2018
2018
أﻛﺘﻮﺑﺮ
أﻛﺘﻮﺑﺮ
واﻟﻌﺸﺮون -
واﻟﻌﺸﺮون -
اﻟﺴﺎدس
اﻟﺴﺎدس
اﻟﻌﺪد
اﻟﻌﺪد

ﻳﻌﺎﻧﻘﻮن
زاﻳﺪ"ﻳﻌﺎﻧﻘﻮن
"ﻋﻴﺎلزاﻳﺪ"
"ﻋﻴﺎل
اﻧﺠﺎز
ﻓﻲاﻧﺠﺎز
اﻟﻨﺠﻮم ﻓﻲ
اﻟﻨﺠﻮم
ﻋﺮﻳﺒ
ﻣﺴﺒﻮقﻋﺮﻳﺒ
ﻏﻴﺮﻣﺴﺒﻮق
ﻏﻴﺮ

ودﻋﻢ
ﺧﻠﻴﻔﺔودﻋﻢ
ﺑﺘﻮﺟﻴﻬﺎتﺧﻠﻴﻔﺔ
ﺑﺘﻮﺟﻴﻬﺎت
زاﻳﺪ
ﺑﻦزاﻳﺪ
ﻣﺤﻤﺪﺑﻦ
راﺷﺪو وﻣﺤﻤﺪ
ﺑﻦراﺷﺪ
ﻣﺤﻤﺪﺑﻦ
ﻣﺤﻤﺪ

ﻏﺎﺛﺔ
ﺗﺴﺎرعﻏﺎﺛﺔ
اﻣﺎراتﺗﺴﺎرع
اﻣﺎرات
ﻓﻴﻀﺎﻧﺎﺗﻬﺎ
وﻣﻨﻜﻮﺑﻲﻓﻴﻀﺎﻧﺎﺗﻬﺎ
ﻛﻴﺮﻻوﻣﻨﻜﻮﺑﻲ
ﻛﻴﺮﻻ
ﻳﺴﺘﻘﺒﻞ
زاﻳﺪﻳﺴﺘﻘﺒﻞ
ﺑﻦزاﻳﺪ
ﻣﺤﻤﺪﺑﻦ
ﻣﺤﻤﺪ
اﻻﺳﻼﻣﻲ
اﻟﺘﺤﺎﻟﻒاﻻﺳﻼﻣﻲ
ﻗﺎﺋﺪاﻟﺘﺤﺎﻟﻒ
ﻗﺎﺋﺪ
ارﻫﺎب
ﻟﻤﺤﺎرﺑﺔارﻫﺎب
ﻟﻤﺤﺎرﺑﺔ

اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ
اﻟﻬﻴﺌﺔاﻟﻮﻃﻨﻴﺔ
ﻣﻦ "اﻟﻬﻴﺌﺔ
ﺑﻄﻠﺐﻣﻦ "
ﺑﻄﻠﺐ
واﻟﻜﻮارث"
واﻻزﻣﺎتواﻟﻜﻮارث"
اﻟﻄﻮارئواﻻزﻣﺎت
دارةاﻟﻄﻮارئ
دارة

ﻓﻲ
اﻟﻤﺒﻜﺮﻓﻲ
اﻧﺬاراﻟﻤﺒﻜﺮ
ﺧﺎﺻﻴﺔاﻧﺬار
ﺧﺎﺻﻴﺔ
إﻟﺰاﻣﻴﺔ
ﺗﺼﺒﺢإﻟﺰاﻣﻴﺔ
اﻟﻤﺘﺤﺮﻛﺔﺗﺼﺒﺢ
اﻟﻬﻮاﺗﻒاﻟﻤﺘﺤﺮﻛﺔ
اﻟﻬﻮاﺗﻒ

اﻟﺨﻄﺔ اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ ﻟﻠﻬﻴﺌﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻹدارة اﻟﻄﻮارئ
واﻷزﻣﺎت واﻟﻜﻮارث 2021 - 2017

اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ

اﻟﻤﻬﻤﺔ

اﻟﺮؤﻳﺔ

اﻟﺮﻳﺎدة ﰲ إدارة اﻟﻄﻮارئ
واﻷزﻣﺎت واﻟﻜﻮارث

إدارة وﺗﻨﺴﻴﻖ ﺟﻬﻮد ﻣﻮاﺟﻬﺔ اﻟﻄﻮارئ
واﻷزﻣﺎت واﻟﻜﻮارث ﺑﺎﻹﻣﻜﺎﻧﻴﺎت اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ
ﻟﻠﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ اﻷرواح واﻟﻤﻤﺘﻠﻜﺎت

ﺗﺮﺳﻴﺦ ﺳﻴﺎﺳﺔ اﻟﺪوﻟﺔ ﰲ ﺗﻌﺰﻳﺰ أﻣﻦ
واﺳﺘﻘﺮار اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺟﻬﻮزﻳﺔ
ﻧﻈﺎم إدارة اﻟﻄﻮارئ واﻷزﻣﺎت واﻟﻜﻮارث

اﻟﻘﻴﻢ

اﻟﻘﻴﺎدة واﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ
اﻟﺘﻌﺎون واﻟﺘﻜﺎﻣﻞ
اﻻﺣﺘﺮاﻓﻴﺔ
اﻻﺑﺪاع واﻻﺑﺘﻜﺎر
اﻟﺸﺮا ﻛﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻴﺔ

اﻷﻫﺪاف
ﺟﺎﻫﺰﻳﺔ وﻣﺮوﻧﺔ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت واﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﰲ ﻣﻮاﺟﻬﺔ اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ
ﺗﻄﻮﻳﺮ ورﻓﻊ ﻓﺎﻋﻠﻴﺔ وﻛﻔﺎءة اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﰲ إدارة اﻟﻄﻮارئ
واﻷزﻣﺎت واﻟﻜﻮارث
رﻓﻊ ﻗﺪرات اﻟﻜﻮادر اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﰲ إدارة اﻟﻄﻮارئ واﻷزﻣﺎت واﻟﻜﻮارث ﰲ
اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت واﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻟﺤﻴﻮﻳﺔ
ﻧﺸﺮ اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ واﻟﻮﻋﻲ ﻋﻦ إدارة اﻟﻄﻮارئ واﻷزﻣﺎت واﻟﻜﻮارث ﰲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ

«عيال زايد « ..طموح ال ينتهي وتصميم بال حدود

اإلمارات تنطلق إلى الفضاء بسواعد شبابها
حلظات تاريخية عاملية تتزامن مع احتفاالت الدولة بعام زايد تر�شخ مكانتها كقوة ح�شارية متطلعة لغدٍ م�شرق ،نحو خدمة الب�شرية كما تريدها
القيادة احلكيمة لتم�شي امل�شرية االإماراتية املباركة يف عدة ميادين قدم ًا وت�شتك�شف الف�شاء.
رحلة رائدي الف�شاء االإماراتيني  ،غري امل�شبوقة ،متثل ف�ش ًال اآخر ًا من ف�شول كتاب النجاحات الف�شائية االإماراتية التي توالت منذ �شنوات عدة،
وبلغت ذروتها مع اإطالق قمر «خليفة �شات» ،وهو اأول قمر �شنعته نخبة من املهند�شني والفنيني االإماراتيني يف خمتربات «مركز حممد بن را�شد لعلوم
الف�شاء» ،فجاء متميز ًا باملوا�شفات التقنية واالإمكانات املذهلة لتجعله واحد ًا من اأهم االأقمار ال�شناعية التي ت�شبح يف الف�شاء اخلارجي حالي ًا ،وم�شدر
فخر ال ينتهي لدولة االإمارات العربية املتحدة.
اإطالق قمر «خليفة �شات» واالإعالن عن توجه رائدي الف�شاء هزاع علي املن�شوري و�شلطان �شيف النيادي يف رحلة اإلى املحطة الف�شائية الدولية،
هي خطوات على الطريق لتحقيق جزء ًا من روؤية وطموحات االإمارات ،ومبادرات تر�شي ا�ش�ش ًا متينة ل�شناعة الف�شاء يف االإمارات تقوم على اأر�ض هذه
النجاحات ال�شلبة ،وتعزز العمل لبناء جمتمع قائم على العلم واملعرفة بهدف تر�شيخ ثقافة البحث واالبتكار وال�شبق بني �شباب االإمارات الطموح.
كما يوؤكد هذا االإجناز على مدى كفاءة ومقدرة �شباب االإمارات ومتيزهم وجاهزيتهم على حماكاة التطور بكافة اأ�شكاله مبا فيه الريادة يف عامل
الف�شاء ومعانقة النجوم .
ولعل النتائج املوؤملة الأعمال الر�شد ال�شاملة املرتقبة التي �شيقوم بها قمر «خليفة �شات» للبيئة وتغرياتها وظواهرها الطبيعية املوؤثرة واملوجات
املناخية املختلفة� ،شيكون لها دور كبري يف فهم االإن�شان م�شببات عدة من الكوارث واالزمات الطبيعية ،كما �شي�شاهم م�شاهمة حقيقية يف امل�شاعدة على
التنبوؤ بثورات الطبيعة ،واحل ّد منها ،وكبح جماحها للتقليل من االأ�شرار التي تلحقها باالأرواح واملمتلكات حول العامل.
والواقع اأن النجاح على ال�شعيد العاملي مرتابط جوهري ًا باالإجنازات املحلية ،فكيف ت�شتطيع دولة ما اأن تخدم االإن�شانية وتعطيها بع�ض االأدوات الني
متكنها من اال�شتمرار ب�شالم وازدهار ،مامل تكن قادرة على االأخذ بيد اأبنائها ،وحمايتهم ،وتعزيز الظروف التي ت�شمح لهم بالعي�ض الرغيد واحلياة
الكرمية.
اإن اختيار رائدي الف�شاء لتمثيل االإمارات والعامل العربي ،يف مهمة غري م�شبوقة �شت�شتمل على اإجراء بحوث يف املحطة الدولية بجانب كبار العلماء،
هو بكل املعايري منعطف تاريخي تتجاوزه االإمارات لتدخل نادي العظماء يف عامل الف�شاء واأبحاثه ،وبداية مرحلة جديدة �شيتعلم منها الدرو�ض كل �شعب
يطمح اإلى امل�شاركة يف �شناعة النجاح لها عميق االأثر على حياة االإن�شان وم�شتقبله.
واحلديث عن الفجر اجلديد الذي ت�شري اإليه رحلة اأول رائدي ف�شاء اإماراتيني له دالالت .فمن الوا�شح اأن االختيار وقع عليهما من بني االأالف ال�شباب
االأكفاء الذين تتوفر لديهم االإمكانات الالزمة لغزو الف�شاء ،والطموح يتاأجج يف قلوبهم لتوقيع اإجنازات ترفع ا�شم االإمارات عالي ًا يف هذا املجال الذي
الي�شله اإال النخبة .
وب�شواعد املن�شوري والنيادي  ،وغريهما من االإماراتيني املوؤهلني واالأكفاء ممن ينتظرون دورهم للم�شاركة يف مهمات ف�شائية � ،شت�شجل االإمارات
�شبق ًا يف عامل الف�شاء ،حيث �شيحجز هوؤالء ال�شباب مكان ًا لبالدهم يف �شدارة الدول ذات االإجنازات  ،و�شيمهدون الطريق مل�شاهمات فعالة يف امليادين
احليوية ،والتي احتكرتها لزمن طويل دول الغرب ذات القدرات العلمية والتقنية الهائلة ،فتقف االإمارات بجانب العظماء كتف ًا لكتف ،تناف�شهم بثقة يف
هذا املجال ،وت�شابقهم يف الطموح لتحرز املزيد من التقدم والرفعة.
�شطرها وال يزال ّ
وماآثر االإمارات ال�شابقة منها والالحقة يف عامل الف�شاء ،التي ّ
ي�شطرها «عيال زايد» باأحرف من النور يف كتاب املجد ،ال تدل على
اإمكانات ال�شباب االإماراتيني وطموحاتهم الكبرية وت�شميمهم القوي فح�شب ،بل ت�شيء جانب ًا مهم ًا يف �شجل هذا النجاح ،الذي يكمن �شره االأول يف
النظرة الثاقبة لقيادتنا الر�شيدة التي و�شعت ن�شب اأعينها �شناعة االإن�شان االإماراتي وفق اأرفع املعايري واأحدث الطرق ،فاأخذت توؤهله ومت ّكنه وتعزز
قيمته ،لريد اجلميل بتحقيق الن�شر والنجاح واال�شتمرار على هذا النهج امل�شيء.
فهنيئ ًا للقيادة الر�شيدة بانت�شارات �شبابنا يف امليادين كافة واأبرزها الف�شاء ،وبوركت �شواعدكم يا «عيال زايد» ،يا من ترتكون ب�شماتكم يف كل
مكان ،واإلى جناحات غري م�شبوقة مقبلة� ،شواء كانت يف االأر�ض اأو يف الف�شاء اأو حتى على كوكب املريخ .وهي التي �شتتوج باإذن اهلل ،لنكون من االأوائل
الذين قاموا با�شتيطان الكوكب االأحمر يف ■ .2117
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اإلمارات تضمد جراح والية كيرال وتغيث منكوبي فيضاناتها الكارثية.
املنصوري والنيادي يستعدان الستكشاف الفضاء .
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الحدث
بتوجيهات خليفة ودعم محمد بن راشد و محمد بن زايد

