 

point average (GPA) for selection into the YFEL program, which is 

about me and my generation. It acquaints us with what the UAE is 

doing to promote renewable energy, and how the youth can lead 

in local, regional, national, and global aspects of energy.

It raised my awareness of the importance of creating realistic 

solutions. For example, I did not believe that solar panels would 

one day replace the burning of fossil fuels. But this changed when 

I was introduced to many programs that the Masdar Institute is 

conducting in partnership with renewable energy companies.

I thought it could not be true that there was an entire country 

running on 100 percent renewable energy, until I met the 

president of that country at YFEL. Now, I believe that if one 

country is capable of achieving such a feat, then the whole world 

is capable of it.

Through courses, explorations, and trips organized by YFEL, I 

figured out how to implement my projects, and bring them to life. 

For instance, an idea in my mind involving lasers and optic lenses 

seemed impractical. To my delight, I found I was heading down 

the right path, with a little shift in focus. 

No new invention would be any use if its application did not 

match its potential. With the help of many professionals, I’ve 

turned my idea into something that can be implemented as a new 

energy source for the benefit of society. 
When I joined the YFEL program as a young professional, all I 

knew was that I wanted to pursue my interest in energy and 

environment. Four years later, with a Master’s degree in innovative 

solutions to integrate renewable energy into existing systems, and 

a stint at the International Renewable Energy Agency (IRENA), I 

continue to acknowledge the multi-faceted knowledge that I 

received during my YFEL experience. I believe that being a YFEL 

graduate played a big role in my nomination and two-year 

secondment to IRENA.

I had the chance to visit the European Future Energy Forum 2011 

in Geneva, Switzerland, where the theme was ‘Making Innovation 

Happen for a Sustainable World’.

Listening to leaders such as Dr. Bertrand Piccard was inspirational.  

During a visit to the Solar Impulse hangar facility near Geneva, we 

got a firsthand glimpse of the world’s pioneering aircraft powered 

by solar energy.

In 2015, the Solar Impulse team visited Abu Dhabi to start their 

mission of traveling around the world in Solar Impulse 2. I consider 

myself lucky that in 2011 I saw the actual plane and in 2015 I 

witnessed it flying around Abu Dhabi. This is testimony that with 

innovation, determination, and passion, everything is possible.

This was also proved when a group of eight YFEL graduates put 

into practice an idea of introducing sustainable energy to the 

health care sector. It took us about three years to complete the 

Rashid Abdullah Omran Hospital Solar Project, in Ras Al Khaimah.

The best part of being at YFEL is the tremendous opportunities 

o�ered by the program. It’s the responsibility of the YFEL 

members to capture these opportunities and grow. One of the 

gains is the ability to conceptualize our own ideas and turn them 

into reality.

How little we know about the global energy situation; and how 
advanced certain regions of the world are in this sector. These are 
the two biggest lessons I learned during the YFEL program. 

Many consider renewable energy a niche concept that developed 
countries can a�ord to experiment with. At YFEL, I saw how these 
technologies have changed so many lives in developing countries. 
Energy is a core ingredient in development.  

When I started my Bachelor’s degree course in Electrical 
Engineering at McGill University in Canada, my passion was 
definitely not energy. Like most of my fellow students, my 
preferences changed more than once. The realization that energy 
is a key global issue, especially due to the fluctuating cost of fuel 
and a growing concern about the impact of current energy 
sources on the environment, has influenced my interest in 
renewable energy. 

Having the title of Young Future Energy Leader has got me a lot of 
recognition and made me stand out among other applicants in 
several instances. I am currently pursuing a Master’s degree in 
Energy Science at ETH Zurich in Switzerland. My research is on 
energy policy and economics. 

It was YFEL that taught me that alongside ongoing research and 
innovation on the technical side, we must also set strategies and 
guidelines on how we can shift the world from the current energy 
consumption to a futuristic energy market, characterized by 
e�cient, reliable, feasible, and sustainable energy. The 
technological “push” along with policy “pull” can enable us to 
reach this vision. This realization got me interested in the interplay 
between technical and non-technical aspects of energy systems 
and changed my perspective on my personal goals and career. 

I hope to be able to complement my technical engineering 
background with skills and experience in energy policy, finance, 
and economics. The goal is to work in energy policy in 
government or in an international organization such as the United 
Nations, International Energy Agency, or the International 
Renewable Energy Agency. 

Innovation, Determination,
and Passion
Convert Dreams to Reality

From visiting the hangar of Solar Impulse
to seeing it fly around Abu Dhabi while 
powering a hospital with solar energy has been
a scintillating journey, says Asiyah Al Ali, YFEL 
Program Graduate 2011-2012

Engineering a Better World, 
One Village at a Time

Teaching an Engineering graduate how to
create relevant solutions for a community 
combines the best of technology and leadership, 
says Manar Saeed Abdullah S.O. Almazrouei, 
YFEL Program Graduate 2015

STARS OF YFEL
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Being an Analyst in the 
Renewable Energy Industry

Introduced this year in partnership 
with the leading renewable energy 
agency, this workshop addressed the 
growing demand for energy analysts 
in the US$270 billion global sector, 
the jobs they perform, and the tools 
they use

Courses and workshops on a 
wide range of topics – such as 
‘Being an Energy Analyst’, 

‘Entrepreneurship Skills’, ‘Policy’, ‘Technology’, 
‘Waste Management’, and ‘Specific Renewables’ – 
in collaboration with best-in-class partners, are a 
core component of the YFEL program. With 
focused agendas, these intense workshops are 
designed to teach participants skills that will hold 
them in good stead as future leaders

Bridging the
Knowledge-
Application 
Gap

percent of the demand for the heating and cooling end-use 
sectors globally and the use of biofuels continues to grow in 
transport applications. Renewable energy is a US$270 billion 
annual market, and grew by 17 percent in 2014. It employs 7.7 
million people.

By early 2015, at least 164 countries had renewable energy targets, 
and an estimated 145 countries had renewable energy support 
policies in place — including a rising number with 100 percent 
renewable energy or electricity targets. Renewables are already 
mainstream, economically competitive, and environmentally 
friendly. And they would be prominent in the energy mix of many 
countries and in the portfolios of many investment companies in 
the near future.

Hillary McBride, Communications O�cer at IRENA, and Zainab Al 
Ali, YFEL Program Manager, welcomed the participants. The panel 
discussion was moderated by Christian Kjaer, IRENA Renewable 
Energy Specialist, and featured expert analysts Maged Farouk, 
Senior Manager at Masdar Special Projects; Diako Makhmalbaf, 
Sustainability and Renewables Manager at 
PricewaterhouseCoopers; Yasmina Abdelilah of the International 
Energy Agency; and Amit Jain, Renewable Energy Specialist at the 
World Bank.

Stephanie Weckend, Associate Program O�cer, Data and 
Information, IRENA, and Nazik Hassan, Data Analyst, IRENA, 
familiarized participants with IRENA’s analytical tools and data 
sources. Abdulmalik Ali, Associate Program O�cer, Global Atlas 
for Renewable Energy, IRENA, and Jacinto Estima, Program 
O�cer, Information Systems, IRENA, presented a ‘Global Atlas for 
Renewable Energy’, and Arslan Khalid, Associate Program O�cer, 
IRENA, spoke about renewable energy policy mechanisms and 
existing policy databases. IRENA Energy Analyst Michael Taylor 
made a presentation on costing.

The day ended with the presentation and discussion of a case 
study of the IRENA Community initiative.

YFEL members attended a one-day course titled ‘Being an Analyst 
in the Renewable Energy Industry’. Multiple presenters from the 
International Renewable Energy Agency (IRENA) in partnership 
with the YFEL program introduced the young future energy 
leaders to the rigors of analytics in the sector. 

Being an energy analyst is a multi-dimensional role. Analysts they 
review and interpret the energy market for governments, banks, 
energy companies, and private enterprises such as airlines and 
manufacturers, for whom profits are often correlated with energy 
costs. 

Specialties in the field include the generation and consumption of 
electricity, transport, heating and cooling, sustainability, or a 
combination of these.

The job also entails expertise in forecasting energy prices, 
technology trends, and demand and supply. Energy analysts 
propose policy mechanisms, and prepare reports and/or financial 
statements. They may even be involved in contract negotiations 
for power purchases from energy vendors.

The intention of the course is to orient YFEL members toward this 
burgeoning career option and to position them to take advantage 
of the opportunities it o�ers.

The demand for energy analysts is growing, presenters said. 
According to the 2015 Global Status Report on renewable energy 
released in June 2015, renewables represented approximately 59 
percent of net additions to global power capacity in 2014, with 
significant growth in all regions. Renewable energy also met 8 

EDUCATIONAL
WORKSHOPS
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For the YFEL team, completion of the project is a testament to the 
collective e�orts of its members. The idea for the project was initially 
developed by the YFEL 2011-2012 alumni group. 

Dr. Behjat Al Yousuf, Interim Provost of Masdar Institute, said: “The YFEL 
group’s initiative to help bring solar energy to a UAE hospital is a 
wonderful example of the kind of impact and inspiration this Masdar 
Institute outreach program hopes to have on its participants. They have 
taken what they learned through their YFEL experience and used it to 
bring the benefits of renewable energy to the Rashid Abdullah Omran 
Hospital, which will allow a reduction in greenhouse gas emissions of 
approximately 700 tons annually.” 

The YFEL alumni group were involved in identifying potential suitable 
sites, conducting viability studies, obtaining approvals, assisting in timely 
completion, and tendering for a contractor, before testing and handing 
over the completed project. 

Zainab Al Ali, Program Manager, YFEL, explained: “The RAK hospital 
project was a great team e�ort. For us, the close partnership and 
commitment to tackling the various challenges that came up along the 
way added to our collective breadth of experience. Even seasoned 
professionals find new ways to learn when working with new colleagues 
through YFEL.”

The solar panels that power the Rashid Abdullah Omran Hospital are 
spread across the rooftop of the 82-bed maternity and children’s hospital, 
and the car park shading system.

The solar PV installation is the latest success for Masdar Special Projects, 
which has launched renewable energy installations in Mauritania, 
Afghanistan, as well as a range of projects across Pacific island nations as 
part of the UAE Pacific Partnership Fund..  
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Using Remote Sensing and
Geographic Information Systems 

YFEL members were introduced to a powerful 
technology that uses high-altitude sensors to 
visualize, analyze, and interpret geographical data, 
helping humankind understand relationships, 
patterns, and trends 

A two-day workshop titled ‘Remote 

Sensing and Geographic Information 

Systems (GIS)’ increased YFEL members’ 

understanding of this useful technology. 

Hands-on training in satellite data analysis, 

digital image processing, and generation 

of maps and manipulation of layers of 

spatial information proved to be 

informative. 

Participants also learned about potential 

applications of satellite remote sensing 

and geographic information systems (GIS) 

in mapping and monitoring the natural and 

manmade environment, with a particular 

focus on sustainability and future energy 

sources and needs.

Instructors Dr. Prashanth Marpu, Assistant 

Professor of Water and Environmental 

Engineering, and Dr. Marouane Temimi, 

Associate Professor of Water and 

Environmental Engineering, both from 

Masdar Institute, covered a range of 

remote sensing and GIS tools and 

techniques used to address environmental 

issues at local, regional, and global levels. 

Technical topics included multi-spectral 

and multi-temporal analysis, supervised 

and unsupervised classification, change 

detection, and GIS.

Hamda Abdulla Al Mazrouei, a YFEL 

participant, said the workshop 

demonstrated the real-world applications 

of GIS and remote-sensing research in the 

UAE. Al Mazrouei said: “Working with Dr. Marpu 

and Dr. Temimi o�ered me insight into 

their current research in remote sensing. I 

am proud of the research work they are 

doing in the Arabian Gulf along the UAE’s 

coastal areas using just a small boat. I also 

learnt about the software and other 

materials they use for research following 

an activity we did around Masdar City.”

promote clean-tech investment. Financial mechanisms and risk 
hedging strategies for renewable energy investments were discussed 
to equip students with the capacity to evaluate policy feasibility.

The third module, ‘Sustainable Energy: The Technology and Policy 
Nexus’, was taught by Dr. Steve Gri�ths, Vice President of Research 
and Professor of Practice at Masdar Institute. It dealt with subjects like 
demand side management; comparing energy technology relative 
costs; barriers to achieving a sustainable energy system; impacts of 
market failures and barriers to clean technology financing; policies to 
stimulate sustainable energy; impact of policies on sustainable energy 
deployment; and an International Renewable Energy Agency (IRENA) 
study and discussion on sustainable energy in the UAE – REmap 2030.

Apart from the three structured courses provided by Masdar Institute 
faculty, there were also two keynote speakers – Frank Wouters, the 
ex-Director of Masdar Clean Energy and former Deputy 
Director-General of IRENA; and Jin Young, the UAE Country 
Representative at the Global Green Growth Institute, both of whom 
interacted with attendees on a variety of subjects related to sustainable 
energy policy. 

What It Takes
To Be a Leader

Soft skills such as the ability to 
empower others, as well as hard 
skills like strategy and technique, are 
the essence of good leaders, Young 
Future Energy Leaders were taught 
in this two-day workshop

Understanding 
the Role of Policy 
in the Renewable 
Energy Industry 

Taught in three modules, followed 
by keynote addresses by leading 
world experts in the field, this course 
sought to foster understanding of 
sustainability and technology in the 
context of enabling policy  

‘The Role of Policy in the Renewable Energy Industry’ course 
organized by Masdar Institute in the framework the YFEL program 
o�ered three intensive modules taught by Masdar Institute faculty and 
two lectures by renowned guest speakers.

YFEL members studied issues relating to renewable energy in 
environmental engineering and management from a number of 
di�erent angles. The YFEL policy course is especially useful for young 
practitioners and graduate students aiming to expand their knowledge 
of core issues in the area of renewable energy technology and policy.

The first module, ‘Technology Strategy’, was taught by Dr. Toufic 
Mezher, Professor of Engineering Systems and Management at 
Masdar Institute, with the objective of giving students an introduction 
to aspects of managing technology in high-tech industries. A case 
study related to renewable energy – First Solar, Inc., 2010, Harvard 
Business School – was discussed during the session.

The second module, ‘Dynamic Aspects of Sustainable Energy Policy 
Design and Carbon Finance’, was taught by Dr. I-Tsung Tsai, Assistant 
Professor of Engineering Systems and Management at Masdar 
Institute. It focused on the design of sustainable energy policy for 
complex energy economic systems and the financial strategies to 

A good leader is a great role model, an e�ective manager, an 
e�cient implementer, an enabler, and a team player all rolled 
into one. The ‘Being a Future Leader’ course organized by 
Masdar Institute under the framework of the Young Future 
Energy Leaders (YFEL) program introduced young professionals 
and graduate students to the multi-faceted nature of leadership. 

The main components of the two-day course were soft skills 
such as personality traits and the ability to empower others, and 
hard skills in the form of developing e�ective strategies.

Course instructors Dr. Ken Volk, Outreach Manager at Masdar 
Institute, and Kevin Garvey, Lecturer at Masdar Institute, used 
short lectures, group discussions, hands-on activities, panel 
presentations, case studies, and other engaging formats to 
reinforce concepts related to leadership in the energy industry. 
Participants’ knowledge of the subject was enhanced by guest 
speakers in leadership positions in government and industry 
o�ering personal insights from their rich experience. 



Going beyond the outmoded “bury or burn” philosophy of 
handling waste to develop new ways of making waste 
disposal economically and environmentally useful is a 
challenge for future leaders.

Led by Dr. Isam Janajreh, Associate Professor of Mechanical 
Engineering at Masdar Institute, the YFEL course titled 
‘Managing Waste E�ectively and Converting Waste to Energy’ 
was held on 3-4 June 2015. It provided an overview of the 
growing problem created by the average daily per capita 
waste generation between 250g and 6kg in the 
trans-developing world and 1kg in the developed world. 

Waste management, which includes collection, 
transportation, landfilling, and possible sorting, recycling and 
recovery, is facing key changes due to growing awareness of 
the dangers of green gas emissions and the undetermined 
fate of hazardous leachates, which leak out of landfilled waste 
and contaminate the soil and water nearby. 

Rather being seen purely as an unwanted material that is 
di�cult to properly dispose of, waste is now being viewed as 
an economic resource. Government entities, legislators, and 
the private sector all advocate waste minimization and a 
“waste-to-energy” enabling policy. With awareness, 
encouragement, and policy support, start-ups, and 
entrepreneurial and non-governmental organizations that 
target waste management often generate profitable 
economics.

The objective of this course was to provide an overview of the 
waste management problem. The course examined the 
energy potential mixed waste. It also reviewed traditional 
landfill practices and the emerging trend of bioreactor-based 
technologies to process waste. 

Di�erent methods of converting waste into a value-added 
product were also covered in the course. These included high 
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To help deal with the growing waste problem in trans-developing societies, this 
course provides an overview of the situation to encourage and enable YFEL 
members to be part of the solution 

Managing Waste E�ectively
and Converting Waste to Energy

temperature (gasification) and intermediate temperature 
(pyrolysis) treatments, and ended with the biophysical and 
biological waste treatment technologies like fermentation and 
anaerobic digestion that occur near room temperature. 

Participants had an opportunity to run the Thermogravimetric 
Analyzer, Flash Element Analyzer, and perform Bomb 
Calorimetry studies in addition to producing biodiesel through 
a biodiesel reactor and anaerobic reactor. 

An understanding of the global outlook for liquefied natural 

gas (LNG) is an essential component in the education of future 

professionals in the sector. 

Recognizing this, on 16 September 2015, the Young Future 

Energy Leaders (YFEL) program organized the ‘Shell-Masdar 

Institute Gas Course’, which explored the various facets as 

well as the outlook of the gas industry.

After a welcome speech by YFEL Program Manager Zainab Al 

Ali and a quiz organized by Shell Commercial Advisor Mashael 

Al Ansari, participants learned about the Global Energy 

Outlook and the Role of Gas and LNG from Shell Commercial 

Manager Fabrice Fortin, who spoke about the global energy 

mix and the long-term demand and supply outlook for gas, 

key gas markets, and perspectives on LNG demand growth.

Another discussion on the topic of ‘Regional Perspectives: 

Opportunities and Challenges’ was held in the second portion 

of the course, led by Shell’s Chief Operating O�cer Rafi 

Baghdjian. He spoke about the energy and gas outlook in the 

Middle East and North Africa region; the energy choices being 

made by MENA countries; and LNG as a bridging fuel.

The discussion was followed by a ‘Leadership Engagement 

Session’, which took the form of an open forum for a panel 

discussion on best practices for both Shell and Masdar 

Institute. It was moderated by Al Ansari, with Baghdjian and Dr. 

Steve Gri�ths, Vice President of Research at Masdar Institute, 

participating.

Ewa Merchel, Local Content Manager at Shell Integrated Gas, 

presented perspectives on the gas value chain, including LNG, 

gas-to-liquids (GTL) and control techniques guidelines (CTG).

Innovation was the highlight of the third  session, which 

looked at the ‘Gas Value Chain’ comprising liquefaction, 

transportation, and regasification, with an example of floating 

LNG.  

Shell-Masdar
Institute
Gas Course 

This day-long course provided 
participants with an 
understanding of gas as a part of 
the global energy mix



Water Science 
and Technology

24

Management of water as a natural resource 
takes both technical skills and a keen 
understanding of regional realities. This 
regular workshop prepares YFEL members
for more advanced programs in the subject

Water sources, reuse, and analysis are crucial components of the management of natural resources. 
The workshop on ‘Water Science and Technology’ held on November 12, 2015, provided YFEL members 
with an introduction to the water situation in the UAE, as well as to the technical issues associated with 
water resources estimation, analysis, planning, and management. 

The workshop creates the groundwork for advanced activities related to specific issues such as statistical 
hydrology, deterministic hydrology, or risk analysis in water resources.

It prepares YFEL members with water science, membrane and thermal desalination processes in water 
treatment, and physical, chemical, and biological characterization of wastewater.

Students are introduced to desalination technologies and how these technologies integrate into broader 
energy resource issues. These include multi-stage flash, multi-e�ect distillation, and reverse osmosis. 
They also review solar and nuclear-powered desalination, along with the environmental impact of 
desalination, such as brine discharge.

Hands-on experimental experience with wastewater characterization – where YFEL members analyze 
and characterize wastewater samples by measuring chemical oxygen demand, total organic carbon, 
nutrients (nitrogen, phosphorus, nitrates, nitrites, and ammonia), heavy metals, total suspended solids, 
bacteria content, turbidity, dissolved oxygen, pH, conductivity, temperature, and salinity – are an integral 
part of the course.

To prepare academic researchers – including faculty, advanced 
graduate students, and post-doctoral personnel – to recognize 
and support technology-based entrepreneurial opportunities, the 
‘Academic Entrepreneurship Boot Camp’ was organized jointly by 
the Young Future Energy Leaders (YFEL) program and the Masdar 
Institute on 15-17 June 2015.

One of the key topics under discussion was how to translate ideas 
from the laboratory to the commercial marketplace. 

