
 
 
 

  :الطريق إلى بيئة نظيفة

 يسعى" Big Five"" الخمسة الكبار"معرض 

 خالية من إنبعاثات الكربوننظيفة لتحقيق بيئة  

 

المعرض المتخصص بقطاع اإلنشاءات والبناء، هو األول من " الخمسة الكبار" سيكون معرض

. اثات الكربوننوعه في دبي من حيث محاولته تطبيق معايير البيئة النظيفة الخالية من إنبع

 .في مرآز دبي العالمي 2009نوفمبر  26-23سيقام المعرض بتاريخ 

الخمسة " الشرآة المنظمة لمعرض DMG World Mediaتحاول شرآة دي إم جي ورلد ميديا 

المؤسسة الرائدة في EcoVentures“ “" إيكو فنتشر" من خالل عملها مع شرآة " الكبار

جعل المعرض يشارك في المساهمة في اإلنبعاثات، قليلتالشرق األوسط العاملة في مجال 

مشاآل التغيرات المناخية العالمية، وذلك من خالل تخفيضها  بإلقاء الضوء على ضرورة تخفيف

 .الصفر والسعي إليصالها لدرجةلمستوى اإلنبعاثات  المترافقة مع فعاليات الحدث 

في تأجيل اإلهتمام بالمسائل  ساهمتعلى الرغم من أن األزمة اإلقتصادية التي حدثت 

يزداد اإلهتمام في دولة اإلمارات .المتعلقة بالبيئة النظيفة، إال أن القضايا البيئية اليمكن إهمالها

العربية المتحدة بالمسائل المتعلقة بالبيئة، بما في ذلك قطاع اإلنشاءات فعلى سبيل المثال، 

أن تتطابق  وقبل آل شيء ة الجديدة يجباألبني إلنشاءبطلب حكومة دبي إلى أثناء التقدم 

" ُيدرك معرض . المباني الجديدة مع المعايير العالمية لألبنية ذات البيئة النظيفةمواصفات 

وهو صناعة البناء للتعامل مع مستقبل ذو بيئة نظيفة، قطاع أهمية إعداد " الخمسة الكبار

، بل المثل األعلى في المعرضيحاول المساهمة في ذلك، ليس فقط من خالل آونه القدوة و

بتعليم الشرآات آيفية التقليل من إنبعاث الكربون في شرآاتهم، وآيفية  من خالل قيامه

 . الممارسة الصحيحة لخلق بيئة نظيفة تساهم في زيادة الفوائد اإلقتصادية وتقليل التفقات

 

من الخطوات التي من المعارض المعروفة بإتخاذها للعديد " الخمسة الكبار" يعتبر معرض 

في مجال البيئة، وخير مثال على ذلك إطالقها  تساهم في تشجيع أفضل ممارسات اإلبتكارات



 
 
 

لقد آانت هذه الجوائز والمكافأت هي األول من نوعها في .  Gaia Awards 2008" جايا" لجوائز

اع المنطقة التي تقوم بمكافأة األشخاص الذين يساهمون في تخفيف آثار البيئة في قط

 .اإلنشاءات

أثناء القيام ) مكيفات الهواء وإمدادات المياه والطاقة( ينتج عن إستعماالت الطاقة المتعددة

بعمليات البناء، ما يعادل ثلثي اإلنبعاثات الغازية في اإلمارات العربية المتحدة، حيث أن آل 

ه األرقام ُتظهر هذ. طن من غاز ثاني أآسيد الكربون في آل سنة 44شخص في دبي ينتج 

خالي بإتخاذ الخطوات المبدئية للحصول على مجتمع " الخمسة الكبار"  أسباب إهتمام معرض

 .من إنبعاثات الكربون، وتشجيع شرآات البناء على إتباع نفس الخطوات

وفي هذا المجال أوضح السيد سيمون ميلر نائب الرئيس لقطاع اإلنشاءات في شرآة دي إم 

بعمله الدؤوب مع قطاع صناعة البناء " الخمسة الكبار"  يتميز معرض الـ :"قائًالجي ورلد ميديا 

الذي يجمع بين  الوحيدضع جدول أعمال للمستقبل، وذلك إنطالقًا من آونه المعرض وومحاولته 

نحاول جاهدين في هذه السنة أن  آما أننا. الالعبين األساسين من المنطقة في هذا المجال

نكون المعرض األول في المنطقة الذي يأخذ خطواته بإتجاه آونه  نقدم آل ماهو متميز، وأن

لجعل هذه " إيكو فنتشر" نتشرف بعملنا مع مؤسسة ". لكربونمعرض خالي من إنبعاثات ا

الخطوات عملية على أرض الواقع، ونشكر مرآز دبي التجاري العالمي لمساعدتنا في تحقيق 

 ".ما نصبو إليه

لمساعدة قطاع صناعة البناء، وذلك من " الخمسة الكبار" الـ يسعى معرض :" وأضاف قائًال

وأضاف نحن نسعى أن نكون . خالل وضعها في أفضل المواقع لمقابلة التحديات في المستقبل

القدوة والمثال األعلى بأخذ الخطوات األولى وحصولنا على بيئة صحية نظيفة خالية من 

اول أثناء هذا المعرض تثقيف الزوار والعارضين وسوف نح. إنبعاثات غاز ثاني أوآسيد الكربون

 ".لتقليل من اإلنبعاثات في شرآاتهموإمدادهم بالمعلومات التي تساعدهم على ا

نتشرف بعملنا مع شرآة :" قائًال" إيكو فنتشر" ن فارتاننين، المدير لمؤسسة وأضاف السيد أرم

نبعاثات غاز الكربون في و مشارآتهم لجهودهم في التخفيف من إدي إم جي ورلد ميديا 

وإنه من المشجع لنا بإعتبارنا من المؤسسات الرائدة . لهذه السنة" الخمسة الكبار" معرض الـ 