اإلمارات تضمد جراح والية كيرال وتغيث
منكوبي فيضاناتها الكارثية
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الحدث
ه ّبت دولة االإمارات العربية املتحدة لنجدة والية كريال
الهندية ومن فيها حني غرقت يف اأغ�ضط�س املا�ضي مبياه
في�ضانات غري م�ضبوقة منذ  100عام ،فقدمت امل�ضاعدات
االإغاثية واخلربة الطبية ووقفت الى جانب املنكوبني يف
حمنتهم وقفة رجل واحد ،على نهج زايد ،فاأعربت و�ضائل
االإعالم الهندية عن تقديرها العميق لهذه البادرة.
وجه �شاحب ال�شمو ال�شيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�ض الدولة
بت�شكيل جلنة وطنية عاجلة برئا�شة هيئة الهالل االأحمر االإماراتي
واجلمعيات االإن�شانية يف الدولة ،و باال�شتعانة باأعيان اجلالية الهندية
الإغاثة مت�شرري الفي�شانات يف والية كريال و التي �شهدت في�شانات هي
االأكرب خالل قرن راح �شحيتها حتى االآن املئات و اأ�شفرت عن ت�شرر
وتهجري مئات االآالف من ال�شكان .
و تقدم �شاحب ال�شمو رئي�ض الدولة و �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد
بن را�شد اآل مكتوم نائب رئي�ض الدولة رئي�ض جمل�ض ال��وزراء حاكم
دبي ،و �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن زايد اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي
نائب القائد االأعلى للقوات امل�شلحة ،بخال�ض التعازي لل�شعب الهندي
ال�شديق ولرئي�ض وزراء جمهورية الهند ال�شيد ناريندرا م��ودي يف
�شحايا الفي�شانات املوؤ�شفة يف والية كريال.
اال�ضتجابة
وا�شتجابة لتوجيهات القيادة الر�شيدة� ،شارعت دول��ة االإم��ارات
حكومة و�شعب ًا ،مواطنني ومقيمني ،من رجال اأعمال اإماراتيني وهنود،
اإل��ى م� ّد يد العون للوالية املعروفة بعالقاتها التاريخية الوثيقة مع
االإمارات ،يف واحدة من اأهم حمالت االإغاثة بالن�شبة لالإمارات ،التي
تت�شدر الدول املانحة يف العامل بعد اأن قدمت اإعانات اإن�شانية ل� 147
دولة يف العام املا�شي.
وال��الف��ت اأن حجم التربعات و�شل اإل��ى  10ماليني دره��م بعد
�شاعات من اإطالق موؤ�ش�شة خليفة بن زايد لالأعمال االإن�شانية حملة
ودب احلما�ض يف املوؤ�ش�شات
طارئة لدعم �شحايا في�شانات كريالّ .
واالف��راد ،وعلى �شبيل املثال ال احل�شر ،نظم موظفو جمعية االحتاد
التعاونية مبادرة «ط��رود اأبناء زاي��د اخل��ري» التي حتتوي على مواد
غذائية وم�شتلزمات االأطفال ،الإغاثة كريال ب�شكل عاجل.
و �شارع املئات من االأطباء االإماراتيني لالإلتحاق بالفريق الطبي
االإماراتي  -الهندي التطوعي لال�شتجابة الطبية (ا�شتجابة) ،وجندة
�شحايا الفي�شانات حتت �شعار« :كلنا على خطى زايد» .وجاء ذلك
مببادرة اإن�شانية تطوعية م�شرتكة من مبادرة «زايد العطاء» وجمعية
اإم��ارات العطاء ،وبرنامج االإم��ارات للتطوع املجتمعي والتخ�ش�شي،
ومتطوعني من اجلالية الهندية ،وذلك ان�شجام ًا مع توجيهات �شاحب
ال�شمو ال�شيخ خليفة بن زايد اآل نهيان ،رئي�ض الدولة ،الإغاثة مت�شرري
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الحدث
الفي�شانات ُ .ي�شار اإل��ى اأن مبادرة «زاي��د العطاء» ا�شتطاعت ،منذ
تاأ�شي�شها عام  ،2000الو�شول بر�شالتها االإن�شانية ملا يزيد على 14
مليون طفل وم�شنّ يف خمتلف دول العامل ،من خالل حمالت زايد
االإن�شانية العاملية التطوعية وعياداتها املتنقلة.
عائلة اإماراتية
جدير بالذكر اأن �شحايا الفي�شانات مل يكونوا كلهم من الهنود اأبناء
الوالية ،بل كان بينهم �شيوف على الوالية ،كعائلة اإماراتية موؤلفة من
خم�شة افراد،حا�شرتها مياه الفي�شانات اليام عدة .واأُفيد اأن العائلة
زارت كريال بق�شد توفري العالج لوالدها امل�شن يف اأحد م�شت�شفيات
الوالية ،لكن الفي�شانات اأجربتها على املكوث الأيام اأربعة من دون اأن
تتمكن من العودة الى الفندق ،وذلك قبل اأن تنجح قن�شلية االإمارات يف
اإنقاذ العائلة ،ح�شبما نقلت تقارير �شحفية عن م�شادر يف القن�شلية.
وا�شافت هذه التقارير اأن القن�شلية �شارعت لتوفري �شيارات لنقل اأكرث
من  100مواطن كانوا موجودين يف كريال اأثناء الفي�شانات ،ووفرت
لهم م�شاكن خا�شة على نفقة الدولة بعيد ًا عن املناطق املنكوبة.
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و�ضائل االإعالم الهندية
و م ��ن جانبه ��ا ،اأ�ش ��ادت و�شا ئ ��ل ا الإ ع ��الم الهند ي ��ة با ل ��دور
احلي ��وي ا الإن�ش ��اين لدو ل ��ة ا الإ م ��ارات العربي ��ة املتح ��دة ا ل ��ذي
جتل ��ى يف اأبل ��غ �ش ��وره باإ ط ��الق حمل ��ة جن ��دة الوال ي ��ة عل ��ى نحو
عا ج ��ل وتق ��دمي امل�شا ع ��دات ال�شخي ��ة والد ع ��م الكب ��ري ل�شحايا
الفي�شا ن ��ات.
وقا ل ��ت �شحيف ��ة « اإيكونوميك تاميز» اإن قيادة دولة ا الإمارات،
�شار ع ��ت بالتوجي ��ه بتوفري الد ع ��م العاجل ملنكو ب ��ي كريال ،منوهة
ب� �اأن ه ��ذه املب ��ادرة لي�شت غريب ��ة عن دو ل ��ة ا الإ م ��ارات وقيادتها
املعرو ف ��ة مبواقفه ��ا ا الإن�شاني ��ة عل ��ى ال�شا ح ��ة العاملية .كم ��ا �ش ّلط
املو ق ��ع ال�شحايف ا الإلكرتوين «ني ��وز مايني ��وت» ،و�شحيفتا «الهند
الي ��وم» « ،اإند ي ��ان اإك�شرب � ��ض» ،والعد ي ��د م ��ن و�شا ئ ��ل ا الإ ع ��الم
الهند ي ��ة ،ال�ش ��وء على مبادرة دولة ا إال م ��ارات ا الإن�شانية ،معربة
ع ��ن عمي ��ق امتنانه ��ا للقي ��ادة الر�شي ��دة الت ��ي وجه ��ت بتق ��دمي
كل الد ع ��م املمك ��ن وب�ش ��ورة عاجل ��ة ،ونو ه ��ت بجه ��ود ا الإمارات
اخلري ي ��ة وا الإن�شاني ��ة■ .

الحدث

كيرال تغرق في أسوأ فيضانات كارثية
أاف��ادت تقارير يف اأواخ��ر اأغ�شط�ض املا�شي باأن ح�شيلة القتلى
جراء الفي�شانات واالنزالقات االأر�شية التي اجتاحت والية كريال
جنوب الهند منذ الثامن من اأغ�شط�ض و�شلت اإلى � 445شخ�ش ًا.
واأ�شافت اأن االأمطار التي مل تكد تتوقف على مدار ال�شاعة منذ اأوائل
اأغ�شط�ض ،ا�شفرت حتى ذلك الوقت عن تهجري نحو مليون �شخ�ض
ممن باتوا يقيمون يف ح��وايل  2800خميم ،كما اأدت اإل��ى تدمري
ع�شرات االآالف من املنازل واجل�شور .واأ�شارت الى اأن اخل�شائر
االأولية قد قدرت بحوالى  3مليارات دوالر ،يف واحدة تعترب االأ�شواأ
من ك��وارث الفي�شانات يف الوالية املعروفة ب�شواطئها ومناطقها
ال�شياحية اجلذابة.
ووا�شلت القوات الهندية واجلهات املعنية احلكومية عملياتها
الإعادة تاأهيل املت�شررين و�شط خماوف من وقوع اأوبئة ،فمع انح�شار
التدريجي يجب البدء بعمليات تطهري �شخمة على نطاق وا�شع،
وال�شيما اأن بعد مقتل مئات اال�شخا�ض ب�شبب الفي�شانات وارتفاع
من�شوب املياه يف االنهار وانزياح الرتبة اأو اخل��راب الذي ا�شاب
البنية التحية والبيوت .واأو�شح اأنيل فا�شوديفان ،امل�شوؤول عن اإدارة

الكوارث يف االإدارة ال�شحية يف كريال ،اإن الوالية ت�شتعد ملكافحة اأي
ٍّ
تف�ض لالأمرا�ض يف خميمات االإغاثة ،فيما يتم توزيع اأدوية للوقاية.
وقال ماهي�ض بي .وهو م�شوؤول �شحي من قرية راياماجناالم التي
تبعد نحو  45كيلومرت ًا عن كوت�شي العا�شمة املالية للوالية« :التحدي
االأكرب الذي نواجهه حالي ًا هو تطهري املنازل التي �شربتها الفي�شانات
واإعادة تاأهيلها والوقاية من االأمرا�ض التي تنتقل عرب املياه» .واأ�شاف
اأن «الف�شل االأك��رب يف االإنقاذ يعود للمواطنني العاديني� ،شاعدهم
اجلي�ض وقوات البحرية وال�شلطات املحلية».وتابع قائ ًال «الفي�شانات
دفعت ال�شكان للرتابط كما مل يحدث من قبل ..تقا�شموا اأي ًا كان ما
ميلكونه».
وزادت معدالت هطول االأمطار على الوالية هذا العام يف مو�شم
االأمطار ،الذي ميتد من يونيو حزيران اإلى �شبتمرب اأيلول ،بن�شبة
 %40عن املعتاد .واأج��ربت االأمطار الغزيرة التي هطلت اأوا�شط
اأغ�شط�ض ال�شلطات على فتح بوابات ع�شرات ال�شدود التي امتالأت
بدرجة تنذر باخلطر؛ مما اأدى الرتفاع من�شوب املياه يف االأنهار
وفي�شانها■ .
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«عيال زايد» يفتحون صفحة
جديدة في كتاب المجد

المنصوري والنيادي
يستعدان الستكشاف
الفضاء في إنجاز غير
مسبوق عربيًا
اأثبتت دولة االإم��ارات العربية املتحدة مرة اأخرى اأنها
باقية يف ال�ضدارة ،تر�ضخ ريادتها ومتيزها  ،كما عودت
العامل دائم ًا ،وذلك بالك�ضف يف الثالث من �ضبتمرب املا�ضي
عن اأن اال�ضتعدادات العملية تتوا�ضل الإر�ضال رائدي ف�ضاء
اإمارتيني اإلى الف�ضاء يف اجناز هو االأول من نوعه عربي ًا.
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محمد بن راشد:
أحالمن��ا تعان��ق الفض��اء  ..وش��بابنا
يرفعون رأسنا للسماء ..ومستقبلنا
يرتكز على أساس علمي راسخ»

محمد بن زايد:
«الح��دود لطموحاتن��ا ف��ي تحقيق
مزيد من اإلنجازات لوطننا»

اإلى ذلك ،اأعلنت دولة االإم��ارات العربية املتحدة عن اختيار اأول
رائ��دي ف�شاء اإماراتيني هما ه��زاع علي عبدان خلفان املن�شوري،
و�شلطان �شيف مفتاح حمد ال�ن�ي��ادي ،بالتعاون م��ع وك��ال��ة الف�شاء
الرو�شية «رو�شكو�شمو�ض» ،وذلك من بني � 4000شاب و�شابة اإماراتيني
تقدموا لالختبارات� ،شمن برنامج االإمارات لرواد الف�شاء ،الهادف
اإلى تاأهيل واإر�شال رواد ف�شاء اإماراتيني اإلى الف�شاء اخلارجي لتنفيذ
مهام علمية .و�شينطلق اأحد الرائدين اإلى الف�شاء يف اأبريل املقبل
كاأول رائد ف�شاء اإماراتي يف مهمة مدتها  10اأيام� ،شمن بعثة ف�شاء
رو�شية اإلى حمطة الف�شاء الدولية على منت مركبة �شويوز اإم اإ�ض12 -
الف�شائية.

جديدة ل�شباب االإم��ارات ..ويرفعان �شقف طموحات اأجيال جديدة
بعدهما» .واأ�شاف �شموه« :اأحالمنا تعانق الف�شاء ..و�شبابنا يرفعون
راأ�شنا لل�شماء ..وم�شتقبلنا يرتكز على اأ�شا�ض علمي را�شخ» .واأ�شار
�شموه اإلى اأن «لدينا اليوم الربنامج الوحيد الإطالق م�شبار للمريخ يف
املنطقة ..ولدينا قدرات �شناعة االأقمار بن�شبة  ..%100ولدينا رواد
ف�شاء مواطنون ..ولدينا قطاع ف�شائي با�شتثمارات ت�شل ل�  20مليار
درهم ..واالأهم لدينا االإن�شان الذي ال �شقف لطموحاته اإال ال�شماء..
اخلال�شة :اأن االإن�شان العربي «ي�شتطيع» اإذا توفرت له الظروف.»...
وقال �شموه « :االإم��ارات حتلق عالي ًا يف الف�شاء ..و�شبابنا ميثلون كل
ال�شباب العربي».