Over two and a half days, participants were challenged to change 
their mindsets and think entrepreneurially, aided by a spirited 
discussion and ideation session after a case study presentation. 
Numerous activities were designed to engage teams of participants 
in activities needed to bring a technology venture to 
commercialization. Creating two-minute elevator pitches for venture 
capital and other investors, aligning developmental goals to a funding 
roadmap, and projecting cash flow were among the topics covered. 

Patenting, licensing, technology transfer, intellectual property 
protection, company structures, valuation, and raising money were 
sessions that had immense practical relevance to the participants.

Academic 
Entrepreneurship
Boot Camp

A combination of entrepreneurship
and academics has the potential
to change the world. At this boot camp,
YFEL members got a crash course in 
forming a start-up, commercializing an 
idea, and thinking like an entrepreneur
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Mohammed bin Salem
bin Kardous Al-Ameri:
A Visionary
for Energy Leadership 
Mohammed Al-Ameri was the first
among Emirati community elders to 
support the YFEL initiative 

Emirati philanthropist Mohammed bin Salem bin Kardous 
Al-Ameri was the first one among the UAE’s community elders 
to recognize the value of the Young Future Energy Leaders 
(YFEL) program, with a contribution of AED1 million.

His support strengthened YFEL’s mission to train the best and 
brightest young men and women to be future leaders to initiate 
change for the good of their country and the world. Al-Ameri’s 
contribution to the cause underscores the high value the 
citizens of the UAE place on education and the encouragement 
of nationals. 

Commenting on his decision to contribute to YFEL, Al-Ameri 
said: “Supporting a program that aims to foster young UAE 
nationals is the responsibility of every citizen who cares for the 
future of this country. Education is a key to national 
development and the decision-makers of tomorrow need to be 
empowered with appropriate skill sets to ensure economic 
growth and social progress remain on the right path. We are 
privileged to come forward and support this program that not 
only enriches knowledge but also helps transform the youth 
into consummate professionals.”

HE Sultan bin
Rashed Al Dhaheri:
A Champion of
the Cause
HE Sultan Al Dhaheri has more than once 
pledged US$1 million as his commitment 
to Masdar Institute’s YFEL program

In support of his belief in the need to develop the UAE’s young 
people, His Excellency Sultan bin Rashed Al Dhaheri, member 
of the Federal National Council and Chairman of the 
Committee on Finance and Economic Council, has twice given 
his patronage to the Young Future Energy Leaders (YFEL) 
program.

Masdar Institute of Science of Technology, an independent, 
research-driven, graduate-level university focused on advanced 
energy and sustainable technologies, has received his generous 
support for its YFEL program two times in the past four years.

A prominent businessman in the UAE, His Excellency Al Dhaheri 
has helped establish some of the key government and private 
institutions in the country. He is one of the founder members of 
the National Bank of Abu Dhabi and the Abu Dhabi National 
Insurance Company, and continues to be on the board of both 
these institutions.

Since 1971, as a board member of the Abu Dhabi Chamber of 
Commerce, he continues to contribute to strengthening Abu 
Dhabi’s trade links with other countries. He is also the chairman 
of the Sultan bin Rashed Company (Sultaco), a trading company 
based in Abu Dhabi with branches in Dubai, Sharjah, and Al Ain. 
Established in 1968, Sultaco has an exhaustive list of illustrious 
projects and achievements.

At the ceremony where his second contribution to YFEL was 
presented, His Excellency Al Dhaheri said: “Individual 
professional development needs to go hand in hand with higher 
education. These two aspects are crucial components for 
developing capable future leaders. In my opinion, the YFEL 
program combines these aspects and o�ers one of the most 
e�ective avenues for the overall development of youth.”

He added: “Our contribution to the YFEL program for the 
second time bears testimony to the success of the YFEL 
program and Masdar Institute’s outreach initiatives. We hope 
YFEL 2013 will further contribute to enhancing the skill sets of 
young Emiratis and help them develop into future leaders.”

SPONSORS

Companies and individuals with a 
commitment to sustainability and the 
development of the UAE support the 
YFEL program with more than just 
funding. Their patronage and 
encouragement are an a�rmation of 
community support and their belief in 
the program’s long-term contribution 
to the diversification of the UAE economy

ADNOC:
Platinum Sponsor
for Five Years 
This key corporate sponsor’s support for 
the fifth year in a row has been an enabler 
for YFEL to carry out its mandate

When ADNOC became a Platinum Sponsor of the Young Future 
Energy Leaders (YFEL) program for the first time, the show of 
confidence from such a large oil company rea�rmed belief in 
the program and its chosen path. Since then, ADNOC has come 
forward continuously to support YFEL. The 2015 program year 

was the fifth year in a row that ADNOC contributed to the YFEL 
initiative, making it YFEL’s longest running sponsor. 

His Excellency Abdullah Nasser Al Suwaidi, Director-General of 
Abu Dhabi National Oil Company (ADNOC), said: “As a 
company that plays an integral role in the progress of the 
country, ADNOC is deeply committed to the growth of the UAE 
community in the social, economic and educational sectors.” 

He added: “The YFEL program caters to the professional growth 
requirements of students and young professionals and has 
made significant contribution in this area. We are confident our 
contribution to YFEL will drive the annual program further and 
benefit a larger segment of the community.” 

Zainab Al Ali, Program Manager of YFEL, says that the program 
in enriched by this encouragement. “ADNOC is an oil company 
that believes in us and supports us by investing in youth to 
create a sustainable economy. Tomorrow, YFEL members may 
create sustainable technology to support oil extraction,” she 
stated. 

The shining example of leading local corporate sponsors such 
as ADNOC strengthens YFEL’s ability to successfully enrich and 
encourage hundreds of future leaders to take on tomorrow’s 
energy challenges. 

For YFEL members in the 2015 program, the program has 
provided an opportunity to learn invaluable lessons and 
experiences that will shape their future in leadership positions 
and careers in science, technology, mathematics, and 
engineering. 

The involvement of ADNOC as a Platinum Sponsor o�ers 
unquantifiable support for helping YFEL create the future 
leaders that the UAE and other countries will need to address 
their energy and sustainability challenges. 
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LEADERS and YFEL

Ban Ki-moon, United Nations Secretary 

General, gave an inspirational address to YFEL 

members on the opening day of WFES 2011. 

“You young future energy leaders can make a 

difference, starting today. You have the talent 

and enthusiasm to turn vision into reality. 

Whatever your chosen career path,

I encourage you to think sustainability,” he said.

2011

Michael Liebreich, CEO of Bloomberg 

New Energy Finance, was among 

industry leaders who visited the YFEL 

pavilion at WFES 2014. His keynote 

presentation was inspirational for the 

students, who learned to apply theory

to practice in real-world situations. 

2014

Marie-Jose Nadeau, Chair of the 

World Energy Council, Canada,

was one of the speakers who 

addressed YFEL members at

WFES 2015, the flagship event of the 

Abu Dhabi Sustainability Week. 

2015

Dr. Erik Brynjolfsson, Professor - Sloan 

School of Management, MIT, was among 

the experts who delivered keynote 

speeches at the YFEL pavilion during WFES 

2014, familiarizing students with the 

economics of the renewable energy sector.

2014

His Excellency Ólafur

Ragnar Grímsson, President 

of Iceland, visited the YFEL 

stand during WFES 2013.

He encouraged and interacted 

with YFEL members,

urging them to pursue their 

ambitions of seeking 

innovation in sustainable 

technologies.

2013

His Excellency Alex Salmond, First Minister of 

Scotland, visited the YFEL stand during WFES 2012.

He highlighted the importance of the YFEL program, 

focusing on its inclusive policy of having multi-cultural 

members from various backgrounds.

He praised YFEL members’ efforts to spread awareness 

about sustainability in the international community.2012

Kathy Calvin, President and CEO of the 

United Nations Foundation, delivered a 

motivational speech to YFEL members 

during WFES 2015. “Coming to Abu Dhabi 

has been so encouraging, to see what 

happens when a government sets a course 

and leads its people and the rest of the 

world towards energy efficiency,” she said.2015

The
Leadership
Journey:

5 Years in
Pictures
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رحلة قادة العالم وبرنامج الشباب
القيادة:

٥ سنوات
في صور

بان كي مون، ا	مين العام لمم المتحدة،
ألقى خطابا ملهما أمام أعضاء برنامج "القادة الشباب 
لطاقة المستقبل" في اليوم االول من القمة العالمية 

للطاقة عام 2011. وقال وقتها "أنتم الشباب قادة 
الطاقة في المستقبل يمكن أن تحدثوا فرقا اعتبارا من 

اليوم. لديكم الموهبة والحماس لتحويل الرؤية إلى 
واقع ملموس. ومهما كان العمل الذي ستختارونه 

فإني أشجعكم على التفكير في االستدامة".

أوالفور راجنار جريمسون، 
رئيس أيسلندا، زار جناح برنامج 

"القادة الشباب لطاقة 
المستقبل" خالل القمة العالمية 

للطاقة 2013. وشجع وتفاعل 
مع أعضاء البرنامج، وحثهم 

على مواصلة طموحاتهم عبر 
مواصلة العمل واالبتكار في 

مجال التقنية المستدامة.

كاثي كالفين، الرئيس والمدير التنفيذي 
لمؤسسة ا	مم المتحدة، ألقت كلمة تحفيزية 

أمام أعضاء برنامج "القادة الشباب لطاقة المستقبل" 
خالل قمة الطاقة عام 2015. وقالت آنذاك "كانت 

زيارتي إلى أبوظبي مشجعة جدا، فلقد شهدت ما 
يحدث عندما تضع حكومة مسارا محددا، وتقود 

شعبها وبقية العالم نحو كفاءة الطاقة".

ماري خوسيه نادو، رئيس المجلس 
العالمي للطاقة، كانت واحدة من 

المتحدثين الذين خاطبوا أعضاء برنامج 
"القادة الشباب لطاقة المستقبل" في قمة 

الطاقة عام 2015، والتي تعد الحدث ا´برز 
ضمن أسبوع أبوظبي لالستدامة.

اليكس سالموند، رئيس وزراء اسكتلندا،
زار جناح برنامج "القادة الشباب لطاقة المستقبل" خالل 

القمة العالمية للطاقة عام 2012. وسلط الضوء على 
أهمية البرنامج، مع التركيز على سياسته الشاملة في 

إعداد أعضاء متعددي الثقافات من مختلف الخلفيات. 
كما أشاد بجهود أعضاء البرنامج في نشر الوعي حول 

االستدامة في المجتمع الدولي

الدكتور إريك براينجولفسن، ا	ستاذ في كلية 
سلون ل�دارة بمعهد ماساتشوستس للتقنية،
كان من بين الخبراء الذين ألقوا خطابات رئيسية في 
جناح برنامج "القادة الشباب لطاقة المستقبل" خالل 

قمة الطاقة في عام 2014، أسهمت في تعريف الطالب 
باقتصاديات قطاع الطاقة المتجددة.

مايكل ليبريتش، الرئيس التنفيذي 
لشركة بلومبرغ لتمويل الطاقة 

الجديدة، كان بين قادة الصناعة الذين 
زاروا جناح برنامج "القادة الشباب لطاقة 
المستقبل" في قمة الطاقة عام 2014. 

وكان العرض الرئيسي الذي قدمه 
ملهما للطالب، الذين تعلموا تطبيق 

النظرية في العالم الحقيقي. 



بن  سعادة سلطان 
سخاء  الظاهري:  راشد 

القضية دعم  في 

الجهات الراعية

تواصل الشركات وا�فراد وغيرهم ممن 
قطعوا على نفسهم التزاما بتحقيق 

االستدامة والتنمية لبلدهم ا¾مارات، دعم برنامج 
"القادة الشباب لطاقة المستقبل" (YFEL) بطرق 

عدة منها التمويل المالي. وتقوم هذه الرعاية 
والتشجيع داللة على الدعم المجتمعي وا�يمان 
الثابت بمدى ا�سهام طويل ا�مد الذي يقدمه 

البرنامج في تنويع مصادر االقتصاد ا¾ماراتي.

الجهات الراعية...دعم
أساس النجاح

أبوظبي  بترول  شركة 
الراعي  "أدنوك":  الوطنية 

أعوام ´ربعة  البالتيني 
بفضل مواصلة «أدنوك» تقديم دعمها

لبرنامج "القادة الشباب لطاقة المستقبل"
في عامه الخامس، يتابع البرنامج تحقيق 

سلسلة من النجاحات في إطار تنفيذ بمهامه 
وتحقيق رسالته.

إثر إعالنهـــا الراعي البالتيني لبرنامج "القادة الشـــباب لطاقة المســـتقبل" للمرة 
دت هذه الثقة الكبيرة من شـــركة بحجم بترول أبوظبي  ا´ولى منذ إطالقه، أكَّ
الوطنيـــة (أدنوك) على إيمانهـــا التام بهـــذا البرنامج وثقتها به والمســـار الذي 

ســاهم ســعادة ســلطان الظاهــري أكثر من 
مــرة بمليــون دوالر في برنامــج "القادة 

الشــباب لطاقــة المســتقبل" التابــع لمعهــد 
مصــدر للعلــوم والتكنولوجيــا.

ينتهجه. ومنذ ذلـــك الحين، دأبْت «أدنوك» على دعمهـــا الكامل لبرنامج "القادة 
الشباب لطاقة المستقبل ". ويعتبر برنامج عام ٢٠١٥ هو العام الرابع في سلسلة 
زمنية متتابعة لطالما ســـاهمْت فيها «أدنوك» في مبادرة برنامج "القادة الشباب 

لطاقة المستقبل"، ما جعلها الراعي ا´طول مشواًرا مع البرنامج.

وفي تصريح له، قال ســـعادة المهندس عبد اË ناصر الســـويدي، المدير العام 
لشـــركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك»، "كوننا شـــركة تلعب دوًرا أساسًيا في 
تحقيق ِرفعة ا¾مارات وتقدمها، قطعْت «أدنوك» على نفســـها التزاًما بتحقيق 
نمـــو المجتمـــع ا¾ماراتي في مختلـــف القطاعـــات االجتماعيـــة واالقتصادية 

والتعليمية." 

وأضاف قائال إن  "الشـــغل الشاغل لبرنامج "”القادة الشـــباب لطاقة المستقبل“ 
"هـــو الوفاء باشـــتراطات النمو المهنـــي للطالب وِصغار المهنييـــن، ما جعل له 
إســـهامات عظيمة في هـــذا المجال. وُكلنـــا ثقة في أن إســـهامنا في برنامج 
”القادة الشباب لطاقة المستقبل" سيدفع هذا البرنامج السنوي ُقدًما، ويحقق 

الكثير من الفوائد لشريحة أكبر من المجتمع."

من جهتها، ذكرت زينب العلي، مدير برنامج ”القادة الشـــباب لطاقة المستقبل“ 
أن النجـــاح الذي حققه البرنامـــج جاء بفضل هذا التشـــجيع والدعم المتواصل. 
وأضافت "إن «أدنوك» تؤمن بكل شـــخص في البرنامـــج وتدعمنا دوًما عن طريق 
االســـتثمار في الكوادر الشـــبابية لتحقيق اقتصاد متنوع وُمستدام. وفي الغد 
القريب، ســـيكون بإمكان أعضـــاء برنامج "القادة الشـــباب لطاقة المســـتقبل" 

تحقيق التقنية المستدامة لدعم استخراج الموارد النفطية."

وخيُر مثال على الشركات المحلية الرائدة والراعية للبرنامج شركة «أدنوك» والتي 
تدعم قدرة برنامج "”القادة الشـــباب لطاقة المســـتقبل“ " على تخريج جيل من 
مئات الشباب وتشـــجيعهم ليكونوا قادة المستقبل أمًال في خوض التحديات 

المستقبلية في مجال الطاقة.

وبالنســـبة ´عضاء البرنامج في نسخته لعام ٢٠١٥، فقد منحهم البرنامج فرصة 
ر بثمن والتي سترسم مالمح مستقبل هذا  االســـتفادة من دروٍس وتجارَب ال ُتقدَّ
الجيـــل في وظائـــف ومواقع رياديـــة في ُمختلـــف مجاالت العلـــوم والتقنية 

والرياضيات والهندسة.

وتمثلـــْت الثمار التي تـــم حصدها من إشـــراك «أدنوك» لتكون الراعـــي البالتيني 
للبرنامج في سلســـلة مـــن الدعم لمســـاعدة برنامج "”القادة الشـــباب لطاقة 
المســـتقبل“ " على تخريج جيٍل جديد من قادة المستقبل ستحتاجهم ا¾مارات 
وغيرها مـــن الدول من أجـــل تناول مشـــكلة الطاقة والوقوف علـــى تحديات 

استدامتها.

تنميــة  " وبأهميــة  المســتقبل  الشــباب لطاقــة  ”القــادة  ببرنامــج  إيمانــا منــه 
الشــباب ا¾ماراتــي، تعهــد ســعادة ســلطان بــن راشــد الظاهــري، عضــو المجلــس 
االقتصــادي،  والمجلــس  الماليــة  الشــؤون  لجنــة  ورئيــس  االتحــادي  الوطنــي 

مرتين بتقديم دعمه وتأييده لبرنامج ”القادة الشباب لطاقة المستقبل ".

مســتقلة  جامعــة  وهــو  والتكنولوجيــا،  للعلــوم  مصــدر  معهــد  حــاز  وقــد 
ومؤسســة بحثيــة، فــي مجــاالت الطاقــة المتقدمــة والتقنيــات المســتدامة، 
علــى الدعــم الســخي مــن ســعادة ســلطان بــن راشــد الظاهــري فــي إطــار 
برنامــج "”القــادة الشــباب لطاقــة المســتقبل“ " مرتيــن علــى مــدارال أعــوام 

ا´ربعة الماضية.

فقــد منــح ســعادة ســلطان بــن راشــد الظاهري عــام ٢٠١٣ مســاهمة ثانيــة بقيمة 
مليون دوالر بغرض تنمية الكوادر الشبابية لطاقة المستقبل.

ــي  ــري ف ــاعد الظاه ــارات، س ــي ا¾م ــهورين ف ــال المش ــال ا´عم ــد رج ــه أح وكون
ويعتبــر  ا¾مــارات.  فــي  الرئيســية  والخاصــة  الحكوميــة  المؤسســات  تشــييد 
ســعادته أحــد ا´عضــاء المؤسســين لبنــك أبوظبــي الوطنــي وشــركة أبوظبــي 
الوطنيــة للتأميــن، وواصــل جهــوده حتــى نجــح فــي أن يكــون عضــًوا فــي 

مجلس إدارة هاتين المؤسستين.

ومنــذ عــام ١٩٧١، وبصفتــه عضــًوا فــي غرفــة تجــارة أبوظبــي، لــم يدخــر ســعادته 
جهــًدا فــي تعزيــز العالقــات التجاريــة بيــن دولــة ا¾مــارات وغيرهــا مــن دول 
العالــم. فضــًال عــن أنــه يشــغل منصــب رئيــس شــركة ســلطان بــن راشــد وأوالده 
للتجــارة والمقــاوالت (ســلطاكو)، وهــي شــركة تجاريــة فــي أبوظبــي ولهــا 
 ،١٩٦٨ عــام  تأسيســها  ومنــذ  والعيــن.  والشــارقة  دبــي  فــي  فــروع 

يحفل سجلها شركة بالعديد من المشاريع وا¾نجازات الشهيرة.

ــج  ــي برنام ــي ف ــهامه الثان ــن إس ــعادته ع ــه س ــن في ــذي أعل ــال ال ــي االحتف وف
ــة  ــير عملي ــد وأن تس ــري: "ال ب ــال الظاه ــتقبل"، ق ــة المس ــباب لطاق ــادة الش ”الق
ــم  ــل التعلي ــع مراح ــاق م ــدم وس ــى ق ــبابية عل ــوادر الش ــي للك ــر المهن التطوي
العالــي. وهــذان العنصــران بمثابــة الركائــز ا´ساســية التــي تقــوم عليهــا تنميــة 
قــادة المســتقبل وبنــاء قدراتهــم. وفــي رأيــي، يضــم برنامــج "”القــادة الشــباب 
بــل ويقــدم أحــد أكثــر الفعاليــات  لطاقــة المســتقبل“ " هذيــن العنصريــن، 

أهمية لتنمية الشباب على نحٍو عام."

وأضــاف قائــال "ُيعتبــر إســهامنا فــي برنامــج "”القــادة الشــباب لطاقــة المســتقبل“ 
" للمــرة الثانيــة خيــر دليــل علــى النجــاح الــذي حققــة البرنامــج ومبــادرات التوعيــة 
التــي يطرحهــا معهــد مصــدر للعلــوم والتكنولوجيــا. وُكلنــا أمــل فــي أن 
ُيواصــل برنامــج "”القــادة الشــباب لطاقــة المســتقبل“ " مســيرته فــي دعــم 
مجموعــة مهــارات الكــوادر الشــبابية ا¾ماراتيــة ومســاعدتهم ليصبحــوا قــادًة 

للمستقبل."