اع في المنطقة العاملة في مجال التخفيف من اإلنبعاثات، التعامل مع القادة العاملين في قط



 
 
 

اإلنشاءات والقطاعات األخرى المرتبطة بهذا المجال والتي تعتبر مثال أعلى يحتذى به من قبل 

 ".الشرآات األخرى في المنطقة

الخمسة " نتشرف بإستضافتنا لمعرض الـ :" وفي هذا المجال أوضح السيد بيتر سوتون قائًال

 .خالية من اإلنبعاثات، آما ويسرنا أن نكون جزء من هذه التجربة لخلق بيئة "الكبار

وإنه لمن دواعي سرورنا إتخاذنا لهذه الخطوات التي تساعد البيئة، التي توصل رسالتنا 

وخصوصًا في ظل الظروف اإلقتصادية الخالية، ونحن نتطلع لألمام للعمل مع شرآة دي إم جي 

 ".ورلد ميديا ومساعدتهم قدر اإلمكان

" الخمسة الكبار" من أجل جعل معرض الـ  بخطوات عملية" إيكو فنتشر" ستقوم مؤسسة 

خالي من إنبعاثات الكربون، وذلك بإجرائها تقييم لغازات البيئة النظيفة وجمع الغاز المتواجد في 

الداخلية إلنبعاثات  دي إم جي ورلد ميديا بتوفير مجموعة من المخفضاتستقوم . المعرض

ن اإلنبعاثات في المشاريع والتي تتطلب الكربون وبشراء التعويضات التي من شأنها التقليل م

 .تقليًال خاصًا لإلنبعاثات في مواقع أخرى لمواجهة اإلنبعاثات الناجمة عن فعاليات الحدث

بتثقيف العارضين والزوار حول المسائل البيئية والفوائد " الخمسة الكبار" معرض الـ " سوف يقوم

لمزيد ( رات الصحفية والمقاالت اإللكترونيةاألخرى للمباني ذات البيئة النظيفة من خالل النش

والمقصورات التعليمية والحلقات  www.thebig5exhibition.comمن التفاصيل الرجاء تفضل بزيارة 

ي ستترأس والت" إيكو فنتشر" ستقام هذه الفعاليات التعليمية بالتزامن مع . الدراسية التقنية

 .فعاليات الحدث لمدة ستة أشهر ، خالل الحدث وبعده

 النهاية

 :لإلتصال الصحفي

Susan Parker, Fifth Ring Integrated Corporate Communications 

susanp@fifthring.com, +971 4 372 0154/ +971 50 101 4403 

 

:ورينمالحظات للمص  



 
 
 

السيد سيمون ميلر نائب الرئيس لقطاع اإلنشاءات في شرآة دي إم جي ورلد ميديا : الصور

" اليف ستايل" الكراسي من  ".إيكو فنتشر" يوقع عقد مع السيد أرمن فارتاننين مدير مؤسسة 

.والتي تم إعادة تدويرها  

 

 "Big Five" " الخمسة الكبار" الـ  معلومات حول معرض

www.thebig5exhibition.com 

 

  دي إم جي ورلد ميديا معلومات حول

معرض عالمي للتجارة ومعارض  250الشرآة العالمية المنظمة والناشرة والتي تتابع أآثر من 

توظيف تقوم شرآة دي إم جي ورلد ميديا ب. مجلة وجريدة 40  المنتجات اإلستهالآية وتصدر

مكتب في الواليات  30موظف ينتشرون في أرجاء العالم من خالل أآثر من  700أآثر من 

المتحدة األمريكية وآندا والمملكة المتحدة وفالنسا واإلمارات العربية المتحدة والصين 

تعتبر شرآة دي إم جي ورلد ميديا شرآة مملوآة بالكامل لـ دي إم جي . وأستراليا ونيوزيلندا

لمزيد من . حدى أآبر الشرآات العاملة في مجال اإلعالم في المملكة المتحدةتي ، إ

: المعلومات حول دي إم جي ورلد ميديا، الرجاء زيارة الموقع اإللكتروني

www.dmgworldmedia.com 

   )EcoVentures”  "res.aewww.ecoventu“إيكو فنتشر " معلومات حول 

هي المؤسسة الرائدة في الشرق األوسط  ”EcoVentures“إيكو فنتشر " تعتبر مؤسسة 

تساعد المؤسسة من خالل تواجدها في دولة اإلمارات  .العاملة في مجال تقليل اإلنبعاثات

العربية المتحدة الشرآات األخرى المتواجدة في أرجاء الشرق األوسط وشمال أفريقيا بالتقليل 

ار البيئية، وذلك من خالل آونها المؤسسة المعتمدة للتقليل من اإلنبعاثات وتعويض من اآلث

بتقديم  ”EcoVentures“إيكو فنتشر " تقوم . هذه اإلنبعاثات وإستبدالهم بوقود السمتحاثات

خدمات إدارة اإلستشارات لمؤسسات القطاعات الخاصة والعامة معتمدة على أفضل 

إستشارات خفض : تتخصص الشرآة في المجاالت التالية. ةالممارسات للمعايير الدولي



 
 
 

تتعامل المؤسسة مع . االنبعاثات وتمويل الكربون والوقود البديلة وإستشارات المباني النظيفة

مجموعة الجميرا ودبي القابضة وآولدبلي اإلمارات وفرقة فيفا ال العديد من الشرآات من بينهم 

 .فايداأبو ظبي

 تايلمعلومات حول اليف س

 or tel: + 852 3620 www.alhkg.com ,:لمزيد من المعلومات الرجاء زيارة الموقع اإللكتروني

2611 

 

 