العربي «ي�ضتطيع»
وهناأ �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكتوم ،نائب رئي�ض
الدولة رئي�ض جمل�ض الوزراء حاكم دبي ،رعاه اهلل ،ك ًال من املن�شوري
والنيادي على اختيارهما ،ق��ائ� ًال« :ه��زاع و�شلطان ميثالن مرحلة

�ضباب الوطن
من جانبه ،هناأ �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن زايد اآل نهيان ويل
عهد اأبوظبي نائب القائد االأعلى للقوات امل�شلحة ك ًال من املن�شوري
والنيادي باجتيازهما االختبارات واإثبات قدراتهما يف هذا الربنامج
أكتوبر 9 2018

الف�شائي ،متمني ًا لهما التوفيق والنجاح يف تنفيذ املهام العلمية املوكلة
اإليهما.
واأكد �شموه اأن اإجناز هزاع و�شلطان ورغبتهما يف تقدمي اإ�شافة
وطنية نوعية يعك�ض تطلعات �شباب االإمارات وعزميتهم نحو تبووؤ اأعلى
املراتب ويف �شتى املجاالت ،م�شري ًا �شموه اإلى اأن بلوغ هذا الهدف ياأتي
ثمرة عمل �شباب الوطن وجهدهم وعطائهم املتوا�شل.
وقال �شموه :اإنه «مثلما ال حدود للف�شاء ..فال حدود لطموحاتنا
يف حتقيق مزيد من االإجن��ازات لوطننا» ،م�شري ًا �شموه اإلى اأن «�شعي
دولة االإمارات العربية املتحدة بقيادة �شاحب ال�شمو ال�شيخ خليفة بن
زايد اآل نهيان رئي�ض الدولة ،حفظه اهلل ،اإلى االإ�شهام بدور فاعل يف
رحلة الب�شرية اإلى الف�شاء ياأتي من منطلق احلر�ض على التواجد يف
املن�شات العاملية املتقدمة التي من �شاأنها خدمة الب�شرية».
وكان كل من املن�شوري والنيادي قد جنحا يف الو�شول اإلى املرحلة
النهائية من الرت�شيحات من اأ�شل  4،022متقدم ،وبعد اأن اجتازوا
 6م��راح��ل م��ن االخ�ت�ب��ارات الطبية والنف�شية واملتقدمة وجمموعة
م��ن امل�ق��اب��الت ال�شخ�شية بالتعاون م��ع وك��ال��ة الف�شاء االأمريكية

«نا�شا» واالخ�ت�ب��ارات الطبية املتقدمة يف وك��ال��ة الف�شاء الرو�شية
«رو�شكو�شمو�ض».
الربنامج
ُي�شار اإلى اأن مركز حممد بن را�شد للف�شاء كان قد اأطلق برنامج
«االإم� ��ارات ل��رواد الف�شاء» يف �شهر دي�شمرب  ،2017اإذ فتح باب
الت�شجيل االإلكرتوين لكل من يجد يف نف�شه الكفاءة واجلدارة كي يكون
اأول رائد ف�شاء اإماراتي.وي�شتمل برنامج االإمارات لرواد الف�شاء على
مراحل تدريب مكثفة يتخطى فيها املر�شحون مراحل عدة من التدريب.
و�شيقوم الربنامج يف نهاية فرتة التدريب اإلى اإر�شال اأول رائد ف�شاء
اإماراتي اإلى حمطة الف�شاء الدولية للم�شاركة يف مهام ا�شتك�شاف
الف�شاء طبق ًا ملا حددته حكومة دولة االإمارات العربية.
وحمطة الف�شاء الدولية هي مبثابة قمر �شناعي �شخم �شالح
حلياة الب�شر فيه وت��دور يف مدار منخف�ض حول االأر���ض وحتمل على
متنها طاقم ًا من �شتة رواد ف�شاء يق�شون � 35شاعة اأ�شبوعي ًا يف اإجراء
اأبحاث علمية مبختلف التخ�ش�شات الفيزيائية والبيولوجية■ .

هزاع المنصوري

سلطان النيادي

ه ��زاع علي ع �ب��دان خلفان امل�ن���ش��وري ( 34ع��ام � ًا) ،يحمل
بكالوري��و�ض ف��ي عل��وم الطي�ران تخ�ش��ض (طي�ار ع�ش�كري) م�ن
كلي��ة خليف��ة ب��ن زاي��د اجلوي��ة ،وله خب��رة تزيد على  14عام � ًا يف
الطريان احلربي ،وقد خ�ش�ع ملجموع�ة برام�ج تدريبي�ة ف��ي الدول��ة
وخارجه��ا منه��ا :دورات تخ�ش�شية متقدمة ف��ي النج��اة م��ن
الغ��رق وتدري��ب عل��ى الدوران وقوة الت�ش�ارع ت�شل اإلى  9جي وعل��ى
من��اورات العل��م االأحم��ر ف��ي الوالي��ات املتح��دة االأمريكي��ة .وقد
تاأهل املن�شوري يف ع��ام  2016كطي��ار ا�ش��تعرا�ض ج��وي منف��رد،
وي�شغل حالي ًا من�شب طيار  FCFعلى طائرة .F-16B60

�شلطان �شيف مفتاح حمد النيادي ( 37عام ًا) ،يحمل �شهادة
دكتوراه ف�ي تكنولوجي�ا املعلوم�ات (من�ع ت�ش�رب البيان�ات) م�ن
جامع�ة جريفيث  University Griffithف�ي اأ�ش�رتاليا ع�ام
 ،2016و ماج�ش�تري ف�ي اأم�ن املعلوم�ات وال�ش�بكات م�ن اجلامع��ة
ذاته��ا ،وبكالوري��و�ض ف��ي هند�ش��ة االإلكرتونيات واالت�ش��االت م��ن
جامع��ة برايتون  University Brightonف��ي اململك��ة املتح��دة،
واأت��م برنام��ج التعلي��م الع��ام ف��ي تكنولوجي��ا املعلوم�ات م�ن
اململك�ة املتح�دة ع�ام .2001ويعم��ل النيادي مهن��د�ض ات�ش��االت
واإلكرتوني��ات ،وباح��ث ًا ف��ي اأم��ن املعلوم��ات ،ولدي��ه خب��رة ف��ي
العم��ل ل��دى الق��وات امل�ش��لحة االإماراتية يف هند�شة اأمن ال�شبكات
منذ العام  1999حتى اليوم.
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الرائدان يستعدان للرحلة التاريخية
في ابريل المقبل
س��يقوم رائدا الفضاء بحثية مختلفة ويكونان س��فيرين ف��وق العادة لدولتنا
في الفضاء خالل السنوات الخمس المقبلة عن جدارة واستحقاق.
اأو�شح �شامل امل��ري ،م�شاعد املدير العام لل�شوؤون العلمية
والتقنية يف مركز حممد بن را�شد للف�شاء ورئي�ض اللجنة العليا
لربنامج االإمارات لرواد الف�شاء ،اأن رائدي الف�شاء االإماراتيني
ه��زاع املن�شوري و�شلطان النيادي يخ�شعان حالي ًا لربنامج
تدريبي مكثف ومتقدم يف رو�شيا حتى اأبريل املقبل ،لين�شم واحد
منهما اإلى فريق مك ّون من قائد رو�شي ورائدة ف�شاء اأمريكية
على منت مركبة �شويوز اإم-اإ���ض  12التي �شتنطلق اإلى حمطة
الف�شاء الدولية يف اأبريل  ،2019يف رحلة من املقرر اأن ت�شتغرق
ع�شرة ايام.
االختبارات
ً
واأ�شار اإلى اأن االختبارات التي يجريها الرائدان حاليا تتوزع
بني التاأهيلية واالأ�شا�شية للطريان ،وكيفية التحكم يف املركبات
الف�شائية ،وغريها من التدريبات املتخ�ش�شة االأخ��رى التي
ت�شمن م�شتوى رفيع ًا خالل هذه املهمة التاريخية .ولفت اإلى اأن
اثنني �شين�شمان اإلى املن�شوري والنيادي خالل الفرتة املقبلة
للدخول يف برنامج م�شتقبلي مي ّكنهم جميع ًا من اال�شرتاك يف
رحالت م�شتقبلية ،خا�شة اأنها �شتكون مدتها اأط��ول قد ت�شل
اإلى �شهور ،وم�شتهدفاتها العلمية اأعلى حتى ميكن اال�شتفادة من
خمرجاتها يف امل�شاريع االإماراتية االأخرى ،التي ت�شمن للدولة
وجود ًا مميز ًا على ال�شعيد العاملي يف كل القطاعات.
رحلة االألف ميل
ُيذكر اأن مركز حممد بن را�شد للف�شاء قد اأكد اأن االإعالن
عن اأ�شماء َ
املر�ش َحني اللذين �شين�شمان اإلى برنامج االإمارات
لرواد الف�شاء للقيام مبهمات بحثية خمتلفة ويكونان �شفريين
فوق العادة لدولتنا يف الف�شاء خالل ال�شنوات اخلم�ض املقبلة
عن جدارة وا�شتحقاق هو اخلطوة االأولى يف رحلة االألف ميل التي

علينا اأن نقطعها يف �شبيل حتقيق الهدف الذي و�شعته القيادة
الر�شيدة ال�شتك�شاف الف�شاء واال�شتثمار فيه من خالل الربامج
واال�شرتاتيجيات الوطنية النوعية املعتمدة يف هذا اخل�شو�ض،
والعمل على توظيف التقنيات والتطبيقات الف ���شائية مبا يعود
بالنفع على الدولة وعلى الب�شرية جمعاء.
وقال حمد عبيد املن�شوري رئي�ض جمل�ض اإدارة مركز حممد
بن را�شد للف�شاء« :مع اإعالن اأ�شماء رائدي الف�شاء االإماراتيني
اللذين مت اختيارهما بعد مراحل طويلة و�شاقة واختبارات
مكثفة ،تخطو دولة االإمارات خطوة جبارة نحو حتقيق الهدف
الذي ر�شمته القيادة الر�شيدة ممثلة ب�شاحب ال�شمو ال�شيخ
خليفة بن زايد اآل نهيان ،رئي�ض الدولة ،حفظه اهلل»■ .
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وزراء  :إنجاز فريد صنعه شبابنا بفضل
رؤية قيادتنا الثاقبة
قال معايل ح�شني بن اإبراهيم احلمادي وزير الرتبية والتعليم
اإن وزارة الرتبية ت�شعى جاهدة اإلى تكري�ض اأف�شل النظم التعليمية
لتوفري بيئة تعليمية حمفزة وم�شجعة لطلبتنا لبناء القدرات وعلماء
امل�شتقبل وحتقيق خمرجات تعليمية بجودة عالية قادرة على مواكبة
خطى الدولة ونهجها الع�شري يف اال�شتثمار بالطاقات الب�شرية
امل�ه��اري��ة خلو�ض غمار التناف�شية يف جم��االت الف�شاء واالبتكار
والعلوم واالقت�شاد امل�ع��ريف والتكنولوجيا وال��ذك��اء اال�شطناعي
واإنرتنت االأ�شياء ،وغريها من املجاالت التنموية االأخرى.
كفاءات �ضبابنا
وم��ن جانبه أاك��د معايل الدكتور ث��اين بن اأحمد ال��زي��ودي وزير
التغري املناخي والبيئة اأن االإعالن يو�شح  :جلي ًا اأن دولة االإمارات
بف�شل قيادتها الر�شيدة تفخر ب�اإجن��ازات �شبابها وت�شري بخطى
واثقة ومدرو�شة نحو م�شتقبل اأف�شل الأجيالها احلالية والقادمة،
واإن الدولة حتظى بكفاءات �شابة موؤهلة وقادرة على النجاح يف كافة
املجاالت.
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وبدوره قال معايل نا�شر بن ثاين الهاملي وزير املوارد الب�شرية
والتوطني : :يوؤكد ه��ذا ا إالجن��از كفاءة �شباب االإم��ارات ومتيزهم
وجاهزيتهم وقدرتهم على حماكاة التطور مبختلف اأ�شكاله ومن بني
ذلك ريادة الف�شاء وهو االأمر الذي يبعث على الفخر واالعتزاز مبثل
هذه النماذج امل�شرفة التي ت�شاهم بفاعلية يف �شناعة غد م�شرق
لدولة االإمارات يف ظل القيادة الر�شيدة.
واعتربت معايل ح�شة بنت عي�شى بوحميد وزيرة تنمية املجتمع
االإعالن عن اأول رائدي ف�شاء اإماراتيني ،حلظة تاريخية يف امل�شرية
املتوا�شلة لتقدم الدولة وازدهارها مبا ير�شخ موقعها يف �شدارة دول
العامل مبجاالت متعددة.
روؤية قيادتنا
واأك��دت معاليها اأن ه��ذا االإجن��از التاريخي ما ك��ان ليتحقق لوال
الروؤية البعيدة والثاقبة للقيادة الر�شيدة ،والدعم والتحفيز الذي
تتلقاه خمتلف فئات جمتمع دولة االإم��ارات ،وخ�شو�ش ًا ال�شباب من
كل من �شاحب ال�شمو ال�شيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�ض الدولة،

رؤي��ة الدول��ة المس��تقبلية ف��ي
الوصول إلى المري��خ ،ليس حلمًا بل
مش��روع وطن��ي وحي��وي ق��ادرون
بع��ون اهلل وبتوجيه��ات القي��ادة
الرشيدة على تحقيقه

اإلعالن ع��ن رائ��دي الفض��اء اللذين
سيح ّلقان باسم دولة اإلمارات نحو
أفق جديد ،يضعنا اليوم في مكانة
تنافسية نفاخر بها األمم

حفظه اهلل ،و�شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكتوم نائب
رئي�ض الدولة رئي�ض جمل�ض ال��وزراء حاكم دبي ،رعاه اهلل ،و�شاحب
ال�شمو ال�شيخ حممد بن زايد اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي نائب القائد
االأعلى للقوات امل�شلحة.
وراأت معايل جميلة املهريي وزي��رة دولة ل�شوؤون التعليم العام،
اأن دولة ا إالم��ارات ت�شطر اليوم إاجن��از ًا رائ��د ًا يف قطاع حيوي على
امل�شتوى العربي من خالل اختيار رائ��دي ف�شاء اإماراتيني ملحطة
الف�شاء الدولية ،وهي بذلك تثبت ر�شوخ نهجها ومتيزها يف خمتلف
املجاالت ،ومن �شمنها علوم الف�شاء ،واأن روؤية الدولة امل�شتقبلية
بالو�شول إال��ى امل��ري��خ وا�شتك�شافه ،لي�ض حلم ًا ب��ل م�شروع وطني
وحيوي قادرون بعون اهلل وبتوجيهات القيادة الر�شيدة ،ومبا منتلكه
من كفاءات وطنية وخربات علمية واإمكانات على الو�شول اإلى هذا
الهدف وحتقيق هذا املنجز.

التعليم العايل واملهارات املتقدمة رئي�ض جمل�ض اإدارة وكالة االإمارات
للف�شاء فقال اإن االإعالن عن رائدي الف�شاء اللذين �شيح ّلقان با�شم
دول��ة ا إالم ��ارات نحو اأف��ق جديد ،ي�شعنا اليوم يف مكانة تناف�شية
نفاخر بها االأم��م ،ونبداأ من خاللها مرحلة جديدة من التطوير
ملنظومتنا الف�شائية وجميع القطاعات العلمية واملهنية التي ترتبط
ارتباط ًا وثيق ًا مع جهود حتقيق اال�شتدامة لنجاحات الدولة .وتابع
معاليه :اإن هذا االإعالن يوؤكد الروؤية الثاقبة لقيادتنا الر�شيدة ،التي
و�شعت ن�شب عينيها مهمة بناء االإن�شان االإماراتي ،الذي �شيظل
�شفري ح�شارة وتطوير ،يحمل على عاتقه ر�شالة الت�شامح وال�شالم
اإلى العامل.
واأو�شحت معايل �شارة االأم��ريي وزي��رة دول��ة ،اأن االإع��الن عن
اختيار اأول رائ��دي ف�شاء اإماراتيني ،يعترب خطوة فارقة وعظيمة
يف تاريخ الدولة وخا�شة يف جمال العلوم والبحث العلمي ،كونها
�شتعترب بوابة مهمة للتوا�شل مع املجتمع العاملي يف جمال جديد وهو
علوم الف�شاء ،والذي �شي�شيف لالإمارات ر�شيد ًا جديد ًا يف تاأثريها
العلمي■ .