محمد بن سالم بن 
العامري: كردوس 

في  للقيادة  حكيمة  رؤية 
الطاقة قطاع 

كان محمــد بــن ســالم بن كــردوس العامري 
أول من ســاهم مــن كبار شــخصيات 

المجتمــع ا�ماراتــي فــي دعم مبــادرة برنامج 
"القــادة الشــباب لطاقــة المســتقبل"

كان رجــل ا´عمــال الســخي محمــد بــن ســالم بــن كــردوس العامــري ا´ول بيــن 
"القــادة  لبرنامــج  الحقيقيــة  القيمــة  إدراك  فــي  ا¾ماراتــي  المجتمــع  أفــراد 
الشــباب لطاقــة المســتقبل"، حيــث ســاهم بقيمــة مليــون درهــم إماراتــي دعًمــا 

للبرنامج.

وقــد أســهم هــذا التشــجيع المــادي فــي تعزيــز رســالة برنامــج "القــادة الشــباب 
لطاقــة المســتقبل" لتدريــب أفضــل الكــوادر الشــبابية ليكونــوا قــادة المســتقبل 
ويأخــذوا علــى عاتقهــم مســؤولية تغييــر بالدهــم، بــل والعالــم أجمــع، لáصلــح 
وا´فضــل. وتجّلــت قيمــة هــذه المســاهمة فــي إبــراز مــدى االهتمــام الــذي 

يوليه ا¾ماراتيون للتعليم وتشجيعهم للشبان المواطنين.

وتعليًقــا علــى إســهامه فــي برنامــج "القــادة الشــباب لطاقــة المســتقبل"، قــال 
العامــري: "تقــع مســؤولية دعــم أي برنامــج يهــدف إلــى تنميــة الكــوادر الوطنيــة 
ا¾ماراتيــة علــى عاتــق كل مواطــن إماراتــي يهتــم بمســتقبل بــالده. فالتعليــم 
هــو مفتــاح التنميــة الوطنيــة، وعلــى صانعــي القــرار غــًدا التســّلح بالمهــارات 
علــى  حقيقيــة  اجتماعيــة  وتنميــة  اقتصــادي  نمــو  تحقيــق  لضمــان  الالزمــة 
المســار الســليم. وقــد كنــا محظوظيــن فــي دعمنــا لهــذا البرنامــج الــذي 
ــوا  ــباب ليكون ــة للش ــة نوعي ــق نقل ــي تحقي ــاعد ف ــل وسيس ــة، ب ــُيثري المعرف س

رجال الغد المحترفين البارعين في مواقع عملهم."
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علوم
وتقنيــة المياه 

¾عــداد الباحثين ا´كاديميين، بما في ذلــك الطالب الجامعييــن والخريجيين وباحثي ما 
بعــد الدكتــوراه، للتعرف على فرص ريادة ا´عمــال القائمة على التقنيــة ودعمها، نظم 
كل من برنامج " القادة الشــباب لطاقة المســتقبل " ومعهد مصدر دورة تدريبية بعنوان 

"معســكر ريادة ا´عمال ا´كاديمية" في الفترة ١٥-١٧ يونيو ٢٠١٥.

ومــن بيــن المواضيع الرئيســية التي كانــت قيــد المناقشــة كيفية ترجمــة ا´فكار من 
المؤسســات ا´كاديمية وتحويلها إلى واقع ملموس في ســوق العمل التجاري.

وعلى مدار يومين ونصف، قبَل المشــاركين هذا التحدي لتغيير تفكيرهم ووضع ســوق 
العمــل وريــادة ا´عمال بعيــن االعتبار، وتــم تشــجيعهم على ذلك من خالل مناقشــة 
تحفيزيــة ملهمــة وجلســة فكرية عقــب مناقشــة عــرض تقديمي حول دراســة حالة 
واقعيــة من ســوق العمل. كمــا تم تصميم العديد من ا´نشــطة ¾شــراك فرق العمل 
في ا´نشــطة الالزمة لجلب مشــاريع التقنية إلى ا´نشطة التسويقية في سوق العمل. 
ومــن بيــن المواضيع التــي تناولتها الــدورة التدريبية صياغــة جمل دعائيــة قصيرة لمدة 
دقيقتين لتناســب مشــروع ا´عمــال والمســتثمرين اåخريــن ووضع ا´هــداف التنموية 

لخارطة الطريق التمويلية وتوقــع التدفقات النقدية.

ودارت الجلســات حول مواضيع تســجيل براءات االختراع ونقل التقنيــة وحماية الملكية 
الفكريــة وهيــاكل الشــركات والتقييــم وجمع ا´مــوال والتــي كانت ذات صلــة وثيقة 

برغبات المشاركين ومســتقبلهم العملي.

في ظل دمج ريادة ا´عمال في بوتقة ا´نشــطة 
ا´كاديميــة، فهناك فرصة في تغيير العالم. اســتمتع 

أعضاء برنامج"”القادة الشــباب لطاقة المســتقبل“ "؛ بدورة 
تدريبية ُمكثَّفة حول كيفية إقامة الشــركات الناشــئة 
والترويج لفكرة نشــاط أعمــال والتفكير كرجل أعمال.

دورة التدريب
في ريادة ا	عمال 

تتطلــب إدارة الماء كمصدر طبيعــي تركيز المهارات الفنية ا´كاديمية
وا¾دراك العميق للواقع ا¾قليمي. وكان الهدف من هذه الورشــة 
إعداد أعضاء برنامج "القادة الشــباب لطاقة المســتقبل" لمزيد من 

البرامــج ا´كثر تقدًما حول نفس الموضوع.

بإدارة  صلة  ذات  كانت  والتي  وتحليلها  استخدامها  وإعادة  المائية  الموارد  على  إليها  التطرق  تم  التي  المهمة  العناصر  اشتملت 
الموارد الطبيعية. كما عرضْت ورشة العمل حول "علوم وتقنية المياه" ´عضاء برنامج "”القادة الشباب لطاقة المستقبل“ " مقدمة 
وتحليلها  المائية  بالموارد  الخاصة  بالتوقعات  المرتبطة  الفنية  القضايا  من  عدد  جانب  إلى  ا¾مارات،  في  المياه  وضع  حول 

والتخطيط لها وإدارتها.

وشملْت ورشة العمل ا´عمال التحضيرية لáنشطة المتقدمة الخاصة عدد من القضايا المحددة، مثل العلوم المائية ا¾حصائية 
والعلوم المائية الجبرية أو تحليل المخاطر التي تواجه الموارد المائية.

وكان الهدف من ورشة العمل هذه تعريف أعضاء البرنامج بعدة دروس حول علوم المياه ومفاهيم ا´غشية وعمليات التحلية 
الحرارية في معالجة المياه والخصائص الفيزيائية والكيميائية والحيوية لمياه الصرف.

وتم تعريف الطالب بتقنيات تحلية المياه وكيفية تكاملها مع قضايا موارد الطاقة على نحو أوسع. وكان من بين المواضيع التي 
تم طرحها التقطير الومضي متعدد المراحل والتقطير متعدد التأثير والتناضح العكسي. كما تم التطرق لمواضيع تحلية المياه 

بالطاقة الشمسية وتحلية المياه بالطاقة النووية، فضًال عن التأثير البيئي للتحلية، مثل التخلص من المحلول الملحي.

كما جرى تناول الخبرة التجريبية العملية حول خصائص مياه الصرف، حيث قام أعضاء البرنامج بعمليات تحليل عينات مياه الصرف 
(النيتروجين  الغذائية  والعناصر  العضوي  للكربون  الكلية  والنسب  الكيميائي  ا´كسجين  نسب  قياس  طريق  عن  وتشخيصها 
والتعكر  البكتيري  والمحتوى  المعلقة  الجوامد  ومجموع  الثقيلة  والمعادن  النشادر)  وأمونيا  والنيتريت  والنيترات  والفسفور 

وا´وكسجين المذاب وقيم ا´س الهيدروجيني لدرجة الحمضية ودرجة الموصلية ودرجة الحرارة ودرجة الملوحة.
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ــات  للنفاي ــة  الفّعال اªدارة 
إلــى طاقــة  وتحويلهــا 

ســعيا للمســاعدة في معالجة مشــكلة النفايات المتفاقمة في المجتمعات النامية، تقدم هذه الدورة 
التدريبية نظرة عامة على الموقف ككل لتشــجيع أعضاء برنامج "القادة الشــباب لطاقة المســتقبل" 

قّدمــت هذه الدورة التدريبية التي اســتغرقت يوًما للمشــاركة في حل هذه المشكلة.
واحــًدا للمشــاركين معلومات أعمق لفهم مادة 

الغــاز كجزء من مصــادر الطاقة في العالم.
وبعيــًدا عــن ا´ســاليب القديمــة التــي تعتمــد علــى "دفــن النفايــات أو حرقهــا"، 
ــة  ــا وبطريق ــات اقتصادًي ــن النفاي ــص م ــدة للتخل ــا جدي ــتحداث طرًق ــد اس ُيع

صديقة للبيئة تحدًيا لقادة المستقبل.

ــى  ــا إل ــة وتحويله ــات بفعالي ــوان "إدارة النفاي ــرى بعن ــة أخ ــاك دورة تدريبي وهن
طاقــة" والتــي يقــوم علــى تدريســها الدكتــور عصــام جناجــرة، أســتاذ مشــارك 
فــي الهندســة الميكانيكيــة بمعهــد مصــدر، والتــي تــم عقدهــا خــالل الفتــرة 
٣-٤ يونيــو ٢٠١٥. وســاهمْت هــذه الــدورة فــي تقديــم نظــرة عامــة حــول 
المشــكلة المتفاقمــة الناجمــة عــن المتوســط اليومــي لمعــدل النفايــات 
والــذي يبلــغ ٢٥٠ غرامــا إلــى ٦ كيلوغرامــات في ُبلــدان العالم النامــي، في حين 

يصل المتوسط اليومي كيلوغراما واحدا في دول العالم المتقدم.

ويذكــر أن عمليــة إدارة النفايــات والتــي تشــتمل علــى جمــع النفايــات ونقلهــا 
تشــهد  واســتعادتها  تدويرهــا  وإعــادة  لهــا  الممكــن  والتصنيــف  ودفنهــا 
تغيــرات رئيســية بفضــل الوعــي المتزايــد بمخاطــر االنبعاثــات الغازيــة والمصيــر 
مكبــات  مــن  تتســرب  التــي  الخطــرة  المرتشــحة  للمــواد  المحتــوم  غيــر 

النفايات، بل وتوابعها في تلوث التربة والمياه المجاورة.

وبــدًال مــن النظــر للنفايــات باعتبارهــا مــادة غيــر مرغوبــة تماًمــا، بــل ومــن 
الصعــب التخلــص منهــا علــى النحــو الســليم، فأنــه ُينظــر للنفايــات حالًيــا 
ــي  ــة وواضع ــات الحكومي ــن الجه ــذ كل م ــا. وتأخ ــورًدا اقتصادًي ــا م باعتباره
التشــريعات والقطــاع الخــاص علــى عاتقهــا الحــد مــن النفايــات وسياســة 
ــا  ــا م ــه غالًب ــي، فإن ــادة الوع ــع زي ــة". وم ــى طاق ــات إل ــل "النفاي ــن تحوي تمكي
ينتهــي الــدور التشــجيعي ودعــم السياســة والشــركات الناشــئة ومؤسســات 
تحقيــق  إلــى  النفايــات،  إدارة  تســتهدف  والتــي  الحكوميــة  وغيــر  ا´عمــال 

معدالت اقتصادية رابحة.

حــول  عامــة  نظــرة  تقديــم  هــو  الــدورة  هــذه  هــدف  مــن  الهــدف  وكان 
مشــكلة إدارة النفايــات.  وقــد عنيــْت هــذه الــدورة بفحــص الطاقــة المحتمــل 
توليدهــا مــن النفايــات المختلطــة، كمــا تــم تقديــم عــرض حــول ممارســات 
علــى  المعتمــدة  للتقنيــات  الناشــئ  واالتجــاه  التقليديــة  النفايــات  دفــن 

المفاعالت الحيوية لمعالجة النفايات.

ومــن بيــن المواضيــع التــي تــم تغطيتهــا فــي هــذه الــدورة مختلــف الطــرق 
لتحويــل النفايــات إلــى منتــج ذي قيمــة ُمضافــة، ومنهــا العمليــات التــي تحتــاج 

ــطة  ــرارة المتوس ــة الح ــاز) ودرج ــى غ ــل إل ــة (التحوي ــرارة مرتفع ــة ح ــى درج إل
الحيويــة  الفيزيائيــة  المعالجــة  بتقنيــات  انتهــت  والتــي  الحــراري)  (التحــول 
الــذي  الالهوائــي  والهضــم  التخمــر  مثــل  للنفايــات؛  الحيويــة  والمعالجــة 

يحدث بالقرب من درجة حرارة الغرفة.

ــل  ــاس الثق ــل مقي ــغيل محل ــاركين لتش ــام المش ــة أم ــنحت الفرص ــد س وق
ــات  ــول قياس ــات ح ــداد دراس ــض وإع ــر الوام ــل العنص ــراري ومحل ــي الح النوع
ــزل  ــود الدي ــاج وق ــب إنت ــى جان ــة، إل ــات الكيميائي ــاء العملي ــرارة أثن ــات الح درج

الحيوي من خالل مفاعل الديزل الحيوي والمفاعل الالهوائي.

دورة «شل»
ومعهد مصدر حول

الغاز الطبيعي 

يعتبـر فهـم المنظـور العالمـي للغـاز الطبيعي الُمسـال عنصرا أساسـيا في 
تعليـم ا´شـخاص المهنيين قادة المسـتقبل فـي هذا القطاع.

وسـعًيا لتحقيـق ذلـك، نظـم برنامـج "”القـادة الشـباب لطاقـة المسـتقبل“ " 
فـي ١٦ سـبتمبر ٢٠١٥ دورة تدريبيـة تحـت عنـوان "دورة «شـل» ومعهـد مصـدر 
حـول الغـاز" والتـي تناولـت عـرض مجموعـة مـن الحقائـق حـول الغـاز، إلـى 

جانـب عرض منظور عام حـول صناعة الغاز.

وعقـب الكلمـة الترحيبيـة التـي ألقتهـا زينـب العلـي، مديـر برنامـج "”القـادة 
مشـاعل  نّظمتـه  الـذي  الصغيـر  واالختبـار   " المسـتقبل“  لطاقـة  الشـباب 
ا´نصـاري، االستشـاري التجـاري لشـركة «شـل»، عرض فابريـك فورتيـن المدير 
التجـاري لشـركة «شـل» معلومـات حـول المنظـور العالمـي للطاقـة والـدور 
الطاقـة  مزيـج  عـن  تحـدث  كمـا  الُمسـال،  الطبيعـي  والغـاز  للغـاز  المهـم 
العالمـي ومعـدالت الطلـب طويلـة ا´جل والمنظـور العام حول مسـتويات 
العـرض للغـاز والتوقعـات بنمـو مسـتويات الطلـب للغـاز الُمسـال وأسـواق 

الغاز الرئيسـية.

وُعقدت مناقشـة أخـرى موضوعها "المنظور ا¾قليمـي: الفرص والتحديات" 
فـي الجـزء الثانـي مـن هـذه الـدورة التدريبيـة علـى يـد مديـر عمليات شـركة 
فـي  والغـاز  الطاقـة  مفهـوم  عـن  تحـدث  حيـث  باغدجيان؛  رافي  «شـل» 
منطقـة الشـرق ا´وسـط وشـمال أفريقيـا؛ وخيـارات الطاقـة التـي انتهجتها 
دول الشـرق ا´وسـط؛ والغـاز الطبيعـي الُمسـال باعتبـاره الوقـود الذي يسـد 

فجـوة العجز في ا¾مداد.

وتبعت المناقشـة "جلسـات تمهيدية حول الريادة" والتي كانت على شـكل 
منتـدى مفتـوح لحلقـة نقـاش حـول أفضـل االممارسـات التـي تطبقهـا كل 
من شـركة «شـل» ومعهد مصدر. وقام كل من الدكتور سـتيف جريفيتس، 
ا´نصـاري،  ومشـاعل  مصـدر  بمعهـد  ا´بحـاث  لشـؤون  الرئيـس  نائـب 
االستشـاري التجـاري لشـركة «شـل» بتنظيـم مشـاركة الحضـور فـي حلقـة 

النقاش.

«شـل»  شـركة  لـدى  المحلـي  المحتـوى  مديـر  ميرشـيل،  إيويـل  قدمـت 
المتكاملـة للغـاز توقعاتهـا حـول سلسـلة القيمـة للغـاز، بما في ذلـك الغاز 
(GTL) وإرشـادات  إلـى سـوائل  الغـاز الطبيعـي  الُمسـال وتحويـل  الطبيعـي 

.(CTG) التحكم  طرق 

موضـوع  تنـاول  تـم  حيـث  الثالثـة،  الجلسـة  حديـث  محـور  االبتـكار  وكان 
"سلسـلة القيمـة للغـاز" والتـي تناولـت عمليـات تسـييل الغـاز ونقلـه وإعـادة 
الُمسـال  الطبيعـي  للغـاز  أمثلـة  إلـى غـاز، مـع ضـرب  الُمسـال  الغـاز  تحويـل 

العائم.

٢٢ ٢١



كيف تكون 
قائًدا

اســتخدام االستشــعار عــن بعــد 
ــة  ــات الجغرافي المعلوم ــم  ونظ

تم تعريف أعضاء برنامج "”القادة الشباب لطاقة المستقبل“ " بالتقنية 
المتطورة التي تستخدم أجهزة االستشعار عن بعد في أماكن عالية 

االرتفاع لتصوير البيانات الجغرافية وتحليلها وتفسيرها؛ بما يساعد 
انقسمت ورشــة العمل هذه إلى ثالث وحدات، ا´شخاص على إدراك مختلف العالقات وا´نماط واالتجاهات الجغرافية.

تبعهــا تناول المالحظات ا´ساســية على أيدي 
الخبــراء الدولييــن والرواد  في هذا المجال، وقد 
ســاعدت هذه الــدورة التدريبية على تعزيز إدراك 

المشاركين واســتيعابهم لمبادئ االستدامة 
والتقنية المســتخدمة في إطار سياســة التمكين.

تتمحور شخصية القادة ا´كفاء حول محورين: 
المهارات ا´ولية مثل القدرة على تشجيع اåخرين 
والمهارات الجوهرية مثل االستراتيجية وا´سلوب، 

وهذا ما تم تدريسه لقادة الشباب لطاقة 
المستقبل في ورشة عمل استغرقت يومين.

اســتغرقت ورشــة العمــل بعنــوان "االستشــعار عــن 
ــن  ــة " (GIS) يومي ــات الجغرافي ــم المعلوم ــد ونظ بع
ــادة  ــج "”الق ــاء برنام ــادة إدراك أعض ــي زي ــاهمت ف وس
الشــباب لطاقــة المســتقبل“ " لهــذه التقنيــة المفيــدة 
التدريــب  حلقــات  مباشــرة  وتمــت  والمتطــورة. 
الصناعــي  القمــر  بيانــات  تحليــل  علــى  العملــي 
ومعالجــة الصــور الرقميــة ورســم الخرائــط ومعالجــة 
طبقــات المعلومــات المكانيــة المســاحية، مــا جعــل 
هــذه الــدورة ثريــة بالمعلومــات المتخصصــة المفيــدة 

للمشاركين.

وقــد اســتفاد المشــاركون كذلــك مــن االســتخدامات 
بالقمــر  بعــد  عــن  االستشــعار  لتقنيــات  الممكنــة 
الصناعــي ونظــم المعلومــات الجغرافيــة (GIS) فــي 
تخطيــط ومراقبــة البيئــة الطبيعيــة واالصطناعيــة، 
الطاقــة  ومصــادر  االســتدامة  علــى  التركيــز  مــع 

واالحتياجات المستقبلية.

وحضــر التدريــب العملــي الدكتــور بارشــانث ماربــو، 
ــة،  ــة والبيئي ــة المائي ــم الهندس ــاعد بقس ــتاذ مس أس
والدكتــور مــروان التميمــي، ا´ســتاذ المشــارك بقســم 
هندســة الميــاه والبيئــة فــي معهــد مصــدر حيــث 

نظــم معهــد مصــدر للعلــوم والتكنولوجيــا دورة تدريبيــة بعنــوان "دور السياســات 
فــي قطــاع الطاقــة المتجــددة" فــي إطــار عمــل برنامــج "”القــادة الشــباب لطاقــة 
فــة يتــم تدريســها بمعرفــة معهــد  م ثالثــة وحــدات ُمكثَّ المســتقبل“ " والتــي ُتقــدِّ
مصــدر إلــى جانــب إلقــاء محاضرتيــن علــى أيــدي المتحدثيــن ضيــوف الشــرف 

المعروفين في هذا المجال.

وقــد درس أعضــاء فريــق برنامــج ””القــادة الشــباب لطاقــة المســتقبل“ " عــدًدا مــن 
القضايــا ذات الصلــة بالطاقــة المتجــددة فــي الهندســة البيئيــة وا¾دارة مــن عــدد 
ــباب  ــادة الش ــج "”الق ــة برنام ــة لسياس ــدورة التدريبي ــر ال ــا. وتعتب ــن الزواي ــف م مختل
لطاقــة المســتقبل“ " مفيــدة تحديــًدا لصغــار الممارســين وطــالب الخريجييــن 
ممــن يرغبــون فــي زيــادة معرفتهــم وصقــل خبراتهــم بالقضايــا ا´ساســية فــي 

مجال تقنية الطاقة المتجددة وسياستها

وتــم تدريــس الوحــدة ا´ولــى "اســتراتيجية التقنيــة" علــى يــد الدكتــور توفيــق 
مظهــر، أســتاذ الُنظــم الهندســية وا¾دارة بمعهــد مصــدر بهــدف عــرض مقدمــة 
حــول مالمــح إدارة التقنيــة فــي الصناعــات عاليــة التقنيــة. وتــم طــرح دراســة حالــة 
للمناقشــة أثناء الجلســة ذات صلة بالطاقة المتجددة – شــركة فرســت سوالر، ٢٠١٠، 

مدرسة هارفارد لáعمال.

ــة  ــة الطاق ــم سياس ــة لتصمي ــح الديناميكي ــة "المالم ــدة الثاني ــس الوح ــم تدري وت
المســتدامة وتمويــل الكربــون" علــى يــد الدكتــور إي تســونج تســاي، أســتاذ مســاعد 
ــم  ــى تصمي ــدة عل ــذه الوح ــزت ه ــدر. وركَّ ــد مص ــة وا¾دارة بمعه ــم الهندس ُنظ

تناولــت المواضيــع التــي تــم التطــرق إليهــا نطــاق 
المعلومــات  ُنظــم  وأدوات  بعــد  عــن  االستشــعار 
وا´دوات  والوســائل   (GIS) الجغرافيــة 
علــى  البيئيــة  المشــكالت  لتنــاول  المســتخدمة 

ا´صعدة المحلية وا¾قليمية والعالمية.

تــم تغطيتهــا  التــي  الفنيــة  المواضيــع  بيــن  ومــن 
ا´طيــاف  المتعــدد  التحليــل  الورشــة  هــذه  خــالل 
وغيــر  المراقــب  والتصنيــف  ا´زمنــة  والمتعــدد 
المراقــب واكتشــاف التغيــرات وُنظــم المعلومــات 

.(GIS) الجغرافية

 Ëا عبــد  حمــدة  قالــت  الورشــة،  أعمــال  وخــالل 
"”القــادة  برنامــج  مشــاركات  إحــدى  المزروعــي، 
الشــباب لطاقــة المســتقبل“ " أن ورشــة العمــل هــذه 
واالســتخدامات  التطبيقــات  عــرض  فــي  نجحــت 
 (GIS) الجغرافيــة  المعلومــات  لُنظــم  الفعليــة 

وبحث االستشعار عن ُبعد في دولة ا¾مارات.

واضافــت المزروعــي "أن العمــل مــع كل مــن الدكتــور 
تميمــي منحنــي  بارشــانث ماربــو والدكتــور مــروان 
رؤيــة ثاقبــة حــول العمليــات البحثيــة الحاليــة فــي 
مجــال االستشــعار عــن بعــد. وُكلــي فخــر فــي أن 
ــي،  ــج العرب ــي الخلي ــه ف ــذي يؤدون ــي ال ــل البحث العم
ــا  ــارات م ــاحلية با¾م ــق الس ــض المناط ــب بع ــى جان إل
هــذا  فــي  صغيــرة  مكانيــة  مســاحة  ســوى  هــو 
ــج  ــض البرام ــى بع ــت عل ــا تعرف ــع. كم ــاء الواس الفض
والمــواد ا´خــرى المســتخدمة فــي ا´غــراض البحثيــة 

بعد إجراء نشاط مساحي حول مدينة مصدر."

دور السياسات 
في قطاع 

الطاقة 
المتجددة 

ــدة  الُمعقَّ للطاقــة  االقتصاديــة  لáنظمــة  المســتدامة  الطاقــة  سياســة 
مناقشــة  وتمــت  النظيفــة.  التقنيــة  اســتثمارات  لدعــم  الماليــة  واالســتراتيجية 
مجــال  فــي  لالســتثمار  المخاطــر  مــن  التحــوط  واســتراتيجيات  الماليــة  اåليــات 
الطاقــة المتجــددة لتســليح الطــالب بقــدرات تقييــم مــدى جــدوى سياســة الطاقــة 

المستدامة.

فــي حيــن تناولــت الوحــدة الثالثــة موضــوع "الطاقــة المســتدامة: التقنيــة والصلــة 
بيــن السياســات" ودّرســها الدكتــور ســتيف جريفيتــس، نائــب رئيــس البحــوث وأســتاذ 
ــل إدارة  ــع مث ــض المواضي ــدة بع ــذه الوح ــت ه ــدر. وتناول ــد مص ــات بمعه الممارس
ــة التكاليــف النســبية للطاقــة والقيــود التــي تعــوق عمليــة  جانــب الطلــب ومقارن
إنجــاز نظــام طاقــة مســتدام وتأثيــرات ا¾خفــاق الســوقي والقيــود التمويليــة 
للتقنيــة النظيفــة وسياســات تحفيــز الطاقــة المســتدامة وتأثيــر السياســات علــى 
للطاقــة  الدوليــة  الوكالــة  دراســات  إحــدى  وعــرض  المســتدامة  الطاقــة  نشــر 
المســتدامة  الطاقــة  حــول  مناقشــات  وإثــارة   (IRENA) المتجــددة 

.٢٠٣٠ Remap  في ا¾مارات

وبخــالف الــدورات التدريبيــة الثالثــة الُمدرجــة التــي يقدمهــا معهــد مصــدر، تفاعــل 
كل مــن فرانــك ووتــرز، المديــر الســابق ¾دارة الطاقــة النظيفــة بمعهــد مصــدر 
ونائــب المديــر العام للوكالة الدولية للطاقة المتجددة (IRENA)؛ وجين يونج، ممثل 
دولــة ا¾مــارات فــي المعهــد العالمــي للنمــو ا´خضــر، مــع الحضــور وتناقشــوا 

جميًعا في ُمختلف المواضيع ذات الصلة بسياسة الطاقة المستدامة.

القائد الفذ بمثابة نموذج رائع ُيحتذى به يجمع بين صفات المدير الفّعال 
المسؤول التنفيذي الكفء والمساعد، فضًال عن كونه أحد أعضاء الفريق. وقد 

نجحت الدورة التدريبية "”القادة الشباب لطاقة المستقبل“ " والتي نظمها معهد 
مصدر في إطار عمل برنامج "”القادة الشباب لطاقة المستقبل“ " في أن تعرض 
على المهنيين والخريجيين طبيعة القيادة التي تنطوي على عدد من الحقائق.

وتمحورت العناصر ا´ساسية للدورة التدريبية التي استغرقت يومين حول تناول 
المهارات ا´ولية مثل السمات الشخصية والقدرة على تشجيع اåخرين، 

والمهارات الجوهرية التي تتمثل في صورة تطوير استراتيجيات فعالة.

وكان من بين المدربين القائمين على هذه الدورة التدريبية الدكتور كين فولك، 
مدير برامج التوعية بمعهد مصدر، وكيفين جارفي، محاضر بمعهد مصدر، حيث 

تم إلقاء محاضرات قصيرة وعرض مناقشات جماعية وأنشطة تدريبية عملية 
وعروض تقديمية ودراسات حالة وغيرها من وسائل المشاركة والتفاعل ا´خرى 

لدعم المفاهيم المتعلقة بالقيادة في مجال الطاقة. وتم صقل القدرات 
المعرفية للمشاركين حول موضوع الدورة بفضل المتحدثين ضيوف الشرف 

الذين يشغلون مناصب قيادية في مختلف المؤسسات الحكومية وقطاع 
الطاقة من خالل عرض رؤيتهم االشخصية من واقع خبراتهم العملية الثرية.

٢٠ ١٩



حضـر أعضـاء برنامج "”القادة الشـباب لطاقة المسـتقبل“ " (YFEL) دورة تدريبية 
ليـوم واحـد بعنـوان "أن تكون ُمحلًال في مجـال الطاقة المتجـددة"، وكان من 
المتجـددة  للطاقـة  الدوليـة  الوكالـة  مـن  شـخصيات  النـدوة  ُمقدمـي  بيـن 
بالشراكة مع برنامج (YFEL)؛ حيث قاموا بتعريف الشباب قادة المستقبل في 

مجال الطاقة بأهمية دقة التحليالت في هذا القطاع.

وتنطـوي وظيفـة ُمحلـل الطاقـة علـى االضطـالع بعـدد مـن ا´دوار ومباشـرة 
المهـام المتعـددة؛ إذ يقوم ُمحلل الطاقة بعمليات تفسـير ومراجعة لسـوق 
الطاقـة للمؤسسـات الحكوميـة والمصـارف وشـركات الطاقـة والمؤسسـات 
الخاصـة، مثل خطوط الطيران وشـركات التصنيـع، والتي غالًبا ما ترتبط أرباحها 

بتكاليف الطاقة.

ومن بين االختصاصات التي يشملها هذا المجال، توليد الكهرباء واستهالكها 
والنقل والتدفئة والتبريد واالستدامة، أو مجموعة متنوعة من هذه المواضيع.

كمـا تنطـوي وظيفـة الُمحلـل علـى ضـرورة التمتع بخبـرات في مجـاالت توقع 
أسـعار الطاقـة واتجاهـات التقنيـة الحالية ومعـدالت العرض والطلـب. ويقترح 
محللـو الطاقـة آليـات السياسـة، إلى جانـب إعداد التقاريـر و/أو البيانـات المالية، 
حتـى أنهم قد يشـاركوا في المفاوضـات التعاقدية في حاالت شـراء الطاقة 

من شركات ا¾نتاج.

ويكمـن الغـرض مـن هـذه الـدورة التدريبية فـي توجيه أعضـاء برنامـج "”القادة 
الواعـد وتعريفهـم  المهنـي  الخيـار  " نحـو هـذا  المسـتقبل“  الشـباب لطاقـة 

بالفرص التي يقدمها هذا المجال.

وأفـاد ُمقدمو المـواد التعليمية خالل هذه الدورة بتزايـد معدالت الطلب على 
ُمحللـي الطاقـة. فبحسـب تقريـر الحالـة العالميـة لعـام ٢٠١٥ حـول الطاقـة 
المتجددة المنشـور في يونيو ٢٠١٥، فإن الطاقة المتجددة ُتسـاهم بما نسـبته 
٥٩ بالمائـة مـن صافـي ا¾ضافـات فـي سـعة الطاقـة العالميـة عـام ٢٠١٤، مـع 
الطاقـة  تحتـل  كمـا  الجغرافيـة.  المناطـق  كافـة  فـي  هائـل  نمـو  مالحظـة 
المتجـددة نسـبة ٨ بالمائـة مـن معـدالت الطلـب والتـي ُتسـتهلك فـي أغراض 
التدفئـة والتبريـد للمتسـخدم النهائـي عالمًيـا، إلـى جانـب مواصلـة النمـو في 

ورش عمل تعليمية

تقليص الفجوة بين 
المعرفة النظرية 
والتطبيق العملي
 (YFEL) " “تتركز محاور برنامج "”القادة الشباب لطاقة المستقبل
حول عدٍد من العناصر ا´ساسية، منها الدورات التدريبية وورش 

العمل التي تغطي مجموعة كبيرة من ُمختلف المواضيع؛ 
فعلى سبيل المثال "كيف تكون ُمحلًال للطاقة" و"مهارات ريادة 

ا´عمال" و"وضع السياسات" و"التقنية الحديثة" و"إدارة 
المخلفات"، و"مصادر الطاقة المتجددة"، بالتعاون مع شركاء 

هم ا´فضل في هذه االختصاصات. ومع جداول أعمال في 
مة  ُصلب هذه المواضيع، ُتعد ورش العمل الُمكثَّفة هذه ُمصمَّ

خصيًصا لتعريف المشاركين بالمهارات ا´ساسية التي 
يتسلحون بها ليكونوا على استعداد جيد كقادة للمستقبل.

١٨ ١٧

كيــف تكــون ُمحلــًال فــي مجال 
الطاقــة المتجــددة

تناولــت هــذه الورشــة -  التــي تــم إدراج موضوعهــا لهــذا 
مجــال  فــي  الرائــدة  الوكالــة  مــع  بالشــراكة  العــام 
الطاقــة المتجــددة - معــدالت الطلــب الُمتزايــد لســوق 
ــي  ــاع العالم ــي القط ــة ف ــي الطاق ــى ُمحلل ــل عل العم
والــذي يبلــغ نصيبــه مــن بيــن القطاعــات ا´خــرى مــا 
الوظائــف  عــرض  جانــب  إلــى  دوالر،  مليــار   ٢٧٠ قيمتــه 

المنوطة بهم وا´دوات التي يستخدمونها.

اسـتخدام الوقـود الحيوي لزيـادة معدالت اسـتخدامه في وسـائل النقل. في 
حيـن ُتقـّدر قيمة االسـتهالك السـنوي للطاقة المتجـددة بنحو ٢٧٠ مليـار دوالر، 
لتسّجل بذلك نموا بنسبة ١٧ بالمائة عام ٢٠١٤ مع نحو ٧٫٧ ماليين شخص عامل 

في هذا المجال.

وبحلـول أوائـل عـام ٢٠١٥، وضعـت ١٦٤ دولـة علـى ا´قـل أهدافهـا السـتخدام 
الطاقـة المتجـددة، ومـن المتوقـع أن ُتطبـق نحـو ١٤٥ دولـة سياسـات دعـم 
الطاقـة المتجـددة، بمـا في ذلك عـدد متزايد مع نسـبة ١٠٠ بالمائة من ا´هداف 
المتعلقـة بالطاقة المتجـددة أو الكهرباء. وأصبحت مصادر الطاقة المتجددة 
هـي االتجـاه الرئيسـي للطاقـة على نحـٍو عام، فضًال عـن أنها تتمتع بتنافسـية 
اقتصاديـة وصديقـة للبيئة. وقد يكون للطاقة المتجـددة اليد العليا في مزيج 
الطاقة للعديد من الدول، وكذلك في مجموعة مشاريع العديد من شركات 

االستثمار في المستقبل القريب.

ورحبـْت كل مـن هيـالري مـاك برايـد، مسـؤول االتصـاالت لـدى الوكالـة الدوليـة 
لطاقـة  الشـباب  ””القـادة  برنامـج  مديـر  العلـي،  وزينـب  المتجـددة،  للطاقـة 
المسـتقبل“ " بالمشـاركين. في حين اضطلعت كريسـتين كايـر، خبيرة الطاقة 
المتجددة لدى الوكالة الدولية للطاقة المتجددة بمهمة إدارة حلقة النقاش، 
والتـي حضرهـا خبـراء التحليـل أمثـال ماجـد فـاروق، مديـر عـام لـدى مشـاريع 
والطاقـة  االسـتدامة  قسـم  مديـر  مخمالبـاف،  ودياكـو  الخاصـة؛  "مصـدر" 
المتجـددة لـدى شـركة «رايـس ووتـر هـاوس كوبـرز»، وياسـمينا عبـد ا¾لـه مـن 
الوكالـة الدوليـة للطاقـة، وأميـت جايـن، المتخصـص فـي الطاقـة المتجـددة 

بالبنك الدولي.

وكانت مهمة سـتيفاني ويكاند، المسـؤول المشـارك بالبرنامج بقسم البيانات 
والمعلومـات لـدى الوكالـة الدوليـة للطاقـة المتجـددة، ونـازك حسـن، محلـل 
المشـاركين  تعريـف  هـي  المتجـددة،  للطاقـة  الدوليـة  الوكالـة  لـدى  بيانـات 
بـا´دوات التحليليـة ومصـادر البيانات بالوكالـة الدولية للطاقـة المتجددة. كما 
م كل من عبد الملك علي، المسـؤول المشـارك بالبرنامج، ا´طلس العالمي  قدَّ
للطاقـة المتجددة لـدى الوكالة الدوليـة للطاقة المتجددة، وجاكنتو إسـتيما، 
مسـؤول البرنامـج بنظم المعلومـات لدى الوكالـة الدولية للطاقـة المتجددة 
المسـؤول  خالـد،  أرسـالن  وتحـدث  المتجـددة"  للطاقـة  العالمـي  "ا´طلـس 
المشـارك بالبرنامـج لـدى الوكالة الدوليـة للطاقة المتجددة، عن آليات سياسـة 
الطاقة المتجددة وقواعد البيانات الحالية لسياسـة الطاقة المتجددة. وقّدم 
مايـكل تايلـور، محلـل طاقـة لـدى الوكالـة الدوليـة للطاقـة المتجـددة، عـرض 

تقديمي حول تكاليف الطاقة.

المبـادرة  حـول  حالـة  دراسـة  ومناقشـة  تقديمـي  بعـرض  اليـوم  وانتهـى 
المجتمعية للوكالة الدولية للطاقة المتجددة.



كون صداقات
واجعل لنفسك تأثيرا وتابع 

تحقيق أحالمك

١٦ ١٥

يقول محمد راشد الغيالني، أحد خريجي برنامج 
”القادة الشباب لطاقة المستقبل“ لعام 2013-2012، إن 

قطاع النفط والغاز مرتبط كثيرا بقطاع الطاقة 
المتجددة والوقود الحيوي؛ فهما طرفان في المعادلة.

ــر  ــى غي ــه عل ــي أن ــظ زمالئ ــاز، الح ــط والغ ــاع النف ــي قط ــي ف ــوء خبرات ــي ض ف
المعتــاد بالنســبة لــي أن أواصــل دراســاتي فــي مجــال الطاقــة المتجــددة 
ــا  ــيران مع ــن يس ــو أن القطاعي ــرون ه ــه الكثي ــا ال يعرف ــوي، وم ــود الحي والوق

جنبا إلى جنب.

ــج  ــى برنام ــرف عل ــا والتع ــوم والتكنولوجي ــدر" للعل ــة "مص ــارة مدين ــد زي فبع
”القــادة الشــباب لطاقــة المســتقبل“، قــررُت االنضمــام لهــذا البرنامــج آمــًال أن 
أضــع يــدي علــى قضايــا الطاقــة المســتقبلية والتــي تعتبــر فــي صميــم 
حياتــي المهنيــة ونقطــة أساســية فــي رؤيــة ا¾مــارات فــي اســتراتيجيتها 

لتحقيق التنوع االقتصادي.

واعتقــدُت أن االنضمــام إلــى هــذا البرنامــج وأنــا مــا زلــُت فــي عامــي ا´كاديمــي 
الثاني بمثابة واحد من أفضل ا¾نجازات في مشواري ا´كاديمي. 

ــا  ــت عليه ــي حصل ــرات الت ــارف والخب ــج المع ــة لدم ــي الفرص ــنحْت ل ــد س وق
فــي مشــروع تخرجــي، والتــي كانــت قائمــة علــى تحويــل فضــالت زيــت الطبــخ 
إلــى وقــود حيــوي مــن خــالل اســتخدام عناصــر صلبــة محفــزة؛ وهــي الفكــرة 
لطاقــة  الشــباب  ”القــادة  برنامــج  عمــل  ورش  فــي  وأنــا  راودتنــي  التــي 

المستقبل“.

وبمجــرد انتهــاء البرنامــج، بــدا لــي معهــد مصــدر للعلــوم والتكنولوجيــا 
المــكان ا´فضــل لمتابعــة مراحــل التعليــم العالــي، حيــث واصلــْت دراســاتي 
البحثيــة علــى منتجــات الوقــود الحيــوي، كجــزء مــن درجــة الماجســتير التــي 

يمنحها معهد مصدر للعلوم والتكنولوجيا في الهندسة الكيميائية.

وكلــي أمــل فــي متابعــة حياتــي المهنيــة فــي مجــال التغيــر المناخــي، وذلــك 
المعرفــة  ُيقــدم  لــم  المســتقبل“  لطاقــة  الشــباب  ”القــادة  برنامــج  ´ن 
فحســب، بــل ســمَح لــي بتحســين مهاراتــي القياديــة وا¾داريــة. وبالرغــم مــن 
أننــي لــم أدرك ذلــك فــي الوقــت الحالــي، فإننــي اåن علــى درايــة بكافــة 
المهــارات الحياتيــة التــي حصلــُت عليهــا. وكانــت المفاجئــة الُكبــرى بالنســبة 
ــذي  ــجيع ال ــز والتش ــام والتحفي ــدى االهتم ــي وم ــتوى الثقاف ــي المس ــي ه ل

لمسته في زمالئي الطالب.