ا�ضتدامة جناحاتنا
أام��ا معايل الدكتور اأحمد بالهول الفال�شي ،وزي��ر دول��ة ل�شوؤون
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برنامج اإلمارات
لرواد الفضاء..
االنجازات واآلفاق
بلغ عدد املتقدمني لربنامج االإم��ارات ل��رواد الف�شاء يف املرحلة
االأول��ى � 4022شخ�ش ًا ،فيما كانت ن�شبة الفتيات  ،%34وبلغ عمر
اأ�شغر متقدم  17عام ًا ،واالأك��رب  67عام ًا ،وو�شل عدد تخ�ش�شات
املتقدمني اإل��ى � ،38شملت الهند�شة ،ال �ط��ريان ،ال�ط��ب ،القطاع
الع�شكري ،واإدارة االأعمال .وبداأت عمليات تقييم املتقدمني منت�شف
مايو املا�شي ،اإذ مت تر�شيح � 95شخ�ش ًا اختري  39منهم يف مرحلة
الحقة ،وو�شلوا اإل��ى  18مرت�شح ًا ثم  ،9و�شو ًال لالإعالن اأن هزاع
املن�شوري و�شلطان النيادي قد اأ�شبحا اأول رائدي ف�شاء اإماراتيني.
ويعترب الربنامج ال��ذي اأطلقته قيادة االإم��ارات يف اأبريل 2017
بهدف تاأ�شي�ض البنية التحتية لقطاع الف�شاء االإم��ارات��ي ،من اأكرث
الربامج اإلهام ًا وتلبية لطموحات ال�شباب اأ�شحاب القدرات املتفردة
على امل�شتوى العلمي واملهارات ال�شخ�شية ،كما يعترب الربنامج اأهم
م�شاريع الربنامج الوطني للف�شاء.
دعوة حممد بن را�ضد
وقد اأعلن يف دي�شمرب  2017بدء الت�شجيل االإلكرتوين يف برنامج
«االإم��ارات ل��رواد الف�شاء» لكل من يجد يف نف�شه الكفاءة واجل��دارة
كي يكون اأول رائد ف�شاء اإماراتي ،وذلك من خالل تغريدة اأطلقها
�شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكتوم نائب رئي�ض الدولة،
رئي�ض جمل�ض ال��وزراء ،حاكم دبي قال فيها :اأدع��و �شبابنا و�شاباتنا
للت�شجيل يف برنامج االإم��ارات ل��رواد الف�شاء عرب مركز حممد بن
را�شد للف�شاء و�شيتم اختيار االأف�شل واالأق��در واالأكرث كفاءة ليكونوا
�شفراءنا للف�شاء..
واأوؤكد اأن كل �شاب و�شابة له دور يف م�شتقبل االإمارات على اأر�شها
اأو يف �شمائها اأو عرب ف�شاء كونها الف�شيح ،م�شيف ًا :طموحاتنا لن
تتوقف ..الأن وراءه��ا رج��ا ًال ..واإجنازاتنا لن تتباطاأ الأن معها عقو ًال
واأف�ك��ار ًا ..وم�شريتنا م�شتمرة بقوة الأننا ال نلتفت للوراء ..وال ي�شل
مرتدد ..وال ينجح م�شكك ،ودعا �شموه حينها �شباب و�شابات االإمارات
كافة اإلى الت�شجيل يف برنامج رواد ف�شاء االإمارات عرب عنوان املوقع
االإل�ك��رتوين اخلا�ض بالربنامج ال��ذي اأطلقه مركز حممد بن را�شد
للف�شاء خ�شي�ش ًا لهذا الربنامج.
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توطني قطاع الف�ضاء
وي��دي��ر م��رك��ز حممد ب��ن را��ش��د للف�شاء ال��ربن��ام��ج ال��ذي يعترب
برناجم ًا م�شتدام ًا ي�شتهدف تخريج ك��وادر وطنية من رواد الف�شاء
ب�شكل م�شتمر ،ويعتمد اأعلى معايري التدريب العاملية يف هذا املجال،
وي�شتمل الربنامج على مراحل تدريب مكثفة على مدى  3اأعوام مير
فيها املر�شحون بعدة مراحل من التدريب ،ويحقق برنامج االإمارات
لرواد الف�شاء اال�شرتاتيجية الوطنية الرامية لتطوير كوادرها العلمية
واإع��داد االأج�ي��ال القادمة واإي�شالها اإل��ى اأعلى امل�شتويات العاملية،
وتعزيز تطلعاتها الأخ��ذ دور يف اال�شتك�شافات العلمية وامل�شاركة يف
رحالت اال�شتك�شاف املاأهولة.
رحالت ا�ضتك�ضاف
ويتطلع املركز اإل��ى ت�شكيل فريق وطني من رواد الف�شاء الذين
ي�شتطيعون حتقيق طموحات الدولة يف هذا املجال ،من خالل دعم روؤية
االإم��ارات لبناء م�شتقبل مزدهر قائم على املعرفة واالأبحاث والعلم،
وبدء امل�شاهمة يف مهمات علمية ا�شتك�شافية من خالل اإعداد الدفعة
االأولى من رواد الف�شاء االإماراتيني ،ف�ش ًال عن ت�شجيع واإلهام االأجيال
ال�شابة على درا�شة العلوم والتحلي بثقافة االأبحاث و�شغف اال�شتك�شاف
واالبتكار ،وتر�شيخ مكانة االإم��ارات يف قطاع الف�شاء على امل�شتوى
العاملي من خالل امل�شاهمة يف رحالت الف�شاء املاأهولة.

د .جمال الحوسني :الرائدان يحمالن علم
اإلمارات إلى مصاف النجوم
اإن اختيار هزاع علي املن�شوري و�شلطان �شيف النيادي ليكونا اأول
م�شاف
رائ��دي ف�شاء اإماراتيني ،يحمالن علم دولتنا احلبيبة الى ّ
النجوم ،ويحققان بذلك اجن��از ًا هو االأول من نوعه على امل�شتوى
العربي ،ميثل حلظة ا�شتثنائية يف تاريخنا ،وقفزة باهرة مل تكن دولتنا
الفتية لت�شتطيع اأن تقوم مبثلها ،لو مل مينّ اهلل تعالى علينا بقيادتنا
الر�شيدة ذات الروؤية الثاقبة  ،وبقدراتنا املتطورة وطاقاتنا اخلالقة،
التي توؤهلنا للم�شاهمة يف البحوث العلمية واال�شتك�شافات الف�شائية
التي �شتكون لها ب�اإذن اهلل انعكا�شات ايجابية على اجلهود الرامية
حلماية االرواح واملمتلكات من اأخطار الكوارث واالزمات ،وهكذا نثبت
من جديد ،بالفعل ال بالقول وحده ،ت�شميم االم��ارات الذي اليعرف
الهوان على خدمة االن�شانية جمعاء و اإبعاد االأذى عنها وحت�شينها �شد
املخاطر.
واإن هذا النجاح الذي ُي�شاف الى �شجل االإم��ارات امل�ش ِّرف ،هو
منا�شبة اأخرى لتجديد العهد لقيادتنا الر�شيدة على ال�شعي بال كلل اأو
ملل لنكون اأه ًال لثقتها ،وبذل املزيد من اجلهود يف ا�شت�شراف امل�شتقبل
والتخطيط له على نحو علمي ،وتعزيز متيز االإم��ارات وريادتها لي�ض
فقط يف ميادين العلوم والتقنية بل اي�ش ًا يف املجاالت االن�شانية حيث
تبقى �ش ّباقة يف العطاء وفعل اخلري ،حتمل ر�شالة الت�شامح واالعتدال
وتعمل على درء االأخ�ط��ار وامل�شي ال��ى امل�شتقبل الزاهر يف م�شرية
التنمية امل�شتدامة■ .

النفع للب�ضرية
وي�ضرتط برنامج �لإم ��ار�ت ل��رو�د �لف�ضاء يف �ملتقدم �أن يكون
اإماراتي ًا جتاوز  18عام ًا وحا�ش ًال على �شهادة البكالوريو�ض باحلد
االأدنى ويتقن اللغتني العربية واالإجنليزية ،وميتد الربنامج على مدار
� 4شنوات ،يتم خالله اإعداد وتاأهيل املر�شحني الناجحني الذين وقع
عليهم االختيار لي�شبحوا الدفعة االأولى من رواد الف�شاء االإماراتيني
الذين �شيتم تكليفهم للم�شاركة واالن�شمام لبعثات ف�شائية ت�شمل
القيام بالتجارب العلمية ،وت�شمن برنامج التدريب عدة مراحل �شملت

مقابالت �شخ�شية واختبارات نف�شية وفحو�ش ًا طبية.
وتتج�شد اأه��داف الربنامج من خ��الل تاأهيل الدفعة االأول��ى من
رواد الف�شاء االإماراتيني لل�شفر اإلى الف�شاء بعد م�شارات تدريبية
مكثفة ،والقيام بتجارب علمية تعود بالنفع على الب�شرية ،ف�ش ًال عن
ت�شجيع ثقافة اال�شتك�شاف يف االإمارات وحتفيز واإلهام االأجيال ال�شابة،
وتر�شيخ مكانتها ك�شريك عاملي يف رحالت الف�شاء املاأهولة ،ودعم روؤية
الدولة القائمة على بناء م�شتقبل يعتمد اقت�شاد املعرفة■ .
أكتوبر 15 2018

الحدث

محمد بن زايد يجري محادثات مع قائد
التحالف اإلسالمي العسكري لمحاربة اإلرهاب
ا�ضتقبل �ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ حممد بن زايد اآل نهيان
ويل عهد اأبوظبي نائب القائد االأع��ل��ى للقوات امل�ضلحة
اجلرنال رحيل �ضريف القائد الع�ضكري للتحالف االإ�ضالمي
الع�ضكري ملحاربة االإره��اب .وبحث �ضموه واجلرنال رحيل
�ضريف خالل اللقاء اجلهود التي ت�ضتهدف مكافحة االإرهاب
والق�ضاء على تنظيماته وت�ضكيالته االإرهابية التي ت�ضكل
خطرا على االأمن وال�ضلم االإقليمي والدويل.
كما ا�شتعر�ض اجلانبان ا�شرتاتيجية التحالف واآليات واأطر عمله
يف تن�شيق وتوحيد جهود الدول االإ�شالمية يف حماربة االإره��اب مبا
يتكامل مع اجلهود الدولية ا أالخ��رى يف جمال حفظ ا أالم��ن وال�شلم
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الدوليني .واأك��د �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن زاي��د اآل نهيان -
خالل اللقاء  -اأهمية اجلهود امل�شرتكة والعمل اجلماعي املنظم
للتعامل مع خطر االإرهاب وتداعياته وجتفيف منابعه واجتثاثه من
جذوره .
وقال �شموه« :اإن دولة االإمارات العربية املتحدة توا�شل العمل مع
ال�شركاء االإقليميني والدوليني للت�شدي للجماعات االإرهابية وكل
االأفكار املتطرفة التي تن�شر الفو�شى واال�شطرابات يف العامل» .
من جانبه اأ�شاد قائد التحالف الع�شكري االإ�شالمي بالدور الفاعل
واملوؤثر الذي توؤديه دولة ا إالم��ارات وجهودها االإقليمية والدولية يف
مواجهة خطر االإرهاب والتنظيمات االإرهابية اإ�شافة اإلى اإ�شهامها
يف جهود حتقيق االأمن واال�شتقرار يف املنطقة والعامل■ .

الحدث

شراكة مكتب االمن الغذائي المستقبلي و «مصدر»

تعزيز التعاون بين الجهات المعنية
الجهود لضمان األمن الغذائي
االإم��ارات التي تقدر االهمية اال�ضرتاتيجية لالأمن الغذائي و تتخذ اإج��راءات ملمو�ضة ل�ضمان التعامل مع هذا املو�ضوع
ب�ضورة منا�ضبة ،كانت على موعد اأوائل اأغ�ضط�س املا�ضي مع انطالق عمليات التن�ضيق والتعاون بني ع�ضرات اجلهات احلكومية
واخلا�ضة ل�ضمان االأمن الغذائي للدولة ،فيما اأقام مكتب االمن الغذائي امل�ضتقبلي �ضراكة مع �ضركة «م�ضدر» بهدف توحيد
اجلهود للت�ضدي لتحديات االمن الغذائي.
ُيعترب االأم��ن الغذائي واح��د من املو�شوعات احليوية يف عاملنا،
وال�شيما اأن االن�شان بات يواجه م�شكلة متفاقمة يف توفري ما يكفي من
الغذاء لالأعداد املتزايدة با�شطراد من الب�شر ،و�شط ت�شاوؤل املوارد
امل�شتمر الأ�شباب �شتى ياأتي االن�شان الالم�شوؤول يف مقدمتها .االإمارات
التي تتخذ من ا�شت�شراف امل�شتقبل ،ا�شا�ش ًا لتوجهاتها اال�شرتاتيجية
الواعية ،توا�شل العمل اجلاد ل�شمان االأمن الغذائي على املدى الطويل

ملن يعي�شون فيها.
بناء على ذل��ك ،اأك��دت معايل م��رمي بنت حممد املهريي ،وزي��رة
دولة لالأمن الغذائي امل�شتقبلي اأن تبني التقنيات الزراعية احلديثة هو
طريق االإمارات نحو حتقيق االأمن الغذائي امل�شتقبلي ،واإدخال عنا�شر
االبتكار لنقل وتطويع التقنيات الزراعية احلديثة ال�شتخدامها وفق ًا
لظروف وخ�شائ�ض الدولة �شي�شمن االأمن الغذائي ويرفع تناف�شية
أكتوبر 17 2018