ــا مؤتمريــن فــي كٍل مــن مدينتــي دريســدن وســنغافورة.  لكــن  فقــد حضرن
الرحلــة التــي ال ُيمكــن أن ُتنســى كانــت ورشــة العمــل المنعقــدة فــي واليــة 
لــّداخ بالهنــد، حيــث ســنحت لنــا الفرصــة للقــاء الــداالي المــا لمناقشــة القضايــا 
ذات الصلــة بالطاقــة وا´خالقيــات الثقافيــة وهــدف ا´مــم المتحــدة فــي 

توفير الطاقة للجميع.

وعملــُت كذلــك ضمــن مشــروع تزويــد مستشــفى فــي رأس الخيمــة بالطاقــة 
¾حــدى  المتجــددة  الطاقــة  توفيــر  فــي  نجحنــا  حيــث  الشمســية 
ــا  ــرا؛ إال أنن ــا كبي ــكل تحدي ــروع ُيش ــذا المش ــة. وكان ه ــفيات المحلي المستش
ــارة  ــا فــي إثبــات أن االعتمــاد علــى الطاقــة المتجــددة فــي تشــغيل وإن نجحن
الــدروس  وكانــت  التكلفــة.  حيــث  مــن  وفّعــال  موثــوق  المستشــفى 
المســتفادة التــي تعلمتهــا مــن هــذا المشــروع حــول العمــل الجماعــي وبنــاء 

المهارات ال ُتقّدر بثمن حقا.

ــا الطاقــة المتجــددة علــى نفــس درجــة ا´هميــة التــي  ُيعــد الشــغف بقضاي
أوليتهــا لحصولــي علــى ُمعــدل تراكمــي مرتفــع خــالل دراســتي ا´كاديميــة 
لطاقــة  الشــباب  ”القــادة  برنامــج  أعضــاء  ضمــن  االختيــار  علــّي  ليقــع 
ــن  ــه. فم ــي إلي ــذي أنتم ــباب ال ــل الش ــن جي ــي وع ــر عن ــذي ُيعب ــتقبل“، وال المس
خــالل هــذا البرنامــج، تعرفنــا علــى مــا تبذلــه ا¾مــارات مــن جهــود فــي دعــم 
ــف  ــي مختل ــادي ف ــب دور ري ــباب لع ــنى للش ــف يتس ــددة، وكي ــة المتج الطاق

مجاالت الطاقة على كافة ا´صعدة المحلية والوطنية والعالمية.

وتمثلــت ثمــرة هــذا البرنامــج فــي زيــادة وعيــي بأهميــة ابتــكار حلــول واقعيــة. 
ــود  ــل الوق ــية مح ــواح الشمس ــل ا´ل ــور أن تح ــم أتص ــال، ل ــبيل المث ــى س فعل
ا´حفــوري يومــا مــا، غيــر أن هــذا تغيــر تمامــا عندمــا تعرفــُت علــى العديــد مــن 
البرامــج التــي يباشــرها معهــد مصــدر للعلــوم والتكنولوجيــا بالشــراكة مــع 

شركات إنتاج الطاقة المتجددة.

وســاورني الشــك حيــال اعتقــادي بحقيقــة اعتمــاد دولــة بأكملهــا علــى 
الطاقة المتجددة بنسبة ١٠٠ بالمائة، حتى التقيت رئيس هذا البلد في إطار برنامج 
”القــادة الشــباب لطاقــة المســتقبل“. واåن، أرى أنــه إذا كان بمقــدور دولــة 

واحدة تحقيق هذه الطفرة، عندها سيخطو العالم كله نفس الخطى.

فمــن خــالل الــدورات التدريبيــة واالكتشــافات والرحــالت التــي نظمهــا برنامــج 
ــاريعي  ــذ مش ــة تنفي ــي كيفي ــت ف ــتقبل“، تأمل ــة المس ــباب لطاق ــادة الش ”الق
المثــال،  ســبيل  فعلــى  ملمــوس.  واقــٍع  إلــى  فكرتهــا  وتحويــل  الخاصــة 
راودتنــي فكــرة اســتخدام أشــعة الليــزر والعدســات الضوئيــة، وهــو مــا يبــدو 
غيــر عملــي؛ وقــد ســعدت كثيــًرا إذ وجــدت نفســي علــى المســار الصحيــح، مــع 

مجرد تغير طفيف في ا´فكار الرئيسية.

ــع  ــه م ــه وميزات ــق خصائص ــم تتواف ــدة إن ل ــيكون ذا فائ ــق س ــن تطبي ــا م وم
اســتخداماته المتوقعــة العمليــة. فبمســاعدة العديــد مــن المحترفييــن، 
حّولــت فكرتــي إلــى شــيء ُيمكــن تنفيــذه واقعًيــا كمصــدر للطاقــة الجديــدة 

لصالح المجتمع. 

ــارة  ــي زي ــا ف ــي دوم ــت رغبت ــل كان ــا؛ ب ــائحة ُمطلق ــفر كس ــي الس ــب ف ــم أرغ ل
النــاس حــول العالــم وفهــم احتياجاتهــم والتعــرف علــى  البســطاء مــن 

مشكالتهم وتجربة العيش معهم، فهذا ما يمنحني فهًما أعمق للحياة.
ــة  ــتي الحالي ــي دراس ــص ف ــوع التخص ــددة موض ــة المتج ــال الطاق ــر مج ويعتب
ووظيفتــي المســتقبلية. وكطالبــة فــي كليــة الهندســة متخصصــة فــي مجال 
الطاقــة المســتدامة والطاقــة المتجــددة، أصبحــُت علــى درايــة بمصــادر توليــد 
الطاقــات المتجــددة، وقــد ســاهم برنامــج ”القــادة الشــباب لطاقــة المســتقبل“ 
فــي صقــل معارفــي عــن طريــق تضميــن هــذه المواضيــع فــي محتــوى الــدورة 
التدريبيــة حــول سياســة الطاقــة والقيــادة، إلــى جانــب تدريــس التطبيــق العملــي 
للمعلومــات عــن طريــق إجــراء التجــارب فــي المعامــل وكذلك مــن خــالل الزيارات 

الميدانية.
ففــي رحلتــي إلــى أندونيســيا لتصميــم أنظمــة لتوليــد الطاقــة بعيــًدا عــن 
ــًدا فــي قريــة بويواللــي  ــاء للتنميــة المجتمعيــة، وتحدي محطــات توليــد الكهرب
ــل  ــول تحوي ــروعنا ح ــرة مش ــْت فك ــية، انصب ــطى ا¾ندونيس ــاوة الوس ــرة ج بجزي
مصــادر الوقــود الحيــوي المتعــددة المســتخرجة مــن أشــجار الخيزران إلــى طاقة 
كهربيــة مــن خــالل إجــراء عمليــة التحويــل إلــى غــاز. وقــد اســتهدفنا فــي هــذا 
ــل  ــة؛ مث ــة الكثيف ــتهالك الطاق ــى اس ــد عل ــي تعتم ــات الت ــروع المؤسس المش

المنازل الكبيرة والمصانع والهيئات التجارية.
وقــد اشــتملْت خطــة المشــروع علــى شــراء أخشــاب الخيــزران مــن الســكان 
المحلييــن بالقريــة وبيــع الطاقــة التــي يتــم إنتاجهــا فــي هذا المشــروع للشــرائح 
المســتهدفة. وكانــت النتيجــة النهائيــة التــي خــرج بهــا المشــروع هــو تقديــم 
لكبــار  الطاقــة  وتوفيــر  جانــب،  مــن  للمســتحقين  االقتصــادي  الدعــم 

المستهلكين من جانب آخر.
وخــالل أســبوع واحــد، تعلمــُت الكثيــر علــى الصعيــد المهنــي كمهندســة وأيًضا 
علــى الصعيــد الشــخصي؛ إذ أتاحــت لــي مقابلــة أبنــاء القرية التعــرف على كيفية 

تطبيق التكنولوجيا لصالح ا´شخاص الذين يحتاجون إليها بحق.

مساعدة الشباب في
ابتكار حلول واقعية للطاقة 

المتجددة وتقديمها للعالم

يقول محمد أسامة خضر، أحد خريجي برنامج 
”القادة الشباب لطاقة المستقبل“ لعام 2012 -2013 

أنه من الوارد الوصول إلى عالم تعتمد فيه الدول 
كافة على الطاقة المتجددة.

نحو هندسة لعالم أفضل، 
قرية واحدة في كل مرة

ترى منار سعيد عبد اµ المزروعي، إحدى خريجات 
برنامج ”القادة الشباب لطاقة المستقبل“ لعام 2015، 

أن تعليم خريجي كليات الهندسة كيفية ابتكار حلول 
واقعية ذات صلة بالمجتمع ُتلخص أفضل ما في 

التكنولوجيا من ميزات وما في القيادة من سمات.

وفي تعليق �حمد فخري حنفي، أحد خريجي برنامج 
”القادة الشباب لطاقة المستقبل“ لعام 2015-2016،

ذكر أن معنى عبارة أن تكون قائًدا يدور حول استخدام 
السياسة واالقتصاديات كعالقات متداخلة بين المالمح 

الفنية وغير الفنية لنظم الطاقة.

ما مدى معرفتنا بحالة الطاقة في العالم، وما مدى التقّدم الذي حققته بعض 
مناطق العالم في هذا القطاع. وهاتان النقطتان هما أكثر الدروس أهمية التي 

تعلمتها خالل مشاركتي في برنامج ”القادة الشباب لطاقة المستقبل“ .

توليدها.  لتجربة  المتقدمة  الدول  على  حكرا  المتجددة  الطاقة  أن  العديد  ويرى 
الحظت  فإنني   ، المستقبل“  لطاقة  الشباب  ”القادة  برنامج  أعضاء  أحد  وبصفتي 
كيف غّيرت هذه التقنيات العديد من أساليب الحياة في الدول النامية؛ حيث تكون 

الطاقة مكوًنا أساسًيا في تطويرها وتنميتها.

فعندما بدأت مواد درجة البكالوريوس في الهندسة الكهربائية بجامعة مكغيل 
الطالب  معظم  وكحال  كثيًرا.  يستهويني  الطاقة  مجال  يكن  لم  كندا،  في 
زمالئي، فقد تغيرت توجهاتنا أكثر من مرة. ومع إدراك أن الطاقة قضية أساسية 
واالهتمام  النفط  أسعار  تشهدها  التي  التقّلب  موجات  بسبب  سيما  ال  عالمية، 
تحّول  البيئة،  على  وتوابعها  الحالية  الطاقة  مصادر  تأثيرات  بعواقب  المتزايد 

اهتمامي لمجال الطاقة المتجددة.

من  كثير  على  حصلُت  المستقبل"،  لطاقة  الشباب  "برنامج  العنوان  قرأُت  وعندما 
من  العديد  في  اåخرين  المتقدمين  بين  أتميُز  جعلني  ما  والتقدير  التشجيع 
المواقف. وأعكف حالًيا على متابعة درجة الماجستير في علوم الطاقة بالمعهد 
زيورخ، ويدور بحثي حول موضوع سياسة  للتكنولوجيا في  الفيدرالي السويسري 

واقتصاديات الطاقة. 

البحث  أن  تعليمي  في  المستقبل  لطاقة  الشباب  برنامج  إلى  يرجع  والفضل 
استراتيجيات  وضع  من  بد  ال  فإنه  الفنية،  المواضيع  في  واالبتكار  المستدام 
سوق  إلى  الحالية  الطاقة  استهالك  من  العالم  تحويل  كيفية  حول  وإرشادات 
والموثوقية.  والفعالية  واالستدامة  االقتصادية  بالجدوى  يتميز  مستقبلي  طاقة 
وُيمكن أن نتمكن بفضل المعادلة التي يتمثل طرفاها في التكنولوجيا "الدفع"، 
وطرفها الخاص بوضع سياسات "الجذب" من تحقيق هذه الرؤية. وحقيقة القول 
إن هذا الفهم جعلني أكثر شغفا في ذلك التداخل بين المالمح الفنية وغير الفنية 

´نظمة الطاقة وإعادة التفكير حول أهدافي الشخصية ومستقبلي المهني.

المهارات  مع  الفنية  بالهندسة  ا´كاديمية  معرفتي  إتمام  في  أمل  وُكلي 
والتجارب في سياسة الطاقة وطرائق التمويل واقتصادياتها. وهدفي هو االنخراط 
في العمل في مجال سياسات الطاقة في مؤسسة حكومية أو في مؤسسة 
الدولية للطاقة  الوكالة  أو  الدولية للطاقة  الوكالة  أو  المتحدة  دولية مثل ا´مم 

المتجددة.

عنــد انضمامــي إلــى برنامــج ”القــادة الشــباب لطاقــة المســتقبل“ كأحــد 
المحترفيــن الشــباب، كل مــا كنــت أعرفــه هــو أننــي رغبــُت فــي متابعــة 
مــع  أعــوام،  بأربعــة  وبعدهــا  والبيئــة.  الطاقــة  مجــال  فــي  اهتماماتــي 
ــة  ــل الطاق ــرة لتكام ــول المبتك ــي الحل ــتير ف ــة الماجس ــى درج ــي عل حصول
ــة  ــة للطاق ــة الدولي ــدى الوكال ــل ل ــة، والعم ــة الحالي ــي ا´نظم ــددة ف المتج
الهائــل  الكــم  لذلــك  امتنانــي  عــن  ُأعــرب  فإننــي   ،(IRENA) المتجــددة 
مــن المعــارف المتعــددة التــي اكتســبتها خــالل تجربتــي فــي برنامــج ”القــادة 
الشــباب لطاقــة المســتقبل“ . وكلــي ثقــة فــي أنــه كونــي بيــن خريجــي 
برنامــج ”القــادة الشــباب لطاقــة المســتقبل“ ، فقــد لعــب ذلــك دورا هامــا 
للطاقــة  الدوليــة  الوكالــة  لــدى  عاميــن  لمــدة  وانتدابــي  تعيينــي  فــي 

 .(IRENA) المتجددة
وقد ســنحْت لي الفرصــة لحضور المنتدى ا´وروبي لطاقة المســتقبل ٢٠١١ في 
عالــم  أجــل  مــن  االبتــكار  "تمكيــن  موضــوع  حــول  بسويســرا  جينيــف 

مستدام". 
وا´مــر ا´كثــر تشــجيًعا هــو االســتماع إلــى قــادة أمثــال الدكتــور برترانــد 
بيــكارد؛ فخــالل زيارتــي إلــى مســتودعات طائــرة «ســوالر إمبلــس» بالقــرب مــن 
ــم  ــي العال ــدة ف ــرة الرائ ــى الطائ ــرة عل ــرة مباش ــك أول نظ ــت تل ــف، كان جيني

التي تعمل بالطاقة الشمسية. 
ــه فريــق ســوالر إمبلــس بزيــارة إلــى أبــو ظبــي لبــدء  وفــي عــام ٢٠١٥, توجَّ
مهمتهم في السفر حول العالم بالطائرة «سوالر إمبلس ٢»، وكان من ُحسن 
حظــي أن رأيــت الطائــرة الحقيقيــة عــام ٢٠١١ وشــاهدتها بعينــي تحلــق حــول 
ســماء أبــو ظبي عام ٢٠١٥. وهذا خيــر برهان على أنه باالبتــكار والعزم والمثابرة، 

ال نعرف للمستحيل طريًقا.
وتــم إثبــات ذلــك عندمــا طبَّقــت مجموعــة مــن ثمانيــة مــن خريجــي برنامــج 
المتجــددة  المســتقبل“ فكــرة تقديــم الطاقــة  الشــباب لطاقــة  ”القــادة 
بقطــاع الرعايــة الصحيــة، وقــد يســتغرق ا´مــر نحــو ثالثــة أعــوام ¾تمــام 

مشــروع مستشفى راشد عبد اË عمران في رأس الخيمة.
ويتمثــل الجــزء ا´فضــل فــي برنامــج ”القــادة الشــباب لطاقــة المســتقبل“ فــي 
ذلــك الكــم مــن الفــرص الرائعــة التــي يقدمهــا البرنامــج. وتقــع المســؤولية 
علــى عاتــق أعضــاء البرنامــج فــي انتهــاز هــذه الفــرص وصقــل مهارتهــم 
وخبراتهــم. فمــن بيــن الثمــار التــي حصدُتهــا فــي هــذا البرنامــج القــدرة علــى 

عــرض أفكاري وترجمتها إلى واقع ملموس.

تحقيق االنسجام بين التكنولوجيا 
والسياسات الخاصة بالطاقة المتجددة

االبتكار والعزم والمثابرة: أضالع 
مثلث تحويل ا�حالم إلى واقع

وفي معرض حديث آسيا آل علي، إحدى خريجات
برنامج ”القادة الشباب لطاقة المستقبل“ لعام 2012 - 2011، 

ذكرت أنه بدءا من زيارة مستودعات الطائرة «سوالر إمبلس» 
وحتى رؤيتها ُتحلق في سماء أبوظبي مرورا بتشغيل 

مستشفى بالطاقة الشمسية، فقد كانت بحق رحلة رائعة.

بدايات نجاح القادة الشباب 
لطاقة المستقبل
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إنهم قادة المستقبل الذين تركوا 
بصماتهم في المحافل المحلية والدولية 

منذ اعطاء الضوء ا´خضر لبرنامج ”القادة 
الشباب لطاقة المستقبل“ وتبادلهم الرؤى من 
واقع خبراتهم وتجاربهم التي كان لها أثر في 

تغيير نمط حياتهم.



استمتع نحو 100 عضو من برنامج ”القادة 
الشباب لطاقة المستقبل“ بفرصة التفاعل

مع كبار الخبراء في مجال االستدامة،
ومنهم مخترعي طائرة «سوالر إمبلس».

كانــت القمــة العالميــة لطاقــة المســتقبل -إحــدى أهــم الفعاليــات الســنوية 
فــي العالــم التــي تركــز علــى طاقــة المســتقبل -مناســبة هامــة ¾طــالق 

أجندة مشاريع برنامج ”القادة الشباب لطاقة المستقبل“ ٢٠١٥ لمدة عام.

وكانــت البدايــة قويــة مــع تفاعــل نحــو ١٠٠ مشــارك جديــد جميعهــم مــن الطالب 
المتميزيــن أو المهنييــن الشــباب المتألقيــن مــن ا¾مــارات ومــن دول أخــرى حــول 
العالــم، مــع ُنخبــة مــن قــادة المســتقبل فــي مجــال الطاقــة عالميــا مثــل 
ــية،  ــة الشمس ــل بالطاق ــرة تعم ــي طائ ــس»، وه ــوالر إمبل ــروع «س ــي مش ُمصمم

وطياريها ورئيس مجلس الطاقة العالمي.

قــد  المســتقبل“  لطاقــة  الشــباب  ”القــادة  برنامــج  أعضــاء  كان  إذا  مــا  وســواء 
ــات  ــوا النقاش ــم خاض ــاش أو أنه ــات النق ــة وجلس ــة للقم ــة العام ــروا الجلس حض
ــى  ــرف عل ــي التع ــع ف ــت رائ ــاء وق ــتمتعوا بقض ــد اس ــج؛ فق ــات البرنام ــي منص ف
البرنامــج عــام ٢٠١٤، والعمــل  التــي طّورهــا المشــاركون فــي  مشــاريع االبتــكار 
كفريــق واحــد مــع تبــادل المعلومــات وا´فــكار لالنتهــاء إلــى عــدة مقترحــات 

لمشروع بحثي خاص بهم حول االستدامة والطاقة المتقدمة.

ــاء  ــم ا´عض ــتقبل تقدي ــة المس ــة لطاق ــة العالمي ــن القم ــر م ــوم ا´خي ــهد الي وش
الُجدد لبرنامج ”القادة الشباب لطاقة المستقبل“ ٢٠١٥ هذه المقترحات. ومن المقرر أن 
يعكــف المشــاركون مــن برنامــج ”القــادة الشــباب لطاقــة المســتقبل“ علــى تطويــر 
المقترحــات التــي تــم اختيارهــا خــالل هــذا العــام، مــع دعــم معهــد مصــدر، ليقــوم 
برنامــج ”القــادة الشــباب لطاقــة المســتقبل“ بعرضهــا فيمــا بعــد خــالل القمــة 

العالمية للطاقة (WFES) عام ٢٠١٦.

الطيران باالعتماد على الطاقة الشمسية من حلم إلى حقيقة

حضــر كل مــن برترانــد بيــكارد وأنــدري بورشــبيرج، ُمصممــي ســوالر إمبلــس وطياريهــا 
حــول  رؤيتهــم  لمنافشــة  المســتقبل“  لطاقــة  الشــباب  ”القــادة  برنامــج  لجنــاح 
للطيــران  التشــغيلية  للمالمــح  وا´فــكار  الــرؤى  وعــرض  اســتدامة  أكثــر  مســتقبل 
ــة.  ــة الفضائي ــات الجوي ــرة وا¾لكترون ــدات الطائ ــية ومع ــة الشمس ــتخدام الطاق باس
 ١٠٠ بنســبة  الشمســية  بالطاقــة  أول طائــرة تعمــل  إمبلــس»  «ســوالر  وتعتبــر طائــرة 

بالمائة لتجوب العالم ليًال ونهاًرا.

وكان مــن بيــن الــدروس المهمــة المســتفادة ´عضــاء البرنامــج هــي رســالة أنــدري 
بورشــبيرج حــول أهميــة تطبيــق منهجيــة متعــددة االختصاصــات لالهتــداء إلــى حلــول 

ابتكارية واستكشاف تقنيات مختلفة في هذا المضمار.

ا´مــم  مؤسســة  إدارة  لمجلــس  التنفيــذي  المديــر  كيلفــن،  كاثــي  لكلمــة  وكان 
ــرا رائعــا فــي حــث الشــباب علــى أهميــة  المتحــدة، التــي وجهتهــا ´عضــاء البرنامــج أث
الــدور الــذي يلعبونــه فــي قيــادة دفــة التغييــر. وقــد أثنــت علــى قيــادة أبوظبــي كونهــا 

قوة رائدة في دفع هذا التحول نحو استخدام الطاقة المتجددة.

ــا  ــي وجهته ــي، الت ــة العالم ــس الطاق ــس مجل ــادو، رئي ــيه ن ــاري خوس ــالة م ــي رس وف
ــا  ــاف م ــم اكتش ــت "عليك ــتقبل“ ، قال ــة المس ــباب لطاق ــادة الش ــج ”الق ــاء برنام ´عض
ــة  ــى تغذي ــّجعتهم عل ــام." وش ــز واهتم ــه بتركي ــا تفعلون ــكم، وم ــتهوي حماس يس

طموحهم ليكونوا قادة المستقبل.

التــي  العمــل  اثنتيــن مــن ورش  الهنــد محــورا شــيقا دارت حولــه  شــكلت 
اســتمتع بهــا برنامــج ”القــادة الشــباب لطاقــة المســتقبل“؛ حيــث لــم يقتصــر 
المــا  الــداالي  قابلــوا  بــل  االســتدامة،  قضايــا  دراســة  علــى  الطــالب  عمــل 
تــم تنظيــم ورشــة  آواخــر عــام ٢٠١٣،  نوبــل. وفــي  الحاصــل علــى جائــزة 
عمــل تحــت عنــوان "الوصــول للطاقــة وا´خالقيــات والتنميــة" اســتغرقت 
ــة  ــباب لطاق ــادة الش ــج ”الق ــاء برنام ــن أعض ــة م ــا ثماني ــام حضره ــة أي ثماني
ــادة  ــج ”الق ــام برنام ــة. وق ــداخ الهندي ــة ل ــن والي ــالب م ــتة ط ــتقبل“ وس المس
الشــباب لطاقــة المســتقبل“ بتنظيــم هــذه الورشــة بمســاعدة كل مــن 
مركــز الــداالي المــا للقيــم ا´خالقيــة والتحويليــة بمعهــد ماساتشوســتس 
بواليــة  للطــالب  والثقافيــة  التعليميــة  والحركــة   (MIT) للتقنيــة 

لداخ (SECMOL) في مقاطعة لياه بالهند.

واجتــذب الجمهــور الــذي احتفــى بلقــاء الــداالي المــا الرابــع عشــر، الداعــم 
الرحلــة؛ حيــث  ا´ضــواء فــي هــذه  العليــا لالســتدامة،  للمُثــل  العالمــي 
اســتمتع أعضــاء برنامــج ”القــادة الشــباب لطاقــة المســتقبل“ بالتكريــم 
والتشــجيع عندمــا أوصاهــم بقضيــة االلتــزام العالمــي لنشــر الوعــي حــول 

تقنيات االستدامة وأساليب الحياة.

لطاقــة  الشــباب  ”القــادة  برنامــج  مــن  كل  جهــود  تضافــرت  كمــا 
أنظمــة  تصميــم  حــول  الهنديــة  لــداخ  واليــة  ومشــاركي  المســتقبل“ 
ــاص  ــز خ ــداء تركي ــع إب ــة، م ــة االجتماعي ــراءات التنمي ــة وإج ــة للطاق فعال

على كيفية تنفيذ تلك االستراتيجية في والية لداخ المحلية.

الطاقــة  أنظمــة  الورشــة  هــذه  تناولتهــا  التــي  المواضيــع  بيــن  ومــن 
الُمصّغــر مــع المشــاركة المجتمعيــة والريــادة  والتصميــم الشــبكي 

االجتماعية.

ــن  ــن بي ــث كان م ــة، حي ــذه الورش ــي ه ــاركين ف ــاف المش ــت أطي وتنوع
والمؤسســات  المنظمــات  مختلــف  مــن  وشــباب  طــالب  الحضــور 
 (SECMOL) ا´كاديمية مثل الحركة التعليمية والثقافية للطالب في لداخ
وجامعــة واليــة جامــو فــي الهنــد ومعهــد التدريــب الصناعــي فــي 

تقسيم لياه بالهند وجامعة ثابار في مدينة باتياال الهندية.

وفــي عــام ٢٠١٤ أثنــاء الرحلــة الثانيــة، اســتمتع ا´عضــاء بزيــارة قريــة 
ــى  ــها إل ــود تأسيس ــي يع ــة الت ــد البوذي ــا والمعاب ــبول» وكهوفه «ساس
ــة  ــة الكهرومائي ــد الطاق ــة لتولي ــأة الصناعي ــت، والمنش ــام مض ــف ع أل

التي تم افتتاحها مؤخًرا.

ومــن بيــن أعضــاء برنامــج ”القــادة الشــباب لطاقــة المســتقبل“، نجــح عشــرة أعضــاء مــع 
عشرة من الطالب المحليين في تسلق جبال الهيمااليا بارتفاع ٣,٥٠٠ قدم للمشاركة في 
ورشــة عمــل ُمكثفــة علــى مــدار أســبوع مــن العمــل الميدانــي والتــي رّكــزت علــى 
الوصــول للطاقــة والتنميــة االقتصاديــة فــي الهنــد. وتــم عقــد هــذه الورشــة فــي 
لطاقــة  الشــباب  ”القــادة  برنامــج  أعضــاء  حضرهــا  حيــث  بالهنــد،  ليــاه  مقاطعــة 
المســتقبل“ بصحبــة طــالب مــن واليــة لــداخ المحليــة لالســتفادة مــن االحتــكاك الثقافــي 

وتطبيق المشاريع التطبيقية الميدانية.

ــن  ــددا م ــة ع ــذه الورش ــت ه ــات، تناول ــرات والفعالي ــل بالمحاض ــبوع حاف ــدار أس ــى م وعل
المواضيــع مثــل تنميــة الــروح القياديــة، وتقنيــات الطاقــة الُمصّغــرة، وتصميــم الشــبكات 
الصغــرى للطاقــة المتجــددة، وتقييــم االحتياجــات والتحليــل االقتصــادي للتخطيــط 
للطاقــة، وبعــض أفــكار نظــم التصميــم والتنميــة البشــرية والمشــاركة المجتمعيــة 

ونقص الطاقة ومؤسسات الطاقة الصغيرة والريادة االجتماعية.

١٢ ١١

االحتكاك بالنخبة
في القمة

العالمية لطاقة 
المستقبل ٢٠١٥

أعضاء برنامج ”القادة 
الشباب لطاقة 

المستقبل“ يتسلقون جبال 
الهيمااليا لدراسة سبل 

الوصول للطاقة والتنمية 
ا	خالقية في الهند 

في رحلتين إلى المرتفعات الجبلية شمال 
الهند، قابل برنامج ”القادة الشباب لطاقة 
المستقبل“ الداالي الما الحاصل على جائزة 

نوبل واستكشفوا معا عدد من الوسائل لدعم 
تنمية برامج الوصول للطاقة المستدامة.



الطاقة المتجددة على 
أعتاب إحدى قرى منطقة 

جاوة الوسطى ا¾ندونيسية
برنامج ”القادة الشباب 

لطاقة المستقبل“ 
يتألق في مؤتمر القيادة 

الدولي بالبحرين 

ــن  ــون م ــق مك ــى فري ــاة"، قض ــارات الحي ــر مس ــج "تغيي ــمي ببرنام ــا س ــار م ــي إط وف
ــون  ــبوًعا يعمل ــتقبل“ أس ــة المس ــباب لطاق ــادة الش ــج ”الق ــن برنام ــاء م ــرة أعض عش
مدينــة  فــي  مــارت  ســيبالس  جامعــة  مــن  آخريــن  طــالب  عشــرة  مــع  بالتعــاون 
ســيراكارتة فــي مقاطعــة جــاوة الوســطى ا¾ندونيســية، وآتــى هــذا التعــاون ثمرتــه 

متمثلًة في تدشين مبادرة تنموية بهذه القرية ا¾ندونيسية.

ــارج  ــة خ ــد الطاق ــة تولي ــم أنظم ــوان "تصمي ــت عن ــادرة تح ــرح مب ــم ط ــه ت ــر أن ويذك
ــتدامة"  ــة المس ــادة الطاق ــي ري ــة ف ــة المجتمعي ــة للتنمي ــبكة الكهربائي ــاق الش نط
بتنظيــم مشــترك فــي يوليــو ٢٠١٥ بيــن أعضــاء برنامــج ”القــادة الشــباب لطاقــة 
بارتنــزرز وإحــدى  إنيرجــي  المســتقبل“ وطــالب جامعــة ســيبالس مــارت وشــركة 
المؤسســات غيــر الحكوميــة والتــي هدفــْت إلــى تعريــف الطــالب بالقيــادة فــي 
تعزيــز الوصــول إلــى الطاقــة والتنميــة المســتدامة؛ حيــث تــم تدريــب الفريــق علــى 
طــرق تطبيــق ا´نظمــة للتفكيــر بشــأن منهجيــة متعــددة االختصاصــات مــن خــالل 

التطبيق الفعلي.

وقــد اســتفادت مجموعــة الكــوادر الشــبابية مــن كٍل مــن أعضــاء ”القــادة الشــباب 
لطاقــة المســتقبل“ والطــالب ا¾ندونيســيين مــن المجتمــع مــن خــالل المشــاركة 
الواعيــة، حتــى مــع ســعي هــذه الكــوادر لتقديــم رؤيتهــم حــول االســتدامة، فــي 
حيــن تضمــن العمــل الميدانــي قيــاس مســتوى التدفــق فــي أحــد ا´نهــار المجــاورة 

واستكشاف الفرص المحتملة لتوليد الطاقة الحيوية والشمسية.

وعقــب التفاعــل مــع المدربيــن والمشــاركين فــي هــذه المبــادرة للتنميــة 
ذات  المبــادرات  مــن  عــدًدا  الطالبيــة  المجموعــة  دّشــنت  المجتمعيــة، 
ــة  ــم الطاق ــط نظ ــة وتخطي ــددة والتقني ــة المتج ــة الطاق ــة بهندس الصل
البرنامــج علــى  رّكــز  الريفيــة. وقــد  وتصميمهــا وريــادة أعمــال الطاقــة 
العمــل الجماعــي وخاصيــة التنــوع واحتــرام مختلــف الــرؤى واåراء، إلــى 

جانب التأكيد على أهمية الخبرات المتاحة محلًيا.

وذكــرت زينــب العلــي مديــر برنامــج ”القــادة الشــباب لطاقــة المســتقبل“ أن 
فــي  للمشــاركة  اســتثنائي  فرًصــا  البرنامــج  أعضــاء  منــح  التدريــب  هــذا 
ــق  ــض المناط ــي بع ــتدامة ف ــة واالس ــول الطاق ــة ح ــة بديل ــاريع ميداني مش
المأهولــة بالســكان المهمشــين. وتابعــت قائلــًة إن المنــاخ العــام لعمــل 
ــم  ــة لديه ــية الفني ــات ا´ساس ــى المعلوم ــد عل ــا للتأكي ــباب كان مثالي الش

ونماذج ا´عمال السليمة والمشاركة المجتمعية.

بتصميــم  الخاصــة  التحديــات  مجموعــة  قبــل  الفريــق  أن  إلــى  يشــار 
ــف ورش  ــي ُمختل ــا ف ــف به ــتدامة والتعري ــة المس ــد الطاق ــات تولي مؤسس
تــم تنظيمهــا خــالل هــذا ا´ســبوع. وشــكلت المحاضــرات  التــي  العمــل 
أبنــاء  والمناقشــات التفاعليــة جــزًءا مــن أنشــطة مشــاركة ا´عضــاء مــع 

القرية ا¾ندونيسية من المجتمع المجاور.

كمــا توجــه الفريــق فــي زيــارة إلــى أحــد ا´نهــار القريبــة للتعــرف علــى أفضــل 
ــالل  ــة خ ــي القري ــم ف ــوال بقائه ــق. وط ــتوى التدف ــاس مس ــات وقي الممارس
الــدورة التدريبيــة التــي اســتغرقت أســبوعا، وإلــى جانــب قيامهــم بتقييــم 
المــوارد الشمســية مــع اســتغالل المســاحات ا´رضيــة، تطلــع المشــاركون إلــى 
ثــم،  ومــن  تحديــًدا.  والشمســية  الحيويــة  للطاقــة  الفعلــي  التطبيــق 
ــطة  ــم ا´نش ــى تقيي ــاًء عل ــاريع بن ــدة للمش ــكاًرا جدي ــراح أف ــم اقت فبإمكانه

الزراعية المحلية، فضًال عن تبادل ا´فكار مع السكان المحليين.

وقــد أشــاد الطــالب المشــاركون مــن جامعــة ســيبالس مــارت ا¾ندونيســية 
بالــدور المهــم الــذي لعبــه أعضــاء برنامــج  ”القــادة الشــباب لطاقــة المســتقبل“ 
فــي تعزيــز قــدرات المجتمعــات المحليــة فــي مقاطعــة بويواللــي بأندونيســيا، 

والتي كانت مقرا لمركز تدريب «برينجدوني».

نجــح برنامــج ”القــادة الشــباب لطاقــة المســتقبل“ فــي اتخــاذ خطــوة جريئــة 
نحــو بنــاء قــادة الطاقــة فــي ا¾مــارات للوصــول إلــى دول الخليــج. ففــي 
أبريــل، ســافرت مجموعــة مــن منظمــي برنامــج ”القــادة الشــباب لطاقــة 
الثالــث  الخليجــي  المؤتمــر  لحضــور  البحريــن  إلــى  وأعضائــه  المســتقبل“ 

للقيادة.

ــة  ــالل القم ــتقبل“ خ ــة المس ــباب لطاق ــادة الش ــج ”الق ــادة ببرنام ــب ا¾ش وعق
العالميــة لطاقة المســتقبل ٢٠١٥، حــاز البرنامج على تشــجيع المؤتمر الخليجي 
للقيــادة وتــم توجيــه دعــوة إليهــم للمشــاركة فــي المؤتمــر حيــث كان عنــوان 

المؤتمر لهذا العام "إعداد قادة الطاقة".

ــة  ــوادر القيادي ــدرات والك ــاء الق ــى بن ــادة عل ــي للقي ــر الخليج ــز المؤتم ــد رّك وق
ــف  ــد ُيضي ــي. وق ــاون الخليج ــس التع ــي مجل ــن مواطن ــة بي ــاع الطاق ــي قط ف
ممثلــو برنامــج ”القــادة الشــباب لطاقــة المســتقبل“ إلــى هــذا المؤتمــر مــن خــالل 
التأكيــد علــى أهميــة البرنامــج ورؤيتــه ورســالته واالســتراتيجيات وا´ســاليب التــي 

يطبقها ¾شراك الشباب وتمكينهم ليصبحوا قادة المستقبل.

ــه  ــو برنامــج ”القــادة الشــباب لطاقــة المســتقبل“ تأكيدهــم علــى أن ــع ممثل وتاب
مــن شــأن االهتمــام بعنصــر االبتــكار ومســاندته فــي مجــال االســتدامة والطاقــة 
المتقدمــة وبنــاء مهــارات القيــادة جعــل الشــباب مــن المهنييــن والمحترفيــن 
أكثــر قربــا مــن المســؤولين الحكومييــن وقــادة ا´عمــال وممثلــي الهيئــات ا´خــرى 

المشاركين بفعالية في مجال الطاقة البديلة واالستدامة.

ــر  ــح المؤتم ــها، نج ــداف نفس ــن ا´ه ــد م ــاركان العدي ــتين تتش ــبة لمؤسس فبالنس
ــا  ــل فيم ــم التواص ــكار ودع ــادل ا´ف ــآزر وتب ــق الت ــة لتحقي ــة رائع ــم فرص ــي تقدي ف

بينها.

ــادة  ــج ”الق ــية لبرنام ــداف الرئيس ــد ا´ه ــر أح ــي المؤتم ــاركة ف ــت المش ــد حّقق وق
الشــباب لطاقــة المســتقبل“ في ٢٠١٥، أال وهو تكثيف مســتوى الحضــور على الصعيد 

ا¾قليمي من خالل المشاركة في المبادرات وا´نشطة والمؤتمرات الخليجية.

ــذب  ــي ج ــن ف ــي البحري ــد ف ــادة المنعق ــنوي للقي ــي الس ــر الخليج ــح المؤتم ــا نج كم
نحو ٢٠٠ مشارك من المهتمين بقطاع الطاقة في مختلف دول الخليج عام ٢٠١٥، بهدف 
ــاون  ــتوى التع ــز مس ــال وتعزي ــذا المج ــي ه ــادة ف ــر القي ــي عنص ــوات ف ــد الفج تحدي

¾عداد جيل جديد من القادة من الكوادر الشبابية.

وفــي إطــار أجندتــه لعــام ٢٠١٥، أّكــد المؤتمــر الخليجــي الســنوي للقيــادة علــى أهميــة 
ــوف  ــي س ــف الت ــواع الوظائ ــة أن ــة ومناقش ــاع الطاق ــن قط ــة م ــوى العامل ــات الق بيان
عناصــر  البرنامــج  أعضــاء  اســتعرض  كمــا  القادمــة.  ا´عــوام  فــي  القطــاع  يوفرهــا 
المطروحــة  وموضوعاتهــا  القيــادة  قضايــا  وكذلــك  الممارســات  وأفضــل  التدريــب 

للمناقشة مثل االبتكار وا´داء.

تقديرا لبرنامج ”القادة الشباب لطاقة المستقبل“ 
باعتباره برنامجا فريدا واستثنائيا للطالب 

والمهنيين الشباب، وجه المؤتمر الخليجي للقيادة 
في البحرين الدعوة للبرنامج للمشاركة برؤيته 

واستراتيجيته ومبادراته حول االستدامة.

١٠ ٠٩

أصبح أعضاء برنامج ”القادة الشباب لطاقة المستقبل“ 
والطالب ا¾ندونيسيين شركاًء رائدين في مجال صناعة 

وتصميم نظم توليد الطاقة الشمسية والحيوية خارج 
نطاق الشبكة الكهربائية لتنمية المجتمعات المحلية 

في إحدى القرى النائية بمنطقة جاوة الوسطى 
ا�ندونيسية.



أخبار

إنارة مستشفى رأس
الخيمة بالطاقة الشمسية 
على أيدي القادة الشباب

ساعدت الخاليا الكهروضوئية المصنوعة 
في ا¾مارات في أن يكون مشروع إنارة 

مستشفى رأس الخيمة بالطاقة الشمسية 
هو أكبر محطة �نتاج الطاقة الشمسية 

الالزمة �مداد المستشفى بالكهرباء.

نجــح أعضــاء برنامــج ”القــادة الشــباب لطاقــة المســتقبل“ فــي إتمــام مشــروع 
إنارة مستشفى راشد عبد اË عمران باستخدام الطاقة الشمسية.

وأخــذ أعضــاء برنامــج ”القــادة الشــباب لطاقــة المســتقبل“ علــى عاتقهــم هــذه 
المبــادرة، عبــر تنفيــذ مشــروع ¾نتاج الطاقة الشمســية بقــوة ٥٤٣ كيلــو واط بيك 
عــن طريــق الخاليــا الكهروضوئيــة والــذي ُيعــد المشــروع ا´كبــر فــي ا¾مــارات 
¾مــداد أحــد المستشــفيات بالكهربــاء. وقــد عملــت مشــاريع "مصــدر" الخاصــة 
الطاقــة  البرنامــج ¾تمــام مشــروع  بالتعــاون مــع مجموعــة مــن خريجــي 

المتجددة في نوفمبر ٢٠١٥. 

الخاليــا  تركيــب  عمليــات  تمــت  العامــة،  ا´شــغال  وزارة  مــن  وبتكليــف 
الطاقــة  لتوليــد  البلــورات  متعــددة  وحــدات  باســتخدام  الكهروضوئيــة 
الشمســية مصنوعــة فــي إمــارة الفجيــرة ¾مــداد مستشــفى رأس الخيمــة 

بالطاقة الشمسية.

ــة،  ــغال العام ــل وزارة االش ــودي، وكي ــرة العب ــة زه ــعادة المهندس ــدت س وأك
علــى الــدور المهــم لهــذه الشــراكات فــي تحســين مســتوى الكفــاءة وزيــادة 
ــن  ــًال ع ــة، فض ــة ا¾ماراتي ــة التحتي ــييد البني ــة وتش ــم التنمي ــل ودع ــرص العم ف

تبادل الخبرات والمعرفة والبيانات والموارد بين الشركاء كافة. 