الحدث

الدولة يف هذا املجال ،وال ميكن حتقيق ذلك اإال مبد ج�شور التعاون
وفتح قنوات االت�شال بني جميع املعنيني.
جاء ذلك خالل اإطالق الربنامج امل�شرتك الذي يجمع مكتب االأمن
الغذائي امل�شتقبلي وامل�شرعات احلكومية يف اأبراج االإمارات بدبي اأوائل
اأغ�شط�ض الفائت ،مب�شاركة اأكرث من  50جهة حكومية احتادية وحملية
وممثلني من القطاع اخلا�ض بهدف توحيد اجلهود الوطنية لدعم
وت�شريع عمليات تبني التكنولوجيا احلديثة الزراعية التي تعتمد نهج
اال�شتدامة يف جميع مراحل �شل�شلة االإمداد ،بحيث يوفر هذا الربنامج
من�شة حتاورية تركز على تذليل التحديات التي يواجهها رواد اأعمال
هذا القطاع احليوي.
واأ�شافت معاليها« :ن�شعى بالتعاون مع �شركائنا اال�شرتاتيجيني
من القطاعات واجلهات واملوؤ�ش�شات ذات ال�شلة اإلى الو�شول خلطة
متكاملة ت�شتهدف حت�شني ج��ودة املحا�شيل وزي��ادة االإنتاجية ب�شكل
منا�شب ،من خالل اعتماد مقاربات عملية ت�شتند اإلى ت�شريع تبني
وت�شمني التقنيات الزراعية يف جميع مراحل االإنتاج الزراعي ،وال �شك
يف اأن �شراكتنا مع برنامج امل�شرعات احلكومية �شتلعب دور ًا حموري ًا يف
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حتقيق هذه القفزة النوعية املبتغاة �شمن االإنتاج الزراعي يف الدولة،
وال��ذي ي�شكل اإح��دى ركائز اال�شرتاتيجية الوطنية لالأمن الغذائي
امل�شتقبلي والتي �شيتم االإعالن عنها يف �شبتمرب املقبل».
مبادرتان
ويت�شمن الربنامج مبادرتني حم��ددت��ني ،االأول��ى معنية بتبني
التكنولوجيا احلديثة الأنظمة الزراعة املغلقة التي تهدف اإلى ت�شريع
تبني اأنظمة الزراعة املغلقة يف الدولة التي تعترب م�شتدامة يف تقليل
اعتمادها على املياه ومدخالت العملية الزراعية ،اإ�شافة اإلى تقليل
التكاليف الت�شغيلية واالإن�شائية لهذه املن�شاآت من خالل مراجعة
املتطلبات الفنية لها ،وتدعيم القطاع بالتمويل امل�شتدام بال�شراكة
مع املوؤ�ش�شات املالية الرائدة .وتدعيم املعلومات الرئي�شية املطلوبة
لتطوير برامج ودرا�شات متطلبات ال�شوق املحلي.
ومن جانب اآخر� ،شتعمل مبادرة تنمية قطاع اال�شتزراع ال�شمكي
بالدولة على تلبية احتياجات ال�شكان من القطاع ،حيث تت�شمن
اآليات التغلب على التحديات والتي ت�شمل العمل على توحيد متطلبات

الحدث
وا�شرتاطات اأن�شطة اال�شتزراع ال�شمكي بالدولة ،وتوفري املوا�شفات
القيا�شية االإماراتية واأنظمة الرقابة على ه��ذه االأن�شطة ،وتوفري
نطاقات عمل ومناطق خم�ش�شة ل��ال��ش�ت��زراع ال�شمكي اآخ��ذي��ن
بعني االعتبار املتطلبات البيئية ،كما �شي�شعى الربنامج اإلى تفعيل
التدخالت اال�شرتاتيجية لتعظيم �شل�شلة القيمة يف قطاع ا�شتزراع
االأحياء املائية.
نقا�ضات
و�شهدت جل�شة الربنامج االأول��ى نقا�شات بناءة متحورت حول
ط��رق تفعيل امل�شاهمة يف توفري قنوات الدعم الفني وامل��ايل ل��رواد
اأعمال القطاع الزراعي ومتكينهم من تطوير برامج اجلدوى الفنية
واالقت�شادية مل�شاريعهم بطريقة �شل�شة و�شريعة.وبحث امل�شاركون �شبل
ا�شتقطاب رواد االأعمال واأ�شحاب امل�شاريع ال�شغرية واملتو�شطة الإن�شاء
م�شاريع زراعية م�شتدامة يف الدولة ،وزيادة اال�شتثمار االأجنبي ورفع
كفاءة وجودة هذه امل�شاريع ،وبالتايل االرتقاء بتناف�شيتها.
وخل�شت اجلل�شة االأولى اإلى جمموعة من اخلطوات العملية ل�شمان
تطبيق حزمة وا�شعة من املبادرات املبتكرة من قبل اجلهات املعنية
االحتادية واملحلية لتذليل التحديات املذكورة اأعاله خالل  100يوم
و�شيتم االإعالن عنها متا�شي ًا مع االإعالن عن اال�شرتاتيجية الوطنية
لالأمن الغذائي والتي يجري تطويرها ب�شكل تفاعلي �شفاف ،بال�شراكة
مع جمموعة كبرية من اأ�شحاب ال�شاأن.
�ضراكة مع م�ضدر
ويف �شياق مت�شل ،اأعلن مكتب االأمن الغذائي امل�شتقبلي ،و�شركة
اأبوظبي لطاقة امل�شتقبل «م�شدر» عن اإب��رام �شراكة ا�شرتاتيجية
بينهما ،وذلك لتعزيز االأم��ن الغذائي امل�شتقبلي ومواجهة حتدياته،
باالإ�شافة اإلى تطوير املبادرات امل�شرتكة التي من �شاأنها رفع جاهزية
الدولة وكفاءتها التناف�شية يف القطاعات احليوية املرتبطة باالأمن
الغذائي امل�شتقبلي.
ووقع االتفاقية يف مقر �شركة «م�شدر» يف اأبوظبي معايل مرمي بنت
حممد املهريي ،وزيرة دولة م�شوؤولة عن ملف االأمن الغذائي امل�شتقبلي،
وحممد جميل الرحمي الرئي�ض التنفيذي ل�شركة «م�شدر» ،وذلك
بح�شور م�شوؤولني من الطرفني.
اأطر التعاون
وتن�ض مذكرة التفاهم على تفعيل اأطر التعاون �شمن مبادرتني
رئي�شيتني ،االأول��ى هي «حاوية الزراعة العمودية التجريبية» ،وذلك
من خالل برنامج ومن�شاأة جتريبية للمزارع العمودية ،يتم اإن�شاوؤها
يف مدينة م���ش��در ،وت�شمل حت��دي��د املتطلبات االأ�شا�شية واأف�شل

يتضمن البرنامج مبادرتين:
األولى معنية بتبني
التكنولوجيا الحديثة
ألنظمة الزراعة المغلقة
وتقليل اعتمادها على
المياه ومدخالت العملية
الزراعية والثانية تنمية
قطاع االستزراع السمكي
بالدولة على تلبية
احتياجات السكان من
القطاع

املمار�شات (التنظيمية واالقت�شادية والفنية) لتطوير املزارع العمودية
يف االإم��ارات العربية املتحدة ،حيث �شيعمل الطرفان على ر�شد اأداء
املزارع (املح�شول وا�شتهالك الطاقة واملياه) يف اإطار الظروف املحلية
لدولة االإمارات.
كما ت�شمل املذكرة مبادرة رئي�شية اأخ��رى ،حتمل عنوان «عر�ض
املزرعة املنزلية الذكية» وه��ي عبارة عن مزرعة منزلية يف الفيال
امل�شتدامة يف مدينة م�شدر� ،شيتم من خاللها حتديد واختيار تقنيات
وحلول املزارع املنزلية من املوردين املحليني والدوليني.
وقالت معايل مرمي املهريي« :ال�شراكة اال�شرتاتيجية بني اجلهات
واملوؤ�ش�شات املعنية هي حجر اأ�شا�ض الو�شول مل�شتهدفات االأمن الغذائي
امل�شتقبلي ،وال �شك يف اأن ال�شراكة مع م�شدر هي خطوة مهمة على
طريق تفعيل اخلطط واملقاربات العملية الالزمة للوقوف على حتديات
هذا امللف احليوي واال�شتثمار يف فر�شه».
م��ن جهته ،ق��ال حممد جميل ال��رحم��ي ،الرئي�ض التنفيذي ل�
«م���ش��در»« :نثمن التعاون م��ع مكتب االأم��ن الغذائي امل�شتقبلي يف
االإمارات لال�شتفادة من االإمكانيات التي توفرها التقنيات النظيفة يف
جمال الزراعة»■ .
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الحدث
األول عربيًا

اإلمارات تصدر جواز سفر طوارئ لستة أشهر
يف خطوة غري م�ضبوقة عربي ًا ،ق��ررت دول��ة االإم��ارات
العربية املتحدة اإ�ضدار جواز �ضفر طوارئ اآمن للمواطنني
مبعايري اأمنية عاملية ت�ضتويف متطلبات وتو�ضيات املنظمة
الدولية للطريان املدين ،على اأن يتم ا�ضتخراجه اإلكرتوني ًا
ويكون �ضاحل ًا ملدة  6اأ�ضهر.
ودع��ت وزارة اخل��ارج�ي��ة وال�ت�ع��اون ال ��دويل امل��واط�ن��ني الراغبني
باحل�شول على جواز ال�شفر هذا اإلى تقدمي الطلب من خالل املوقع
االإلكرتوين للوزارة اأو التطبيق الذكي .ولفت را�شد علي الظاهري مدير
اإدارة �شوؤون املواطنني يف الوزارة اإلى اأن بعثات الدولة يف اخلارج تقوم
باإ�شدار جواز الطوارئ يف حاالت عديدة ،منها فقدان جوازات ال�شفر
االأ�شلية ،اأوتلف اجلوازات ،اأوانتهاء �شالحيتها  ،باالإ�شافة الى حاالت
االإجالء يف االأزمات والطوارئ ،واملواليد خارج الدولة من اأم مواطنة اأو
اأجنبية ،اأو ح�شب قرار جلنة اإعادة اأبناء املواطنني املقيمني يف اخلارج
من اأم اأجنبية.
جدير بالذكر اأن اإ�شدار اجلواز اجلديد ياأتي اإنطالق ًا من حر�ض
وزارة اخلارجية والتعاون الدويل والقيادة العامة ل�شرطة اأبوظبي على
رفع م�شتوى الوعي باالإجراءات الواجب اتخاذها للوقاية من اأي تهديد
الأمنهم و�شالمتهم اأثناء �شفرهم خارج الدولة  ،ومبا ير�شخ مفهوم
ال�شفر االآمن و�شيانة اأمن املواطن و�شالمته اأثناء تواجه على ار�ض
اأجنبية.
�ضرورة احلذر
ومن ناحيتها ،حثت �شرطة اأبوظبي اجلمهور على اتخاذ احليطة
وت��وخ��ي احل��ذر يف اخل ��ارج ،وخ�شو�ش ًا اأث �ن��اء الت�شوق وا�شتخدام
املتاجر االإلكرتونية ،اأو �شحب االأم��وال من ماكينات ال�شراف االآيل،
وعند ال�شراء من االأ�شواق واملراكز التجاريةّ ،
م�شدة على وجوب عدم
االإف�شاح عن كلمة ال�شر وتفا�شيل بيانات البطاقة االئتمانية حفاظاً
على �شريتها ،والتعامل فقط مع املواقع االإلكرتونية املوثوقة واملاأمونة،
وا�شتخدام بطاقة م�شرفية ذات ر�شيد حمدود حتى ال يكونوا عر�شة
لالحتيال والقر�شنة.
ويف هذا ال�شياق ،حذر العقيد عمران اأحمد املزروعي مدير مديرية
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التحريات واملباحث اجلنائية باالإنابة يف قطاع االأمن اجلنائي ،من
التعامل مع البيانات امل�شرفية ال�شخ�شية ب�شورة غري م�شوؤولة مما
قد يعر�شها للوقوع يف اأيدي القرا�شنة وبالتايل اإحلاق االأذى الكبري
با�شحابها ،م�شري ًا اإلى اأن فرتة االإجازات املو�شمية ،خ�شو�ش ًا يف ف�شل
ال�شيف ،تعترب من اأهم موا�شم الت�ش ّوق االإلكرتوين التي ين�شط خاللها
�لل�ضو�ص �للكرتونيون من �لقر��ضنة و قد ت�ضهد �ضقوط �لكثري من
�شحايا عمليات االحتيال.
متاجر وهمية
واأه��اب بامل�شافرين جتنب املتاجر االإلكرتونية الوهمية اأو غري
امل��وث��وق��ة التي يكون هدفها االأول واالأخ ��ري ه��و ا��ش�ت��دراج ال�شحايا
يف عمليات ن�شب لال�شتيالء على مدخراتهم بعد معرفة تفا�شيل

الحدث

بطاقاتهم امل�شرفية ،الفت ًا اإل��ى اأن �شرطة اأبوظبي تلقت بالغات
متكررة حول عمليات احتيال من هذا النوع .ون ّبه اإلى �شرورة التاأ ّكد
من املوا�شفات االأمنية للمواقع االإلكرتونية التي يتم �شراء املنتجات
منها كاأن تبداأ بعنوان ( ،)httpsواأن تكون عملية ال�شراء من خالل
ا�شتخدام �شبكات م�شمونة يتطلب الدخول اإليها اأرقام ًا �شرية ،كي ال
تتع ّر�ض اأجهزتهم الهاتفية واحلا�شوبية واللوحية لالخرتاق ،وتخزين
معلومات بطاقات االئتمان اخلا�شة ب�شكل اآمن؛ وتغيري االأرقام ال�شرية
دوم ًا؛ منع ًا للتع ّر�ض لعمليات ال�شرقة واالخرتاق ،مع �شرورة تخ�شي�ض
بطاقة ائتمانية خا�شة للتعامل عرب �شبكة االإنرتنت بحيث تكون ذات
ر�شيد حمدود.
وطالب امل��زروع��ي بتفعيل االآل�ي��ات االإ�شافية اليت تتكفل بتاأمني
البطاقات االئتمانية من عمليات القر�شنة ،والتاأ ّكد من العناوين
الفعلية ملواقع البيع االإلكرتونية  ،الفت ًا اإلى �شرورة احلذر عند اإمتام

عمليات ال�شراء من املواقع بعد الدخول اإليها با�شم امل�شتخدم وكلمة
ال�شر ،والتاأ ّكد من ت�شجيل اخل��روج منها بعد عمليه ال�شراء ،وعدم
اإر�شال معلومات الدفع اخلا�شة بالعميل عرب الربيد االإلكرتوين مطلق ًا،
وعدم اإر�شال اأو ا�شتقبال النقود من اأي �شخ�ض من دون �شلة اأو معرفة
م�شبقة ،والتاأ ّكد من خا�شية حماية املعلومات عند دف��ع النقود اأو
حتويلها ،اأو عند تداول العمالت ،وكذلك عند حجز تذاكر الطريان،
واأماكن ال�شكن ،والوجهات الرتفيهية وال�شياحية وغريها.و�شدّد على
اأهمية و�شع بطاقة ال�شراف االآيل يف مكان اآمن ،وجتنب كتابة الرقم
ال�شري على البطاقة اأو حملها يف حمافظ النقود.
واأكدت احلملة �شرورة توا�شل مواطني الدولة يف احلاالت الطارئة
اأو االأزمات مع وزارة اخلارجية والتعاون الدويل اأو بعثة الدولة ،على
الرقم  ،0097180044444واحل��ر���ض على الت�شجيل يف خدمة
«تواجدي» قبل ال�شفر عرب موقع الوزارة ■ .www.mofa.gov.ae
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الحدث

في انجاز جديد لمؤسسة اإلمارات للطاقة النووية

براكة الثانية تنجح في اختبار
محطة ّ
األداء الحراري
اأعلنت موؤ�ض�ضة االإم��ارات للطاقة النووية عن اإجناز جديد يف م�ضروع حمطات براكة للطاقة النووية ال�ضلمية متثل يف
اجتياز املحطة الثانية الختبار االأداء احلراري بنجاح وفق اأعلى املعايري العاملية للجودة وال�ضالمة والكفاءة بعدما مت تطبيق
كافة الدرو�س امل�ضتفادة من اجتياز املحطة االأولى لالختبار ذاته.
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الحدث
واأو�شحت املوؤ�ش�شة اأن اختبار االأداء احل��راري يعترب اأح��د اأهم
االختبارات االأ�شا�شية التي ت�شبق مرحلة العمليات الت�شغيلية ومت حتقيق
هذا االإجناز نتيجة لتعاون املوؤ�ش�شة املثمر مع ال�شركة الكورية للطاقة
الكهربائية «كيبكو» ال�شريك يف االئتالف امل�شرتك واملقاول الرئي�شي
مل�شروع براكة للطاقة النووية ال�شلمية اجل��اري تطويره يف منطقة
الظفرة باإمارة اأبوظبي .كما مت حتقيق هذا االجناز باإ�شراف الهيئة
االحتادية للرقابة النووية وهي هيئة احتادية م�شتقلة تعمل على تنظيم
االأن�شطة املتعلقة بالطاقة النووية يف دولة االإمارات العربية املتحدة.
�ضجل حافل للموؤ�ض�ضة
وقال �شعادة املهند�ض حممد ابراهيم احلمادي الرئي�ض التنفيذي
ملوؤ�ش�شة االإمارات للطاقة النووية اإن اجتياز املحطة الثانية يف م�شروع
براكة للطاقة النووية ال�شلمية الختبار االأداء احلراري بنجاح يوؤكد على
�شجل املوؤ�ش�شة احلافل باالإجنازات التي تظهر مدى االلتزام بتطبيق
اأعلى م�شتويات ال�شالمة والكفاءة موؤكدا ال�شعي ملوا�شلة اجلهود من
اأجل تعزيز مكانة م�شروع براكة باعتباره منوذجا يحتذى به ومرجعا
لكافة م�شاريع حمطات الطاقة النووية ال�شلمية اجلديدة حول العامل.
واأ�شار اإلى العمل على تطبيق الدرو�ض امل�شتفادة من االختبارات
التي اأجريت �شابقا يف املحطة االأول��ى وهو ما يظهر اأهمية بناء اأربع
حمطات متطابقة يف اآن واحد اإذ تتيح فر�شة تطبيق الدرو�ض واخلربات
املكت�شبة من كل حمطة يتم اإجنازها على املحطات املتبقية مبا ي�شمن
تنفيذ امل�شروع وفق اأف�شل املعايري العاملية لل�شالمة واجل��ودة واالأمن
خالل كافة مراحله.
كفاءة االأنظمة
واأ�شاف احلمادي اأن �شل�شلة االختبارات التي اأجريت يف املحطة
الثانية اأكدت اأن اأنظمة ومكونات املحطة تعمل بكفاءة واأمان وتوؤدي
وظائفها بدقة م�شريا اإل��ى اأن مرحلة االخ�ت�ب��ارات الأنظمة املحطة
تعد اإح��دى املراحل االأك��رث اأهمية وتطورا حيث متهد لبدء العمليات
الت�شغيلية ويتم اإجراوؤها دون تزويد املحطة بالوقود النووي ل�شمان
االلتزام باأعلى معايري ال�شالمة واالأمان واجلودة.
وي�شتغرق اإجراء اختبار االأداء احلراري عدة اأ�شابيع ويت�شمن نحو
 200اختبار م�شتقل و�شامل للتحقق من اأداء كافة االأنظمة الرئي�شية يف
و�شع الت�شغيل الكامل لكن من دون ا�شتخدام الوقود النووي.
ويت�شمن االختبار ت�شغيل معظم اأنظمة املفاعل للمرة االأولى بدرجة
حرارة تقارب  300درجة مئوية و�شغط ت�شغيلي يبلغ  150كيلوجراما
لكل �شنتمرت مربع وهو ما يعادل ال�شغط املتولد على عمق  1500مرت
حتت �شطح املاء .ويجري خالل االختبار اأي�شا ت�شغيل التوربينات للمرة
االأولى بال�شرعة الق�شوى والتي تبلغ  1500دورة بالدقيقة ،للتاأكد من

جاهزيتها للعمل مبجرد دخول املفاعل مرحلة الت�شغيل االعتيادي.
ويتطلب اإجراء اختبار االأداء احلراري فح�شا �شامال ملكونات املحطة
من حيث عوامل التمدد احلراري واالهتزاز والتاآكل.
ال�ضريك الكوري
واأظهرت نتائج االختبار اأن كافة االأنظمة تعمل وفق اأعلى معايري
اجلودة وال�شالمة �شمن ظروف الت�شغيل االعتيادية و�شملت قائمة اأهم
االختبارات التي اأجريت اختبار �شمام اأم��ان ال�شغط وقيا�ض تدفق
�شوائل نظام التربيد واختبار نظام ت�شغيل التوربينات حيث يتم التحقق
من عمل املكونات واالأنظمة االأ�شا�شية يف املحطة على النحو املخطط له
و�شمان مواكبتها جلميع متطلبات الت�شغيل االعتيادي.
من جهته قال جونغ كاب كيم الرئي�ض التنفيذي ل�شركة «كيبكو» اإن
«كيبكو» و�شريكها يف االئتالف امل�شرتك – موؤ�ش�شة االإم��ارات للطاقة
النووية و�شركة نواة للطاقة التابعة لالئتالف امل�شرتك توا�شالن حتقيق
االإجنازات الهامة خالل تطوير م�شروع حمطات براكة للطاقة النووية.
واأ��ش��اف اأن ا�شتكمال اختبار االأداء احل��راري للمحطة الثانية
بنجاح ويف الوقت املحدد جاء نتيجة اال�شتفادة من اخلربة املكت�شبة
خالل تنفيذ هذا االختبار يف املحطة االأولى برباكة واأي�شا يف املحطتني
أكتوبر 23 2018

الحدث

املرجعيتني �شني كوري  3و�شني كوري  4وكذلك حمطة هانول  1يف
كوريا ويعد جناح كافة االختبارات اأو�شح دليل على مدى تطور معايري
ال�شالمة واملوثوقية يف مفاعالت  APR1400املعتمدة باالإ�شافة
مل�شتوى تطورها تقنيا.
وتتولى �شركة ن��واة للطاقة التابعة ل� «االئ�ت��الف امل�شرتك» بني
موؤ�ش�شة االإمارات للطاقة النووية وال�شركة الكورية للطاقة الكهربائية
م�شوؤولية ت�شغيل و�شيانة حمطات امل�شروع االأربع .ويتيح اختبار االأداء
احل��راري للمحطة الثانية مل�شغلي «ن��واة» فر�شة التحكم باالأنظمة
املتعلقة بال�شغط واحلرارة باالإ�شافة اإلى نظام ت�شغيل التوربينات ما
يفتح املجال اأمام فريق امل�شغلني لتحديد اأية م�شكالت ميكن اأن تعرت�ض
عمليات الت�شغيل اأو املعدات واتخاذ االإجراءات الت�شحيحية الالزمة
ل�شمان عمل املحطة على نحو اآمن وم�شتدام خالل العقود القادمة.
االن�ضاءات
ي�شار اإلى اأن االأعمال االإن�شائية يف املحطة الثانية مب�شروع براكة
للطاقة النووية ال�شلمية بداأت يف �شهر مايو ابريل 2013اأي بعد عام
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واحد من بدئها يف املحطة االأولى.
وتتقدم االأع�م��ال االإن�شائية يف امل�شروع بثبات واأم��ان وف��ق اأعلى
معايري ال�شالمة واجل��ودة ومت ا�شتكمال االأعمال االإن�شائية للمحطة
االأولى يف مار�ض املا�شي ومت ت�شليمها اإلى �شركة نواة للطاقة ،لت�شطلع
بالتح�شريات اخلا�شة بالعمليات الت�شغيلية وذلك مبجرد احل�شول
على املوافقات الرقابية والتنظيمية.
ومع نهاية �شهر يونيو  2018و�شلت ن�شبة االإجناز يف املحطة الثانية
اإلى اأكرث من  93يف املائة ،يف حني مت ا�شتكمال العمليات االإن�شائية
الرئي�شية يف املحطة الثالثة ،وو�شلت الن�شبة الكلية الإجناز امل�شروع
اإلى اأكرث من  89يف املائة و�شتوفر املحطات االأربع عند ت�شغيلها طاقة
اآمنة وموثوقة و�شديقة للبيئة ل�شبكة كهرباء دولة االإم��ارات العربية
املتحدة كما �شتحد من انبعاث ما ي�شل اإلى  21مليون طن من الغازات
الكربونية كل عام■ .
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تسبب خسائر فادحة

المنخفضات الجوية تدفع درجات
الحرارة لالرتفاع
خل�ضت درا�ضات اأخرية اإلى اأن املنخف�ضات اجلوية كانت
وراء موجة احلر التي انت�ضرت يف دول عدة يف م�ضارق االأر�س
ومغاربها يف �ضهر اأغ�ضط�س املا�ضي ،فاأحلقت خ�ضائر ببع�س
املناطق خ�ضائر فادحة يف االرواح واملمتلكات ،كما ت�ضببت
باأزمات وحوادث كثرية زادت من اأعباء فرق الطوارئ ب�ضكل
ملحوظ حول العامل.
ُي�شار اإلى اأن املوجة التي اجتاحت جنوب وغرب اأوروب��ا يف مطلع
اأغ�شط�ض  ،قد رفعت درجات احلرارة اإلى  48درجة مئوية يف العا�شمة
اليونانية اأثينا ،على �شبيل املثال ،يف ظاهرة لي�شت جديدة على ن�شف
الكرة ال�شمايل ،اإذ اأن اأوروب��ا تعر�شت لكتلة هوائية �شاخنة قبل 41
عام ًا ،فاقرتبت درجات احلرارة من ال�  50درجة مئوية يف يوليو عام
.1977
منخف�س الهند املو�ضمي
ً
ً
ويف االإم��ارات مل ت�شكل موجة احلر االأخ��رية حدثا ا�شثنائيا  ،الأن
حرارة الطق�ض املرتفعة هي اأمر ماألوف يف �شهر اأغ�شط�ض يف الدولة،
كما اأنها ت��ودع ف�شل ال�شيف يف �شهر �شبتمرب و تبقى فيه درجات
احل��رارة عالية.ويوؤكد املركز الوطني لالأر�شاد اجل��وي��ة ،اأن نظام
الطق�ض يف منطقة اخلليج خالل ف�شل ال�شيف يبقى بوجه العموم
م�شتقر ًا ،ويتاأثر مبا�شرة مبنخف�ض الهند املو�شمي ال��ذي ميتد من
اأواخر �شهر مايو وحتى بداية �شبتمرب ،مما يرفع درجات احلرارة يف
دولة االإمارات خالل هذه الفرتة اإلى اأعلى معدالتها ال�شنوية.
التنبوؤ بالكوارث
ومعاينة توزع احلرارة يف اأوروبا خالل االأ�شهر املا�شية ،تظهر ان
ا�شكتلندا على �شبيل املثال مل تتاأثر مبوجة احل��رارة ،وذل��ك خالف ًا
للعا�شمة الربيطانية لندن حيث لوحظ �شعود ن�شبي يف �شخونة
الطق�ض ،ولكن الو�شع كان مغاير ًا متام ًا يف اإ�شبانيا والربتغال واأملانيا
وفرن�شا هولندا وغريها من ال��دول التي عانت وتكبدت الكثري من
اخل�شائر ج ّراء املوجة.
ودعت املنظمة العاملية لالأر�شاد اجلوية العلماء ومراكز االأبحاث
اجلوية اإلى اإجراء درا�شات معمقة ل�شرب اأغوار هذه الظواهر اجلوية
اجلديدة ،وو�شع خطط لنظام اإنذار مبكر للتنبوؤ بالكوارث امل�شتقبلية
الناجمة عن ظاهرة االحتبا�ض احلراري.