المســاعدة فــي تعزيــز  المبــادرة مــن شــأنها  أن هــذه  العبــودي  وذكــرت 
ا´نظمــة البيئيــة لالســتدامة والمبانــي الخضــراء الصديقــة للبيئــة والتــي ال 
تــزال وزارة االشــغال العامــة ملتزمــة بإنشــائها. وتعتبــر هــذه المبــادرة خطــوة 
رئيســية فــي مشــوار إنجــاز ا´هــداف فــي ظــل رؤيــة ا¾مــارات ٢٠٢١ وأجندتهــا 

الوطنية، 

وقد أثنت العبودي على جهود الكوادر الشبابية في هذا المشروع.

وأوضحــت أن هــذه الشــراكات هــي نتــاج التــزام وزارة االشــغال العامــة بوضــع 
الهيئــات الحكوميــة،  الــوزارة ومختلــف  بيــن  للتعــاون االســتراتيجي  بــذرة 
ومنهــا مدينــة ومعهــد مصــدر، إلــى جانــب االســتفادة مــن خبــرات كل جهــة 

في مجال االستدامة تحقيًقا للتآزر بين هذه المؤسسات جميًعا.

مــن جهتــه، قــال الدكتــور أحمــد بالهــول، الرئيــس التنفيــذي لشــركة مصــدر: 
إمــداد هــذه  العامــة مــن خــالل  ا´شــغال  وزارة  نتعــاون مــع  أن  "يســرنا 
المستشــفى بمصــدر للكهربــاء. ويعتبــر هــذا المشــروع مثــاًال آخــر علــى 
تحفيــز مصــدر لعنصــر االبتــكار ودعمهــا لــه، يــًدا بيــد مــع شــركائنا لمتابعــة 
االحتفــاء بالشــباب ولتنفيــذ هــذه المشــاريع أثنــاء أســبوع ا¾مــارات لالبتــكار؛ 
فهــذا المشــروع خيــُر مثــال علــى حيويــة الطاقــة المتجــددة كمصــدر 
ــالل  ــن خ ــارات. فم ــوقي با¾م ــو الس ــرص النم ــة ف ــك ¾تاح ــاء وكذل للكهرب
¾نــارة  الفجيــرة  إمــارة  فــي  المصنوعــة  الشمســية  ا´لــواح  اســتخدام 
مستشــفى راشــد عبــد اË عمــران باســتخدام الطاقــة الشمســية، تمضــي 
ا¾مــارات بخطــوات ثابتــة لتنــاول مشــكالت الطاقــة، علــى قــدٍم وســاق مــع 

تحقيق النمو االقتصادي في قطاعات جديدة."

وبالنســبة لبرنامــج ”القــادة الشــباب لطاقــة المســتقبل“، ُيعــد النجــاح فــي 
ــاء.  ــؤالء ا´عض ــة له ــود الجماعي ــل الجه ــا ُيكل ــروع برهان ــذا المش ــام ه إتم
وقــد وضــع مجموعــة مــن خريجــي برنامــج ”القــادة الشــباب لطاقــة 

المستقبل“ ٢٠١١ -٢٠١٢ بذرة هذا المشروع.

مــن جهتهــا قالــت الدكتــورة بهجــت اليوســف، المديــر المكّلــف فــي 
معهد مصدر: "ُتعد مبادرة مجموعة برنامج ”القادة الشباب لطاقة 

بالطاقــة  با¾مــارات  الخيمــة  رأس  مستشــفى  إنــارة  فــي  للمســاعدة  المســتقبل“ 
الشمســية خيــُر مثــال علــى اåمــال التــي عقدهــا برنامــج معهــد مصــدر وروح التشــجيع 
للكــوادر الشــبابية المشــاركة فــي هــذا المشــروع. فقــد نجحــوا فــي تطبيــق مــا تعلمــوه 
ــدوا  ــم ليحص ــتقبل“ وخبراته ــة المس ــباب لطاق ــادة الش ــج ”الق ــارب برنام ــالل تج ــن خ م
مزايــا الطاقــة المتجــددة واســتخدامها فــي إنــارة مستشــفى راشــد عبــد اË عمــران، مــا 
إلــى نحــو  إلــى تخفيــض انبعاثــات غــازات الدفيئــة انخفاضــا ملحوظــا يصــل  يــؤدي 

٧٠٠ طن سنويا."

وقــد اشــترك مجموعــة خريجــي برنامــج ”القــادة الشــباب لطاقــة المســتقبل“ فــي 
تحديــد المواقــع المحتملــة المناســبة واضطلعــوا بإجــراء الدراســات الحيويــة والحصــول 
ــروع،  ــذا المش ــاز ه ــن ¾نج ــدي الزم ــي تح ــاعدة ف ــات والمس ــادات والموافق ــى االعتم عل
وطــرح العطــاءات للتعاقــد مــع أحــد المقاوليــن، قبــل الشــروع فــي إجــراءات االختبــار 

وتسليم المشروع النهائي.

مــن جانبهــا، قالــت زينــب العلــي مديــر برنامــج ”القــادة الشــباب لطاقــة المســتقبل“: ”كان 
ــاء  ــا أعض ــي بذله ــة الت ــود المخلص ــا للجه ــة تتويج ــفى رأس الخيم ــارة مستش ــروع إن مش
البرنامــج. وبالنســبة إلينــا، فــإن الشــراكات وااللتــزام بخــوض التحديــات مًعــا تعتبــر إضافــة 
لخبراتنــا الواســعة فــي هــذا المضمــار؛ فحتــى المحترفيــن يهتــدون دوًمــا إلــى طــرق 
جديــدة لصقــل معارفهــم عنــد العمــل مــع زمــالء جــدد مــن خــالل برنامــج ”القــادة 

الشباب لطاقة المستقبل“ ".

 Ëــد ا ــد عب ــفى راش ــارة مستش ــي إن ــتخدمة ف ــية المس ــة الشمس ــواح الطاق ــر أن أل ويذك
عمــران للــوالدة وا´مومــة الــذي يتســع إلــى ٨٢ ســريًرا منتشــرة علــى ســطح المستشــفى، 

وكذلك على سقف موقف السيارات.

ويعتبــر تركيــب الخاليــا الكهروضوئيــة تتويجــا لسلســلة مــن النجاحــات لمشــاريع "مصــدر" 
الخاصــة، والتــي دّشــنت عمليــات تركيــب ألــواح الطاقــة المتجــددة فــي كل مــن موريتانيــا 
وأفغانســتان، فضــًال عــن سلســلة مــن المشــاريع ا´خــرى فــي جــزر المحيــط الهــادئ فــي 

إطار مشاريع صندوق الشراكة بين دولة ا¾مارات ودول المحيط الهادئ.

وتعتبــر مصــدر خيــر مثــال علــى المنهجيــة االســتباقية فــي مجــال الريــادة با¾مــارات لحــل 
ــر  ــا تطوي ــري حالًي ــارات. ويج ــي ا¾م ــادي ف ــع االقتص ــط والتنوي ــى النف ــاد عل ــكلة االعتم مش
علــى  ونشــرها  وســاق  قــدم  علــى  للبيئــة  الصديقــة  والمشــاريع  النظيفــة  التقنيــات 

الصعيدين المحلي والعالمي، لتحقيق المزيد من الفوائد خارج حدود ا¾مارات.

٠٨ ٠٧

كان نجاح مجموعة من أعضاء برنامج ”القادة الشباب لطاقة 
المستقبل“  في الفوز في مسابقة لدراسة الحالة سبًبا في 

تمهيد الطريق أمامهم لزيارة اليابان لمدة أسبوع، 
واالطالع عن كثب على قضايا الطاقة النظيفة 

واالستدامة، وذلك عبر زيارة المباني الخضراء واالستماع 
لمحاضرة حول التقنيات الضوئية المتقدمة ألقاها أحد 

الفيزيائيين والمخترعين الحائز على جائزة نوبل.

فــي إطــار سلســلة برامــج مركــز التعــاون الدولــي فــي اليابــان (JICE) بالتعــاون مــع 
برنامج ”القادة الشباب لطاقة المستقبل“  (YFEL)، وقع االختيار على ١٠ من الطالب 
ا¾ماراتييــن مــن معهــد مصــدر للعلــوم والتقنيــة للمشــاركة فــي رحلــة إلــى 

اليابان بين شهري سبتمبر – أكتوبر ٢٠١٥.

وقــد فــاز الطــالب بالمنافســة مــن خــالل دراســة حالــة ُقدمــت فــي ورقــة بحثيــة 
ــات  ــي الوالي ــة ف ــاءة والكائن ــح ا¾ض ــة لمصابي ــري» الُمصنِّع ــركة «ك ــاج ش ــول إنت ح
ــوق  ــي س ــة ف ــد اللعب ــرت قواع ــي غي ــح (LED) والت ــن مصابي ــلة م ــدة سلس المتح
التجزئــة لمصابيــح ا¾نــارة. وقــد تناولــت هــذه الورقــة البحثيــة مجموعــة مــن 
المســتهلكين  درايــة  ومســتوى  التحليــل  عنصــر  علــى  اشــتملت  العوامــل 
والتوقعــات الخاصــة بالتقنيــة، إلــى جانــب وضــع العالمــات التجاريــة والتــي كانــت 

ذات تأثير على تطبيق التقنيات الفّعالة للطاقة.

وقــد تــم وضــع الجــدول الزمنــي ¾تاحــة العديــد مــن فــرص التعلــم ´عضــاء 
برنامــج ”القــادة الشــباب لطاقــة المســتقبل“ ، والــذي تضمــن زيــارات للشــركات 
اليابانيــة والمؤسســات ا´كاديميــة وكذلــك اجتماعــات مــع وفــود عاليــة المســتوى. 
ــم  ــل واحتكاكه ــة العم ــى ثقاف ــم عل ــن تعرفه ــج م ــاء البرنام ــتفاد أعض ــا اس كم
بالثقافــات االجتماعيــة اليابانيــة، إذ تعتبــر اليابــان واحــدة مــن أكثــر الــدول المتقدمــة 

تكنولوجًيا.

الحضريــة  للمناطــق  الحكوميــة  الخطــط  مــن  أيضــا  البرنامــج  أعضــاء  واســتفاد 
الريــاح. كمــا توجهــوا بزيــارة مجموعــة  الســتخدام الطاقــة الشمســية وطاقــة 
ــوراي ميمبرايــن» والتــي تســتخدم عناصــر ا´غشــية للتناضــح العكســي (RO)، مــن  «ت
خــالل تطبيــق التقنيــة المتقدمــة لصناعــة البوليمــر لمعالجــة الميــاه. وتتمتــع أغشــية 
التناضــح العكســي (RO) لميــاه البحــر التــي تنتجها مجموعــة «توراي ميمبرايــن» بقبول 
واســع فــي منطقــة الشــرق ا´وســط نظــًرا لقلــة اســتهالكها للطاقــة وجــودة 

مستويات تخللها وثبات المستوى التشغيلي لها.

ــارة التــي قامــت بهــا  وقــد احتلــت أنظمــة معالجــة الميــاه اهتمامــا كبيــرا خــالل الزي
الصــرف  بمكتــب  الميــاه  الســتصالح  «موريجازاكــي»  مركــز  إلــى  الشــبابية  الكــوادر 

الصحي بطوكيو.

كمــا تجــّول الفريــق بين أرجــاء مدينة فوجيســاوا الذكيــة (SST)، وهي عبارة عــن مبادرة 
مشــتركة بيــن شــركة باناســونيك ومدينــة فوجيســاوا تــم تدشــينها عــام ٢٠١١؛ علًما بأن 
الُمخّططــة  تلــك  هــي  التكنولوجيــة  المدينــة  فــي  الُمســتخدمة  التحتيــة  البنيــة 
ــص  ــزالء والخصائ ــة الن ــتوى راح ــى مس ــاًء عل ــم، بن ــول العال ــادرات ح ــن المب ــد م للعدي
ا¾قليميــة وأنمــاط الحيــاة المســتقبلية. وفــي الســياق نفســه، توجــه الطــالب بزيــارة إلــى 
مركــز الشــركة حيــث تــم تعريفهــم بتقنيــات باناســونيك المتقدمــة الموّجهــة لنمــط 
الحيــاة؛ وتحتــوي المدينــة الذكيــة التــي هــي قيــد التشــييد علــى ألــف منــزل، فضــًال عــن 

المرافق التجارية ومرافق الرعاية الصحية والمرافق التعليمية.

كمــا زار الطــالب شــركة "نيســان"، حيــث تعّرفــوا علــى تصميــم واحــدة مــن الســيارات 
ا´كثر مبيعا في العالم، في رحلة أثبتت أنها تعليمية بحتة.

لطاقــة  الشــباب  ”القــادة  برنامــج  ´عضــاء  المســتوى  رفيعــة  الوفــود  مــت  وقدَّ
المســتقبل“ فرصــة للتعلــم علــى أيــدي أصحــاب أفضــل الخبــرات فــي هــذا المجــال. 
ووّجهــت يوريكــو كويكــي، وهــي سياســية شــهيرة وعضــو مجلــس النــواب اليابانــي 
ــي  ــا الفيزيائ ــة ألقاه ــى كلم ــتماع إل ــج لالس ــاء البرنام ــى أعض ــوة إل ــو، دع ــي طوكي ف
ــادي.  ــط اله ــيا والمحي ــي أس ــرعين ف ــدى المش ــي منت ــو ف ــي أمان ــرع هيروش والمخت
فــي   (LED) تقينــة  اســتخدام  عــن  أمانــو  تحــدث  المنتــدى  هــذا  وفــي 

خفض استهالك الطاقة.

ــالب  ــاتذة والط ــن ا´س ــع كٍل م ــرون م ــع الزائ ــة، اجتم ــيباورا للتقني ــد ش ــي معه وف
ــراء".  ــي الخض ــييد المبان ــجيعي "تش ــروع التش ــول المش ــات ح ــوا معلوم ــن عرض مم
ــاح  ــة نج ــاركون كيفي ــش المش ــتدامة، ناق ــة المس ــات الطاق ــد سياس ــي معه وف
ــار  ــم انتش ــداف ودع ــع ا´ه ــي وض ــدول ف ــن ال ــا م ــان وغيره ــي الياب ــات ف الحكوم

االستدامة من خالل هذه السياسة.

ــارات  ــفارة ا¾م ــال س ــم بأعم ــم، القائ ــز الفهي ــن معت ــود كل م ــرت جه ــد تظاف وق
فــي طوكيــو، وعمــران راشــد تريــم، ملحــق شــؤون الطاقــة والتغيــر المناخــي فــي 

السفارة، لتقديم الدعم والمساعدة ´عضاء البرنامج.

لمحة حول االستدامة في 
بالد الشمس المشرقة



تمهيد الطريق
نحو بناء قيادات 

الغد ورعايتها

٠٦ ٠٥

مقال مدير برنامج ”القادة 
الشباب لطاقة المستقبل“ 

تؤكد زينب العلي، مدير برنامج ”القادة الشباب لطاقة المستقبل“ ، 
أن االستثمار المستدام في التعليم من شأنه تزويد شباب اليوم 

بالمهارات والمعرفة الالزمة ليصبحوا قادة المستقبل.

 (YFEL)  “بدأ برنامج ”القادة الشباب لطاقة المستقبل
لطاقــة  العالميــة  القمــة  خــالل  بســيط  كمنتــدى 
المســتقبل (WFES) فــي عام ٢٠١٠. وســرعان مــا تبين، بعد 
ذلــك، أن تأثيــر البرنامــج قــد تجــاوز القمــة ليصبــح فيمــا 
بعــد برنامجــا تعليميــا يســتمر لمــدة عــام كامــل، ويشــمل 
سلســلة مــن الفعاليــات والــدورات والمــواد التعليميــة الغنيــة 
التــي يمكنهــا ا¾ســهام فعــال فــي صنــع قــادة المســتقبل 

في مجال الطاقة المستدامة.

وبعــد ســت ســنوات وخمــس دفعــات مــن الخريجيــن، تحــول 
ــتقبل  ــادة المس ــع ق ــر لجمي ــاء وتطوي ــيلة بن ــح وس ــج ليصب البرنام
ــا الطاقــة  الذيــن ســيضطلعون بــدور مهــم فــي معالجــة قضاي

لáجيال المقبلة.

إلــى حاضنــة تجــذب  أقــرب مــا يكــون  اليــوم  البرنامــج  ويعــد 
أفضــل العقــول مــن جميــع أنحــاء العالــم، وهــو مــا يجعلــه 
منصــة مناســبة لتحقيــق الرؤيــة التــي وضعتهــا قيادتنــا. وال تغيــب 

عــن ذهنــي أبــدا كلمــات صاحــب الســمو الشــيخ محمــد بــن زايــد 
للقــوات  ا´علــى  القائــد  نائــب  أبوظبــي  عهــد  ولــي  نهيــان،  آل 
المســلحة عندمــا قــال: "يجــب أن نســتثمر كل إمكاناتنــا فــي 
ــل  ــن نحم ــنة ونح ــين س ــد خمس ــت بع ــيأتي وق ــه س ــم ´ن التعلي
ســنحزن  هــل  الســؤال  وســيأتي  للتصديــر،  نفــط  برميــل  آخــر 
 õــا البشــرية صحيحــ وقتهــا؟ إذا كان االســتثمار اليــوم فــي مواردن

فأنا أراهن أننا سنحتفل بتلك اللحظة". 

إن رؤيــة قيادتنــا هــي تحويــل اقتصــاد دولــة ا¾مــارات مــن االعتمــاد 
المعرفــة.  علــى  يعتمــد  اقتصــاد  إلــى  النفــط  عائــدات  علــى 
وتماشــيõ مــع هــذه الرؤيــة، فــإن برنامــج ”القــادة الشــباب لطاقــة 
المســتقبل“  يعمــل علــى ضمــان مشــاركة شــباب دولتنــا والعالــم 
فــي أنشــطة متنوعــة تصنــع قــادة متعلميــن وواعيــن وقادريــن 

على اتخاذ قرارات مدروسة. هؤالء هم سفراء المستقبل.

فــي  ا´جــل  طويــل  اســتثمار  هــو  التعليــم  أن  فــي  شــك  ال 
ــة  ــج أمثل ــذا البرنام ــالل ه ــن خ ــل م ــرى بالفع ــن ن ــتقبل. ونح المس
ــة  ــروع الطاق ــو مش ــال ه ــر مث ــاره. وخي ــي ثم ــح يؤت ــتثمار ناج الس
الشمســية بقيــادة البرنامــج وبالتعــاون مــع مصــدر لمســاعدة 
علــى  الخيمــة  رأس  فــي  عمــران   Ëا عبــد  راشــد  مستشــفى 
المئــة  فــي   ١٥ مــن  أكثــر  توليــد  فــي  هدفــه  تحقيــق 

من احتياجاته من الطاقة من الشمس. 

ــادة  ــه بقي ــه وخطط ــروع وتصميم ــذا مش ــرة ه ــاءت فك ــد ج وق
فريــق مــن أعضــاء برنامــج القــادة الشــباب الــذي بــات اليــوم منــارة 

لالستدامة تحفز جميع قادة قطاع الطاقة في المستقبل.

بشــكل  التفكيــر  علــى  أعضائــه  لتشــجيع  البرنامــج  يســعى 
مختلــف والعيــش علــى نحــو مســتدام واعتمــاد ســلوك ايجابــي 
ومبتكــر، وذلــك عبــر توفيــر المنصــة التــي تســاعدهم علــى ابتــكار 
الــدورات  خــالل  مــن   õنظريــ ليــس  الفعالــة  التقنيــة  الحلــول 

التعليمية، ولكن أيضا عمليõ على أرض الواقع.

ال شــك فــي أن التعليــم رحلــة طويلــة، وإذا لــم نبــدأ هــذه الرحلــة 
فــي الوقــت الراهــن، فلــن نكــون قادريــن علــى لعــب دور رائــد فــي 
تغييــر دولتنــا والعالــم ككل. فنحــن نتنافــس بالفعــل مــع طــالب 
ــنة.  ــة س ــو مائ ــا بنح ــون علين ــن يتقدم ــورة مم ــدان المتط ــن البل م
لــذا نعتقــد بشــدة أننــا ال نقــل عنهــم قــدرة علــى االبتــكار، ومــن 

ثــم فــإن المقارنــة بيننــا وبيــن عمالقــة االبتــكار فــي العالــم فــي 
مجال تغيير المجتمع سوف تكون بدون شك لصالحنا.

أكبــر  بعــض  بوجــود  محظوظــون  فإننــا  ا¾طــار،  هــذا  وفــي 
يدعمــون  الذيــن  المجــال  هــذا  فــي  والمفكريــن  الشــركات 
ــاء  ــة لبن ــذه الدول ــباب ه ــي ش ــتثمار ف ــى االس ــة إل ــاعينا الرامي مس

اقتصاد مستدام. 