اأرقام..متفاوتة
ويف �شياق مت�شل ،يوؤكد اخلرباء اأنه ال توجد عالقة مبا�شرة بني
موجات احل��رارة وب��ني االن�ف�ج��ارات ال�شم�شية التي حت��رر كمية من
الطاقة املغناطي�شية املخزنة يف غالفها اجلوي ب�شورة �شبه منتظمة
كل اأحد ع�شر عام ًا.
واإذ ت�شري التقارير املناخية اإلى اأن اأعلى درجة حرارة �شجلت على
كوكب االأر���ض كانت  58درجة مئوية يف قرية العزيزية يف ليبيا عام
 ،1922اإبان االحتالل االإيطايل ،فاإن لدى املنظمة العاملية لالأر�شاد
اجلوية رقم ًا اآخر تعتربه اأعلى درجة حرارة مت ر�شدها ب�شكل موثوق
يف العامل ،وهو  56.6درجة مئوية ،و�شجل يف  1913يف ديث فايل
بكاليفورنيا■ .
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حرائق وزالزل وأعاصير أغسطس الدامي

الكوراث تسبب الخسائر الفادحة
في الشرق والغرب
ك��ان ف�ضل ال�ضيف االأخ���ري ،وال�ضيما �ضهر اأغ�ضط�س،
ا�ضتثنائي ًا من حيث عدد الكوارث واالأزم��ات التي �ضهدتها
مناطق خمتلفة من العامل ،الغني والفقري ،والتي تفاوتت
�ضرا�ضتها بني ه��ذا اجل��زء وذاك ،لكنها غالب ًا ما حطمت
االأرقام القيا�ضية امل�ضجلة �ضابق ًا.
نادر ًا ما مير �شهر اأغ�شط�ض ،حتديد ًا ،يف هذه البلد املتو�شطية اأو
تلك ،من دون مئات اجلنازات ،ملعمرين ومر�شى لقوا حتفهم ب�شبب
درجات احلرارة املرتفعة .اإال اأنه اأحلق هذا العام ،خ�شائرفادحة اأكرث
مما م�شى يف االأرواح واملمتلكات ،لي�ض يف حو�ض املتو�شط فح�شب ،بل
اأي�ش ًا يف اآ�شيا واأمريكا ال�شمالية وكندا ،ودول اأخرى بعيدة.
 26العدد

26

احلرارة القاتلة يف اآ�ضيا
هكذا و�شلت درجة احلرارة يف اليابان الى  41درجة مئوية وهو
معدل مل تعرفه يف تاريخها �لقريب� ،لأم��ر �ل��ذي �أدى �إل��ى �ضقوط
�شحايا اقرتب عددهم يف اأوائ��ل اأغ�شط�ض من مئة �شخ�ض تراوحت
اأعمارهم بني  40و  90عام ًا .ون�شب الى م�شادر مطلعة قولها اإن
�شخ�شني توفيا فيما مت اإ�شعاف � 5890شخ�ش ًا ممن اأ�شيبوا ب�شربات
�شم�ض بني  20و 26اغ�شط�ض ،بينما كان عدد الذين نقلوا للم�شت�شفى
يف اال�شبوع الذي �شبقه  ،3669ما يعني اأن هناك ارتفاع ًا بن�شبة .1.6
ومن اليابان الى جارتها ال�شني ،حيث ذكرت وكالة اأنباء ال�شني
اجلديدة (�شينخوا) اأواخ��ر اأغ�شط�ض املا�شي ،اأن متو�شط درجات
احل��رارة هناك بلغ  22درج��ة مئوية هذا ال�شيف ،وهو االأعلى منذ
عام  ،1961ح�شب رويرتز .وكانت درا�شة جديدة لباحثني يف معهد
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ما�شات�شو�شت�ض االأم��ريك��ي للتقنية ،قد ح��ذرت من عواقب موجات
احل��رارة العالية يف ال�شني ،من دون اأن ت�شتبعد اأن اأج��زاء كبرية
منها رمبا �شتتحول اإلى �شحراء غري قابلة للعي�ض بحلول نهاية القرن
احلايل ،و اأن احلياة يف االأرا�شي الزراعية ب�شهول ال�شني ال�شمالية
اخل�شبة ميكن اأن ت�شبح من ذكريات املا�شي.
اأوروبا حترتق
ويف اأوروبا ،التي �شهدت موجة حر �شديد ،يعتقد اأنه وافدة من
�شمال افريقيا ،بلغت درجات احلرارة م�شتويات غري م�شبوقة منذ
 ،2003وك��ان لهذا تداعياته املدمرة على الغطاء النباتي  ،ففي
الربتغال حيث ارتفعت احلرارة اإلى  47درجة مئوية ،اأتت النريان
على اآالف الهيكتارات ،وحاول مئات االطفائيني واجلنود املزودين
ب�اأدوات فعالة مبا فيها الطائرات� اإخماد األ�شنة اللهب على امتداد
ا�شابيع ع��دة ،وال�شيما يف مناطق اقليم اجل��ارف ال�شياحي وعلى
مناطق احلدود مع ا�شبانيا حيث �شارت الكثري من الغابات اأثر ًا بعد
عني.
وكان لليونان ن�شيبها من حرائق الغابات التي ت�شببت يف مقتل
� 91شخ�شا ال�شهر املا�شي .ومل تنج مناطق بعيدة ن�شبي ًا عن حو�ض
املتو�شط و�شخونته املعتادة يف اأغ�شط�ض ،فقد احرتقت غابات يف

ال�شويد  ،واألهبت النريان �شمال بريطانيا و مناطق ب�شوي�شرا ،اإال
اأن اأملانيا تكبدت كما يبدو اأفدح اخل�شائر ،فقد مت اإجالء املئات من
�شكان برلني فيما ا�شتعرت النريان بغابة تقع الى جنوبها ،وانت�شرت
األ�شنة اللهب هناك لتاأتي على م�شاحة تفوق م�شاحة  500ملعب لكرة
القدم.
اأم��ا �شمال افريقيا ،التي قيل اأنها م�شدر املوجة الفتّاكة ،فهي
االأخرى عانت ما عانته من ارتفاع احلرارة يف ال�شيف املا�شي .فقد
ت�شببت حرائق الغابات يف اجلزائر باإتالف م�شاحة تزيد عن 43
هكتار خالل الفرتة من  16اإلى  22اأغ�شط�ض  ،2018ح�شبما نقلت
وكالة االنباء اجلزائرية عن املديرية العامة للغابات ،مو�شحة ان عدد
احلرائق يف تلك الفرتة بلغ  43حريق ًا ،وكان �شرق البالد االكرث ت�شرر ًا
منها وتاله الو�شط فالغرب .وذكرت تقارير اأن النريان التهمت غابات
يف �شمال املغرب.
«كارثة» كاليفورنيا
ويف ال�شياق نف�شه ،اأعلن الرئي�ض االأمريكي دونالد ترمب اأوائ��ل
اأغ�شط�ض املا�شي احلرائق التي تلتهم غابات والية كاليفورنيا «كارثة
كربى ( )...واأمر مب�شاعدات احتادية يف املناطق التي ت�شررت بحرائق
الغابات والرياح القوية اعتبار ًا من  23يوليو وحتى االآن» .ح�شبما جاء
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يف بيان �شادر عن البيت االأبي�ض .و ُن�شب الى مدير جهاز االإطفاء يف
كاليفورنيا كني بيملوت قوله اإن حرائق الغابات يف كاليفورنيا ق�شت
على م�شاحة اأكرب من االأرا�شي التي تاأكلها النريان عادة يف «مو�شم
احلرائق» .هكذا خ�شرت كاليفورنيا حتى اال�شبوع االول من اأغ�شط�ض
نحو  290األف فدان من االأرا�شي ،اأي اأكرث من �شعف متو�شط م�شاحة
االأرا��ش��ي التي حترتق خالل الفرتة نف�شها يف خم�ض �شنوات ،وفق ًا
جلهاز االإطفاء يف كاليفورنيا.
زالزل..نووية
ً
من جهة اأخرى ،مل ترتك الزالزل العامل مرتاحا يف هذا ال�شيف.
ففي الواليات املتحدة ،قالت هيئة امل�شح اجليولوجي االأمريكية :اإن
زلزا ًال بقوة  6.2درجة وقع اأوا�شط اأغ�شط�ض على بعد اأكرث من 200
كم قبالة �شاحل والي��ة اأوري�ج��ون .ويف وقت �شابق ،كان مركز امل�شح
اجليولوجي االأمريكي قد اأكد اأن زلزا ًال قوته  7.3درجة �شرب ال�شاحل
ال�شمايل لفنزويال ما اأدى اإلى اهتزاز املباين يف العا�شمة كاراكا�ض،
ح�شب �شهود عيان.
و�شهدت اإيران يف اأغ�شط�ض �شل�شلة من الهزات االأر�شية املتتالية،
ما اأث��ار ال�شكوك ح��ول ال�شبب احلقيقي وراء زالزل وق��ع اأخرها يف
كرمان�شاه وكانت قوته  6درج��ات على مقيا�ض ريخرت.وحذرت قناة
«�شكاي نيوز» االأمريكية ،من وجود ت�شاوؤالت حول �شالمة املفاعالت
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النووية االإيرانية.ومل ي�شتبعد خرباء اأن حت�شل يف اإيران زلزال بقوة
 8ريخرت ورمبا اأكرث ،ح�شبما يدل تاريخها ،اإذ تعر�شت الأكرث من 130
زلزاال مدمرا منذ القرن التا�شع امليالدي ،كما ت�شببت بع�ض الهزات
�لأر�ضية �لعنيفة يف �ضقوط ع��دد هائل من �ل�ضحايا� ،لذين يقدر
عددهم بنحو  200األف �شخ�ض.
وال��زالزل لطخت تاريخ اندوني�شيا بالدم ،فقد ت�شببت بكوارث
عديدة يف ذلك االأرخبيل الكبري ،اآخرها �شرب جزيرة «لومبوك»،
حيث اأوق��ع  563قتيال ،ح�شب م�شادر ر�شمية تابعة ل��وزارة ال�شوؤون
االجتماعية افادت باأن الزلزال اأدى كذلك اإلى اإ�شابة اأكرث من  7اآالف
ن�شمة ،واإجبار  431األفا و 436على مغادرة منازلهمُ .يذكر اأن لومبوك
تعر�شت اأخري ًا الى عدد من الزالزل وقع اأ�شدها تدمريا يف  5اأغ�شط�ض
 ،وبلغت قوة  7درجات على مقيا�ض ريخرت ،و تبعه اآخران بقوة 6.3
و 6.9درجات.
اأعا�ضري و في�ضانات
وعن الفي�شانات واالأعا�شري ،حدّث والحرج ،فقد ت�شببت بت�شريد
ع�شرات االآالف وخ�شائر كبرية يف قطاع اخلدمات يف كل من الهند
والنيجر واليابان وتركيا .ويف ال�شودان  ،قتل � 23شخ�ش ًا ج� ّراء
في�شانات غزيرة اجتاحت اأجزاء متفرقة من البالد ،واأدت اإلى انهيار
مبان وت�شريد االآالف ،كما ت�شببت يف اإ�شابة  61اآخرين منذ  23يوليو،
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وت�شريد اأكرث من  8900عائلة .ويعتقد اأن االأمطار اأثرت على حياة
اأكرث من  45األف �شخ�ض ،واأحلقت اأ�شرار ًا كبرية بالبنية التحتية.
يذكر اأن االأمطار املو�شمية يف ال�شودان ت�شتمر ع��ادة من يونيو اإلى
نوفمرب ،وتت�شبب اأحيانا يف في�شان مياه النيل وروافده.
ً
ويف اليابان ،اأثار اإع�شار �شان�شان ،رياح ًا قوية واأمواجا عالية يف
�شرقي البالد مما ادى اإلى اإ�شابات وانقطاع للتيار الكهربائي عن نحو
 23األف منزل ووقوع اأ�شرار يف بع�ض املباين .ومت اإلغاء نحو مئة رحلة
طريان ،ب�شبب االإع�شار الذي يعترب ال� 13لهذا املو�شم.
اإلى ذلكُ ،قتل � 22شخ�ش ًا يف في�شانات ت�ش ّببت بها اأمطار غزيرة
يف النيجر ،ح�شب م�شادر حكومية افادت ان � 22شخ�ش ًا لقوا حتفهم
ج ّراء الفي�شانات التي دمرت اأي�شا  3131م�شك ًنا و 3902هكتار من
املحا�شيل اإ�شافة اإلى  26344را ًأ�شا من املا�شية .كما هطلت اأمطار
غزيرة على �شاحل تركيا على البحر االأ�شود ،ما اأدى اإلى انهيار ج�شور
واإجالء مئات العمال من امل�شانع وغرق اأطنان من حم�شول البندق
.وتعر�شت والية اأوردو ال�شاحلية الأ�شرار بالغة ،اإذ ا�شار بيان اأ�شدره
حمافظها اإلى االأمطار الغزيرة ت�شببت يف انهيارات اأر�شية واأكرث من
 100في�شان يف �شبع مناطق وانهيار نحو  8ج�شور.
ولي�ض من الوا�شح متام ًا ما اإذا �شتكون اال�شهر املتبقية من العام
احلايل ،وخ�شو�ش ًا ف�شل ال�شتاء ،ا�شد راأفة باملناطق التي املنكوبة
ج ّراء احلرائق والزالزل واالأعا�شري ■ .
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أخبار
ا لهيئة
تلبية لطلب «الهيئة» تزويد كل الهواتف الذكية بها

خاصية اإلنذار المبكر تصبح إلزامية في اإلمارات
بناء على قرارات «الهيئة الوطنية الإدارة الطوارئ واالأزمات والكوارث» بتوفري خا�ضية االإنذار املبكر با�ضتخدام خدمة
البث اخللوي  CBSامل�ضتخدمة يف جماالت التحذير واالإخطار والتوعية ،األزمت الهيئة العامة لتنظيم قطاع االت�ضاالت ،جميع
م�ضنعي الهواتف املتحركة بتوفريها اأكتوبر اجلاري ،وذلك ال�ضتكمال االجراءات التي ت�ضاعد على حماية االرواح يف اأوقات
االأزمات والكوراث.
وقال �شعادة د .جمال احلو�شني املدير العام ل� «الهيئة الوطنية
الإدارة الطوارئ واالأزم��ات والكوارث» يف ت�شريحات �شحافية بهذه
املنا�شبة ،اإن هذه املنظومة تاأتي تنفيذ ًا لتوجيهات �شمو ال�شيخ طحنون
بن زايد اآل نهيان م�شت�شار االأمن الوطني ،التي تركز على اال�شتعداد
امل�شبق ،واإيجاد الو�شائل الفعالة لالإنذار املبكر ،وزيادة التوعية للحد
من اآثار الكوارث .واأ�شار اإلى اأن االإمارات هي الدولة االأولى يف املنطقة
التي تطور منظومة التحذير امل�شبق الأي��ة ك��وارث اأو اأزم��ات ،وكذلك
االأولى يف تو�شيع نطاق التحذير من خالل �شم و�شائل خمتلفة للو�شول
اإلى اأكرب عدد من اجلمهور ويف اأ�شرع وقت ممكن ،قبل اأو خالل اأو بعد
حدوث احلالة الطارئة.
البث االإذاعي
واأكد د .احلو�شني اأن البنية التحتية ل�شبكات اإر�شال البث االإذاعي
تخ�شع للتحديث بالتعاون مع املجل�ض الوطني لالإعالم ،لتتوافق مع
احتياجات نظام االإنذار املبكر الذي تديره الهيئة .واأو�شح اأن الو�شيلة
اجلديدة ت�شاف اإلى و�شائل اأخرى للتحذير ،منها اإر�شال ر�شائل ن�شية
لالأ�شخا�ض املوجودين يف حميط اأماكن الطوارئ ،اإ�شافة اإلى التحذير
با�شتخدام مكربات ال�شوت املتوافرة يف م�شاجد الدولة.
وتوا�شل «الهيئة الوطنية الإدارة الطوارئ واالأزم��ات والكوارث»
ا�شتكمال عمليات تعزيز اآليات التحذير اأثناء املخاطر واأدواته يف اإطار
جهودها املتوا�شلة للح ّد من املخاطر و احلفاظ على م�شتوى اال�شتعداد
العايل للتعامل بفاعلية مع اأي طارئ اأو اأزمة .
هيئة تنظيم االت�ضاالت
ومن جانبها ،اأعلنت الهيئة العامة لتنظيم االت�شاالت ،اأخ��رياً
ع��ن ان�ت�ه��اء املهلة املمنوحة ل�شناعي ال�ه��وات��ف املتحركة لتوفري
خا�شية االن ��ذار املبكر با�شتخدام خدمة البث اخل�ل��وي ()CBS
واأن �ه��م ب��ات��وا ملزمني جميع ًا بتاأمينها اع �ت �ب��ار ًا م��ن ب��داي��ة �شهر
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اكتوبر اجل��اري ،بح�شب اأحمد ال�شام�شي ،مدير اأول ق�شم اعتماد
النوعية يف الهيئة العامة لتنظيم االت�شاالت .واأك��د ال�شام�شي ،يف
ت�شريحات �شحافية اأن اآلية االإنذار املبكراالإلزامية هذه متوافقة مع
املتطلبات املعتمدة من «الهيئة الوطنية الإدارة الطوارئ واالأزم��ات
وال� �ك ��وارث» ،م���ش��دد ًا على اأن جميع ال�ه��وات��ف املتحركة اجل��دي��دة
ال�ت��ي ت�ب��اع ح��ال�ي� ًا يف اأ� �ش��واق ال��دول��ة ،م�شتوفية ل�ه��ذه املتطلبات.