نحــن نســتقطب الصفــوة مــن الشــباب ونعمــل مــن أجــل تحقيــق 
المزيــد مــن التميــز لهــم مــن خــالل تعريفهــم بأحــدث ا´بحــاث 
ا´كاديميــة  المؤسســات  فــي  الجاريــة  العلميــة  والدراســات 
ــة  ــا وجامع ــتس للتكنولوجي ــد ماساتشوس ــل معه ــة مث العريق
هارفــارد والوكالــة الدوليــة للطاقــة المتجــددة وشــركة شــل. 
ــغ  ــغ كون ــا وهون ــي أوروب ــات ف ــرى الجامع ــا كب ــل معن ــا تعم كم

وسنغافورة على تنفيذ مبادراتنا.

ــم  ــاء العال ــع زعم ــا م ــاء برنامجن ــل أعض ــك، يتفاع ــب ذل ــى جان إل
االســتدامة  حــول  العالميــة  النظــر  وجهــات  مــن  مســتفيدين 
واالبتــكار؛ ثــم يعملــون علــى تطبيــق مــا تعلمــوه عبــر تنفيــذ 

مشاريع فعلية في الدول النامية حول العالم.

ــه فــي عملــي  ــر مــا اســتمتع ب دائمــا مــا يســألني النــاس عــن أكث
كمديــر لبرنامــج ”القــادة الشــباب لطاقــة المســتقبل“ ، وعــادة مــا 
أجــد صعوبــة فــي ا¾جابــة علــى هــذا الســؤال فــي مجــرد جملــة 
هــو  عملــي،  فــي  أحــب  مــا  قائمــة  رأس  فعلــى  جملتيــن.  أو 
حقيقــة أنــي أتعلــم بقــدر مــا يتعلــم أعضــاء البرنامــج؛ ففــي كل 
عــام، أكتســب المزيــد مــن ا´فــكار حــول االســتدامة واالبتــكار 
مــع  العمــل  أحــب  الريــادة.  لتحقيــق  الضروريــة  والمتطلبــات 
الزمــالء مــن نفــس جيلــي، وأنظــر بــكل تقديــر إلــى قــدرة البرنامــج 
علــى التأثيــر ليــس علــى النمــو الشــخصي ´عضائــه فحســب، بــل 

أيضا على المجتمع والبيئة.

وا´هــم مــن ذلــك كلــه، فإننــي أشــعر بالرضــا عــن عملــي عندمــا 
ــا  ــة القضاي ــي مناقش ــم ف ــل معه ــبابنا ونتفاع ــع ش ــل م نتواص
التــي تهــم دولتنــا والعالــم، ونســاعدهم علــى التركيــز فــي 
مجــال الطاقــة علــى صنــع التغييــر مــن أجــل تحقيــق الخيــر 
ــادة  ــوا ق ــاب ليكون ــم الب ــح أمامه ــاول أن نفت ــا نح ــع. كم للجمي

كبار يتحلون بالثقة الكاملة واالقتدار والمعرفة الالزمة.



٠٤ ٠٣

البرنامــج القائــم علــى تنفيــذ هــذا المشــروع، ”غالبــا مــا تكــون المستشــفيت 
ــة  ــذه الطاق ــا أن ه ــا أثبتن ــر أنن ــددة، غي ــة المتج ــتخدام الطاق ــي اس ــذرة ف ح
موثوقــة وفّعالــة مــن حيــث التكلفــة، بــل إنهــا أســفرت عــن توقيــع مذكــرة 
تفاهــم ســتفضي بدورهــا إلــى بنــاء مشــاريع مشــابهة أخــرى لتنفيذهــا فــي 

دولة ا¾مارات."

وقــد جــرت عمليــات تركيــب الخاليــا الشمســية برعايــة وزارة ا´شــغال العامــة، 
وهــو مــا ُيعــد أكبــر مشــروع للطاقــة المتجــددة فــي ا¾مــارات يســهم فــي 
تزويــد المستشــفى بالكهربــاء عبــر وحــدات متعــددة البلــورات لتوليــد الطاقــة 

الشمسية مصنوعة في إمارة الفجيرة.

وأشارت الدكتورة بهجت اليوسف إلى "نجاح القادة الشباب في تطبيق 

ــتفادة  ــج لالس ــي البرنام ــم ف ــم وخبراته ــالل تجاربه ــن خ ــوه م ــا تعلم م
ــد  ــد عب ــفى راش ــد مستش ــي تزوي ــتغاللها ف ــددة واس ــة المتج ــن الطاق م
اË عمــران بالطاقــة الالزمــة، مــا يــؤدي إلــى خفــض انبعاثــات غــازات 

الدفيئة انخفاًضا ملحوًظا يصل إلى نحو ٧٠٠ طن سنوًيا."

ولــن تقتصــر هــذه المشــاريع علــى ا¾مــارات وحدهــا، بــل ســتمتد إلــى 
مختلــف دول الخليــج مــن خــالل هــذا البرنامــج. وتقديــرا لجهودهــم 
المخلصــة، جــرت دعــوة أعضــاء البرنامــج للمشــاركة فــي القمــة العالميــة 
لطاقة المستقبل ٢٠١٥، حيث كان لمشاركتهم صدى إيجابيõ على الحضور 
ــر  ــهم مؤتم ــد أس ــة. وق ــا الطاق ــم بقضاي ــم واهتمامه ــل إصراره بفض
ــن  ــي البحري ــد ف ــي المنعق ــاون الخليج ــس التع ــي دول مجل ــادة ف القي
فــي تحقيــق أهــداف البرنامــج الراميــة لرفــع مســتوى مشــاركتهم فــي 
قضايــا الطاقــة علــى الصعيــد ا¾قليمــي عبــر الشــراكات وا´نشــطة 

والمؤتمرات الخليجية.

وعلــى مــر ا´عــوام، نجــح البرنامــج فــي الوصــول لعــدد مــن أشــهر 
المؤسســات العالميــة العاملــة فــي هــذا القطــاع والتعــاون معهــا 
لضمــان تزويــد أعضائــه بالخبــرات والمعــارف النظريــة والتطبيقيــة. وفــي 
هــذا ا´طــار، جــاءت مشــاركة أعضــاء البرنامــج فــي ورشــة العمــل التــي 
نّظمتهــا الوكالــة الدوليــة للطاقــة المتجــددة (أيرينــا) تحــت عنــوان 
ــه  ــغ قيمت ــاع تبل ــي قط ــة" ف ــال الطاق ــي مج ــًال ف ــون ُمحل ــف تك "كي

٢٧٠ مليار دوالر على المستوى العالمي.

وقــد أبــدى ا´ســاتذة الذيــن يحاضــرون فــي أفضــل الجامعــات العالميــة 
اســتعدادهم ¾لقــاء محاضــرات مفيــدة وقّيمــة علــى أعضــاء البرنامــج. 
ــج  ــق البرنام ــع فري ــب م ــن كث ــت ع ــي عمل ــات الت ــن المؤسس ــن بي وم
شــركة «إنيرجــي بارتنــزرز» فــي إندونيســيا ومركــز التعــاون الدولــي فــي 
ــو  ــة ومدرس ــة والتحويلي ــم ا´خالقي ــا للقي ــداالي الم ــز ال ــان ومرك الياب
عالقــات  اســتمرات  حيــث  بالهنــد،  ليــه  مقاطعــة  فــي  «جاميانــغ» 
التعــاون لســنوات عديــدة ســعيا لطــرح المبــادرات الكفيلــة بتلبيــة 

االحتياجات الفريدة لهذا البرنامج.

ومــا ُيميــز أعضــاء البرنامــج هــو وعيهــم التــام بأهميــة المضــي قدمــا 
فــي مشــوارهم. فعلــى ســبيل المثــال، أعــّدت الطالبــة جواهــر حســن 

الزعابي، عضوة البرنامج والطالبة بجامعة زايد مقترحا ¾قامة 

ــز  ــن لتعزي ــال والبالغي ــة لáطف ــدة ١٥ دقيق ــة لم ــل إبداعي ــة عم ورش
وعيهم بأهمية الزراعة والنباتات. 

ــر  ــة"، باش ــة للبيئ ــواب الصديق ــة با´ك ــل الخاص ــة العم ــالل "ورش وخ
المشــاركون أعمــال تزييــن هــذه ا´كــواب وملئهــا بالتربــة والبــذور أو 
الشــتالت، لتكــون بمثابــة مزهريــة تعــرض معلومــات حــول أصــل 

الفصيلة النباتية وموطنها وطرق تنميتها ورعايتها.

وكانــت خريجــة البرنامج، منى ظاهر، واحدة مــن بين ٤٠٠ مخترع ممن 
قّدمــوا ١٥٠ ابتــكار خــالل مســابقة المخترعيــن ٢٠١٤ التــي ُعقــدت فــي 
باســتخدام  للمــاء  الفّعــال  "الضــخ  مشــروع  واعتمــد  أبوظبــي.  
الطاقــات المتجــددة" علــى الطاقــة الشمســية لتشــغيل جهــاز لضــخ 
ــة  ــواد ذات تكلف ــتخدام م ــزان باس ــى الخ ــار إل ــدى اåب ــن إح ــاه م المي
معقولــة ُتقــّدر بنحــو ٦٥٠ درهــم إماراتــي، وذلــك لضــخ نحــو لتــر 

واحد من الماء كل دقيقة.

وقــد نجــح عضــو البرنامــج أحمــد الهاشــمي، فــي إنشــاء شــركة بيئيــة 
ــي  ــاركته ف ــب مش ــى جان ــارات، إل ــي ا¾م ــا ف ــن نوعه ــى م ــي ا´ول ه
تأســيس مركــز الخدمــات البيئيــة ا¾ماراتيــة (EESC) عــام ٢٠١١ إلى جانب 
دولــة  أبنــاء  مــن  البيئــة  مجــال  فــي  والناشــطين  العلمــاء  فريــق 

ا¾مارات.

المســتقبل  قــادة  مــن  العديــد  بيــن  مــن  الشــباب  هــؤالء  ويعــد 
ــج  ــي برنام ــن خريج ــة م ــال الطاق ــن بمج ــال المهتمي ــاب ا´عم وأصح
”القــادة الشــباب لطاقــة المســتقبل“ منــذ ٢٠١٠ ، البرنامــج الــذي يجمــع 

بين العلوم النظرية والتطبيقية والتعليم ذو الِصبغة الواقعية.

وبــدًء بجمــع البيانــات الواقعيــة حــول مشــاريع االســتدامة بالقــرب مــن 
ــي  ــي الثان ــة العالم ــر الطاق ــور مؤتم ــروًرا بحض ــة، م ــداخ الهندي ــة ل والي
بمشــاريع  وانتهــاًء  عــام٢٠١٣،  الجنوبيــة  كوريــا  فــي  والعشــرون 
أعمالهــم البيئيــة الرائــدة فــي دولــة ا¾مــارات، فــإن أعضــاء البرنــاج مــن 
ــى  ــا عل ــز بتنوعه ــة تتمي ــال مهني ــى أعم ــدوا إل ــد اهت ــاث والذكورق ا¾ن
اختــالف اهتماماتهــم، مــا يثبــت أن حلــم تلبيــة احتياجــات العالــم مــن 
الطاقــة باســتخدام الطاقــة المســتدامة والمتجــددة ُيمكــن ترجمتــه 

إلى واقع ملموس.



استثمار
الجهود في مستقبل

يؤتي ثماره سريعا 

خبر صفحة الغالف

•  في رأس الخيمة، ُترِجَمت أحالم مجموعة من ثمانية مخترعين جميعهم من خريجي برنامج ”القادة 

الشباب لطاقة المستقبل“ التابع لمعهد مصدر للعلوم والتكنولوجيا إلى واقع ملموس عند نجاحهم 

في تزويد مستشفى راشد عبد اË عمران بالطاقة الشمسية بقوة ٥٤٣ كيلو واط بيك عن طريق الخاليا 

الكهروضوئية.

•  بعيًدا في إندونيسيا، تظافرت جهود عشرة من خيرة الطالب لتصميم نظم توليد الطاقة خارج نطاق 

الشبكة الكهربائية ¾نارة القرى المحلية باستخدام أغصان الخيزران الواسعة االنتشار كوقود حيوي 

لتوليد الكهرباء وتنمية المجتمعات المحلية.

•  في ا´سواق التي تتمتع بمستويات معرفية متقدمة في مجال الطاقة المتجددة مثل اليابان، كان 

أعضاء برنامج ”القادة الشباب لطاقة المستقبل“ مصدَر فخر لدولة ا¾مارات من خالل عملهم الدؤوب 

على دراسة أحدث التقنيات الجديدة للطاقة المستدامة ومناقشتها مع أحد العلماء الحائزين على 

جائزة نوبل.

•  من المرتفعات الشمالية في الهند، اكتسب طالب برنامج ”القادة الشباب لطاقة المستقبل“  الكثير 

من المعارف حول الحصول على الطاقة وأخالقياتها وسبل تطويرها، توجت بقاء خاص مع الداالي الما 

الحائز على جائزة نوبل.

علــى  ا¾مــارات  حــرص  علــى  أمثلــة  أربعــة  ســوى  هــذه  تكــن  لــم 
االســتثمار فــي كوادرهــا الشــباب ليكونــوا قــادة المســتقبل فــي مجــال 
الطاقــة المتجــددة، وعناصــر فاعلــة فــي تقليــص الفجــوة بيــن الــدول 
المتقدمــة والــدول الناميــة فــي مجــاالت المعرفــة والتقنيــات الحديثــة، 
فهــؤالء القــادة الشــباب هــم قــادة الغــد وســفراء ا¾مــارات فــي مجــال 

الطاقة المتجددة.

وفــي عالــم دائــم التغيــر، يشــكل أعضــاء برنامــج ”القــادة الشــباب 
ــى  ــا عل ــوم أساس ــتقبل يق ــي مس ــل ف ــدر أم ــتقبل“ مص ــة المس لطاق
الــدور، قالــت الدكتــورة  الطاقــة المســتدامة. وللتأكيــد علــى هــذا 
ــر  ــن اåن وأكث ــدر: "نح ــد مص ــف لمعه ــر المكّل ــف، المدي ــت اليوس بهج
مــن أي وقــت مضــى فــي أمــس الحاجــة لهــذه المبــادرات؛ مثــل تلــك 
التــي طرحهــا معهــد مصــدر عبــر إنشــاء برنامــج ”القــادة الشــباب 
انطــالق  فعنــد   .٢٠١٠ عــام  فــي  المســتقبل“  لطاقــة 
البرنامــج، كانــت قضيــة تغيــر المنــاخ العالمــي ال تــزال موضوعــا دســما 
للنقــاش والجــدل علــى ألســنة الكثيريــن. وفي أواخــر عام ٢٠١٥، شــهدنا 
حدثــا تاريخيــا مــع انعقــاد مؤتمــر ا´مــم المتحــدة لتغيــر المنــاخ. وكان 
مــن بيــن نتائــج اتفــاق مؤتمــر باريــس فــي دورتــه الحاديــة والعشــرين 
لعــام ٢٠١٥ بشــأن تغيــر المنــاخ، مطالبــة كل الــدول فــي العالــم بوضــع 
ُخططهــا العمليــة الالزمــة كل خمســة أعــوام للتصــدي لظاهــرة 
تغيــر المنــاخ. واليــوم، ال بــد وأن تعمــل كافــة الــدول ١٩٦ علــى الحــد مــن 
درجتيــن  مســتوى  دون  تظــل  حتــى  ا´رض  حــرارة  درجــات  ارتفــاع 

مئويتين مقارنة مع المستويات السائدة قبل الثورة الصناعية."

تــم  االستشــرافية،  ورؤيتهــا  ا¾مــارات  دولــة  نظــر  لبعــد  وتأكيــد÷ 
بالفعــل تخريــج أكثــر مــن ٤٠٠ من الكــوادر الشــبابية من الرجال والنســاء 
ليكونــوا قــادة المســتقبل فــي مجــال الطاقــة بفضــل المبــادرة التــي 
انطلقت منذ عام ٢٠١٠. ومن المتوقع أن يكون ”القادة الشــباب لطاقة 
وذلــك  المســتدامة،  الطاقــة  مجــال  فــي  رائــد  جيــل  المســتقبل“ 
ا´عمــال  وأصحــاب  والمدربيــن  الباحثيــن  مــن  نخبــة  بوصفهــم 
ــم  ــي العال ــل ف ــب ب ــارات فحس ــي ا¾م ــس ف ــات لي ــال سياس وصانعي

أجمع.

وأضافــت الدكتــورة بهجــت اليوســف: "يتعيــن علــى قــادة الغــد، 
ــال أو  ــاب أعم ــة أو أصح ــال سياس ــن أو رج ــدراء تنفيذيي ــوا م ــواء كان س

إنتــاج  بطــرق  كاملــة  درايــة  علــى  يكونــوا  أن  مجالــس،  رؤوســاء 
طاقتهم وإدارتها واستهالكها ومصادرها."

ُيذكــر أن االبتــكار والتعليــم فــي مجــال الطاقــة المتجــددة هــو 
المســتقبل“  لطاقــة  الشــباب  ”القــادة  برنامــج  طــرح  وراء  الســبب 
وإنشــائه تماشــيا مــع رؤيــة أبوظبــي ٢٠٣٠، الهادفــة إلى تحقيــق التنوع 

االقتصادي وتعزيز النمو في القطاع غير النفطي.

وفــي حديثهــا عــن برنامــج ”القــادة الشــباب لطاقــة المســتقبل“، 
ذكــرْت اليوســف أنــه "خــالل ا´عــوام الخمســة مــن عمــره، حقــق 
البرنامــج نمــو÷ هائــال علــى مســتوى نطــاق أنشــطته وحجــم تأثيــره. 
ــاء  ــّدم أثن ــيط ُيق ــرض بس ــرد ع ــدأ كمج ــذي ب ــج ال ــهد البرنام ــد ش فق
كبيــرا  توســعا   ،(WFES) المســتقبل  لطاقــة  العالميــة  القمــة 
بخبــرة  وحظــي  العــام  مــدار  علــى  التدريبيــة  أنشــطته  لتســتمر 
ــول  ــزا ح ــر تمي ــج ا´كث ــح البرنام ــل ليصب ــو ا´فض ــه نح ــرافية قادت إش

العالم."

ــة  ــدى أهمي ــات م ــم ا´ول ¾ثب ــي منطلقه ــارات ه ــة ا¾م ــر دول وتعتب
ــى  ــم عل ــل تدريبه ــتدامة.  وبفض ــة المس ــددة والتنمي ــة المتج الطاق
تقديــم أفــكار ابتكاريــة ذات جــدوى، فهــؤالء الخريجــون ال يعتمــدون 
فحســب علــى مــا تعلمــوه نظريــا فــي صفحــات الكتــب، بــل اكتســبوا 
ــم  ــم تدريبه ــث ت ــدرات؛ حي ــز الق ــة تعزي ــة لكيفي ــر واقعي ــا أكث فهم
ــم  ــر العال ــأنها أن تغي ــن ش ــي م ــم الت ــج ´فكاره ــى التروي ــا عل ميداني
لáفضــل؛ وتأكــدوا مــن أن الدرايــة الفنيــة وثيقــة الصلــة بالتطبيــق 

العملي على أرض الواقع.

ــاع  ــي قط ــم ف ــادة العال ــع ق ــم م ــي جمعته ــاءات الت ــل اللق وبفض
الطاقــة وتفاعلهــم معهــم فــي مختلــف الملتقيــات، اكتســبت 
ــم  ــى تقدي ــم عل ــي قدرته ــة ف ــة الالزم ــبابية الثق ــوادر الش ــذه الك ه

أفكارهم وآرائهم حول قضايا الطاقة.

وخيــر مثــال علــى ريــادة برنامــج ”القــادة الشــباب لطاقــة المســتقبل“ 
وتفوقهــم هــو مشــروع إنــارة مستشــفى راشــد عبــد اË عمــران 

باستخدام الطاقة الشمسية. 

برنامــج  خريجــي  أحــد  الغيالنــي،  راشــد  محمــد  قــال  جهتــه،  مــن 
”القــادة الشــباب لطاقة المســتقبل“ ٢٠١٢-٢٠١٣، والــذي كان ضمن فريق 

٠٢ ٠١

مع استعداد الدول حول العالم للوفاء 

بوعودها تجاه التغيرات المناخية، تمضي 

ا¾مارات قدما في مشوارها بفضل برنامج 

"القادة الشباب لطاقة المستقبل" والذي 

ساهم في تدريب نحو 400 من الكوادر 

الشباب في مجال ابتكارات الطاقة.
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استثمار الجهود في 
مستقبل يؤتي ثماره سريعا 

إنارة مستشفى رأس
الخيمة بالطاقة الشمسية 

على أيدي القادة الشباب 

أنت على موعد مع 
نجومنا

تقليص الفجوة بين 
المعرفة والتطبيق

رحلة القيادة:
5 سنوات في صور
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