أخبار
ا لهيئة

اأعلى املعايري
ُي�شار اإلى اأن هذه اخلا�شية ت�شاعد اجلهات املعنية باإدارة حاالت
ال �ط��وارئ ،على اإر� �ش��ال ر�شائل حتذيرية ت�شاحبها نغمات اإن��ذار
واهتزاز خمتلفة ومتدرجة ح�شب ت�شنيف احلالة الطارئة ،بحيث ال
ميكن للم�شتخدمني املوجودين يف موقع اخلطر جتاهلها ،ويتم اإر�شال
هذه االإ�شارات والر�شائل التحذيرية ملجموعة من امل�شتخدمني ح�شب
مواقعهم ،بحيث ت�شل للمجموعة امل�شتهدفة يف املناطق التي تتعر�ض
للخطر.
واأو�شحت الهيئة العامة لتنظيم قطاع االت�شاالت اأن االإنذارات التي
ي�شتقبلها امل�شتخدم يف املناطق املنكوبة تكون ت�شاعدية على  5مراحل،
بحيث يكون االإنذار االأول اعتيادي ًا و�شو ًال اإلى امل�شتوى اخلام�ض ،الذي
يتم فيه تعطيل خا�شية «كامت ال�شوت» مع ت�شغيل االإنذار ب�شكل م�شتمر
باأعلى م�شتوى لل�شوت واالهتزاز.
وقال ال�شام�شي اإن هذه اخلا�شية تلتزم اأعلى املعايري املطبقة يف
جمال االإنذار املبكر عن املخاطر ،كما تتميز هذه اخلدمة عن طريقة
التحذير التقليدية عرب الهاتف ،ب�شرعة اإي�شال حمتوى الر�شالة
و�شمان و�شوله للم�شتخدم.

متطلبات الطوارئ واالأزمات
جدير بالذكر اأن هذا النوع اجلديد من االإنذارات مل يكن متوافر ًا يف
اأجهزة الهواتف املتحركة الواردة للدولة على االإطالق ،وقد مت اعتماده
مبوجب قرار «الهيئة الوطنية الإدارة الطوارئ واالأزم��ات والكوارث»
ب�شرورة توفريه .وتلقت الهيئة العامة لتنظيم قطاع االت�شاالت
متطلبات «الهيئة الوطنية لالأزمات والكوارث» ،وترجمتها اإلى معايري
تقنية ،ثم بداأت بالتوا�شل مع امل�شنعني الأخطارهم ب�شرورة التزام
هذه املعايري ،و�شو ًال اإلى مرحلة التطبيق الكامل مطلع اأكتوبر املا�شي.
واأجن��زت الهيئة العامة لتنظيم قطاع االت�شاالت ،خطة التوافق
مع معايري «الهيئة الوطنية الإدارة الطوارئ واالأزمات والكوارث» خالل
� 12شهر ًا بداأت بتحديد املعايري الفنية ،ثم خماطبة امل�شنعني ،و�شو ًال
اإلى ا�شتكمال منظومة الفح�ض .واأو�شحت الهيئة اأن لديها خمترب ًا
للهواتف الذكية م��زود ًا باأحدث االأج�ه��زة لفح�ض االأج�ه��زة ،وذلك
ل�شمان توافقها مع جميع املعايري املحلية ،مبا يف ذلك تلك التي و�شعتها
« الهيئة الوطنية الإدارة الطوارئ واالأزمات والكوارث» .و�شددت على
اأن هذا النوع من الفحو�ض اليتوفر يف العديد من املختربات العاملية
ال�شهرية■ .
أكتوبر 31 2018

أخبار
ا لهيئة
مدير عام الهيئة الوطنية الدارة الطوارئ واألزمات ..يبارك لها يومها

المرأة اإلماراتية تسير على نهج زايد بخطى
واثقة نحو مستقبل زاهر
يعترب يوم املراأة االإماراتية الذي نحتفل به يف الثامن والع�ضرين من اأغ�ضط�س من كل عام ،مبثابة الو�ضام على �ضدر دولتنا
الفتية ،فهو موؤ�ضر على ايقونة النجاح يف �ضناعة االن�ضان يف دولتنا التي اآمنت باأن االن�ضان هو ثروتها  ،فاأخذت مُمتكّنه ليكون
مفتاح طريقها الى ال�ضدارة يف عامل مت�ضارع تتفاقم حتدياته يوم ًا بعد يوم .كانت املراأة االإماراتية منذ فجر االحتاد تقف
ج ًنبا الى جنب مع اخيها الرجل� ،ضريكته التي ت�ضاهيه يف العطاء ،وجتاريه يف الت�ضميم ،وت�ضابقه يف اإبداع االأفكار ،وابتكار
الربامج وال�ضيا�ضات وطرح احللول عند مواجهة التحديات .
ولي�ض غريب ًا اأن يكون �شعار يوم املراأة االإمارتية لعام « 2018املراأة
على نهج زايد» تزامن ًا مع مئوية زايد واإعالن �شاحب ال�شمو ال�شيخ خليفة
بن زايد اآل نهيان رئي�ض الدولة «حفظه اهلل» عن عام « 2018عام زايد»،
فمما ال�شك فيه اأن انطالقتها املباركة على دروب النجاح يف م�شرية
الريادة والتمكني ،تعود اأ�شا�ش ًا الى املغفور له باإذن اهلل ال�شيخ زايد بن
�شلطان اآل نهيان ط ّيب اهلل ث��راه ،ال��ذي اأر�شى اأ�ش�ض الدولة املعطاءة
املتطورة ،واأدرك اأن بنيان الدولة اليرتفع اإال بت�شافر جهود اأبنائها جميع ًا،
وتعاون اأ�شحاب الروؤى واملواهب ،من ن�شاء ورجال ،فاأعطى املراأة حقوقها
الكاملة ،و حر�ض على فتح اأبواب التعلم للمراأة من اجل اكت�شاب املهارات
 ،وخ�ش�ض لها املدار�ض واجلامعات ،فاأقبلن على نهل العلم واخلربة.
والنجاحات التي بداأتها املراأة االإماراتية بعد قيام االحتاد ،تعززت
بف�شل اهلل ونهج القيادة الر�شيدة برئا�شة �شاحب ال�شمو ال�شيخ خليفة بن
زايد اآل نهيان رئي�ض الدولة ،حفظه اهلل ،وم�شاندة �شاحب ال�شمو ال�شيخ
حممد بن را�شد اآل مكتوم نائب رئي�ض الدولة رئي�ض جمل�ض الوزراء حاكم
دبي ،رعاه اهلل  ،ودعم �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن زايد اآل نهيان ويل
عهد اأبوظبي نائب القائد االأعلى للقوات امل�شلحة ،واإخوانه اأ�شحاب ال�شمو
حكام االإمارات.
وهكذا ا�شحت املراأة م�شرب مثل ،تتمتع باالحرتام والتقدير حمليا،
وحتظى بالثناء دوليا ،ح�شبما توؤكد املوؤ�شرات العاملية والبيانات والتقارير
ال�شادرة عن االأمم املتحدة ،كتقرير املنتدى االقت�شادي العاملي ل�شد
الفجوة بني اجلن�شني والذي اأعطى املراأة االإماراتية املرتبة االأولى على
م�شتوى العامل يف ثالثة من اأ�شل اأربعة من موؤ�شراته.
وللمراأة االماراتية تواجد دائم يف مواقع تلبية نداء اال�شتغاثة ،حر�شاً
منها على تقدمي يد العون لكل من يواجة حمنة الكوارث وحاالت الطوارئ،
وقد �شخرت وقتها لدعم االأم الثكلى والطفل املحروم وللوقوف مع االأرامل
وااليتام.
وي�شرفنا يف هذه املنا�شبة العزيزة اأن نرفع اأ�شدق اآي��ات التقدير
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والعرفان واأعمق معاين الفخر واالمتنان ،اإلى مقام �شمو ال�شيخة فاطمة
بنت مبارك رئي�شة االحتاد الن�شائي العام ،الرئي�ض االأعلى ملوؤ�ش�شة التنمية
االأ�شرية ،رئي�شة املجل�ض االأعلى لالأمومة والطفولة «اأم االإمارات» ،فهي
كانت ،اإلى جانب رفيق دربها الوالد املوؤ�ش�ض ،منذ اأوائل �شتينات القرن
املا�شي ،تقود جناح املراأة االماراتية ،وتكر�ض نف�شها لرت�شيخ م�شاواتها
مع الرجل ،وتوجيه م�شريتها ،واإذكاء حما�شها و�شقل مهاراتها لتحقيق
االأف�شل للوطن وبلوغ االأمال املعقودة عليها.
واحلق ان جانب ًا غري قليل من هذا النجاح يعود الى املراأة نف�شها التي
كانت على الدوام مثا ًال يحتذى يف ميادين االبداع ومنابر العطاء� ،شواء
باجلهد اأو الروؤية اأو الت�شحية والبذل ،فهي االأم واالخت والزوجة واالبنة
التي قدمت قوافل ال�شهداء حماة للوطن ،وتواجدت يف كل ميادين العمل
من جمل�ض الوزراء اإلى املجل�ض الوطني و�شو ًال اإلى اأن تكون �شمن فريق
رائدات الف�شاء يف العام املقبل ،بل وها هي اليوم تذود عن حمى الوطن
من اأجل احلق والعدل يف ميادين القتال ،وهي الطبيبة واملعلمة و�شانعة
االأجيال ،وهي املخرتعة واملبتكرة ويف غمار قطاعات الهند�شة و الطريان
والطاقة املتجددة والوحدات الع�شكرية املختلفة .
لقد اأثبتت املراأة االإماراتية ح�شورها القوي وعطاءها الفاعل واملتميز
يف خدمة وطنها  ،كما �شطرت ق�ش�ض جناح ملهمة يف جميع مواقع
العمل ،و�شاهمت يف تعزيز مكانة دولة االمارات ورفعت رايتها عالي ًا■ .

أخبار
ا لهيئة
أثنى في نهايته على دور « الهيئة» القيادي

قائد الدفاع المدني يشهد تمرينًا
استراتيجيا في دبي

ن��ف��ذت االإدارة ال��ع��ام��ة ل��ل��دف��اع امل���دين ب��دب��ي مترين ًا
ا�ضرتاتيجي ًا م�ضرتك ًا اأواخر اأغ�ضط�س املا�ضي وذلك يف اإطار
جهودها امل�ضتمرة للحفاظ على م�ضتوى اجلاهزية عالي ًا،
وذل��ك بح�ضور ال��ل��واء جا�ضم حممد امل��رزوق��ي ،قائد عام
الدفاع املدين يف الدولة الذي اأثنى على امل�ضاركني واأبدى
اإعجابه مب�ضتوى اإعداد التمرين وتنفيذه.
وكانت االإدارة العامة للدفاع املدين قد نفذت التمرين يف فندق
(موفنبيك  -بوابة ابن بطوطة) بدبي ،بح�شور م�شوؤولني تقدمهم
اللواء املرزوقي ،والعقيد خبري علي ح�شن املطوع مدير عام الدفاع
املدين بدبي باالإنابة ،وذلك بهدف التاأكد من جاهزية الفرق امل�شاركة،
ولتقييم مدى ا�شتجابة قوة الدفاع املدين ،وم�شتوى تاأهيلهم ملجابهة
املخاطر املحتملة ،والتحقق من واقعية خطط ال�ط��وارئ الداخلية

املوجودة يف املن�شاآت املدنية العامة ،واخلا�شة ،واختبار مدى تن�شيق
اجلهود بني اجلهات املعنية بخدمات الطوارئ.
اجلاهزية والكفاءة
وخالل لقائه بالفرق امل�شاركة يف التمرين ،اأكد اللواء املرزوقي على
اأن النتائج التي اأظهرتها الفرق خالل التمرين كانت جيدة وعك�شت
مدى اجلاهزية العالية للفرق ،والكفاءة املهنية لالأفراد .وعرب القائد
العام للدفاع املدين عن تقديره لفريق الدفاع املدين بدبي ،واالإ�شناد
القوي من ال�شركاء بقيادة اللواء خبري را�شد ثاين املطرو�شي.
كما اأعرب عن تقديره للدور التن�شيقي القيادي الذي توؤديه الهيئة
الوطنية الإدارة الطوارئ واالأزمات والكوارث ،واأثنى على جهود موؤ�ش�شة
دبي خلدمات االإ�شعاف ،وممثلي هيئة الطرق واملوا�شالت ،وفرق بلدية
دبي ،وهيئة ال�شحة بدبي ،وممثلي الهالل االأحمر■ .
أكتوبر 33 2018

أخبار
ا لهيئة

مناقشة سبل تعزيز التعاون بين «الهيئة»
وشرطة دبي
بحث �ضعادة د .جمال حممد احلو�ضني مدير عام «الهيئة
الوطنية الإدارة الطوارئ واالأزمات والكوارث» اأوجه التعاون
والتن�ضيق امل�ضرتك واالطالع على اأف�ضل املمار�ضات املطبقة
يف جمال الطوارئ واالأزم��ات والكوارث مع القيادة العامة
ل�ضرطة دبي.
و جاء ذلك خالل ا�شتقبال �شعادته وف��د ًا من �شرطة دبي برئا�شة
العميد اأحمد ثاين بن غليطه املهريي رئي�ض جمل�ض مدراء مراكز ال�شرطة
.وتناول اللقاء طرق توطيد العالقات بني اجلانبني ،وتبادل اخلربات
واملعارف يف جماالت ادارة االزم��ات والكوارث من اأجل تطوير وتعزيز
وتكامل القدرات واال�شتجابة الوطنية يف جمال التخطيط واال�شتعداد
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ملواجهة الطوارئ واالأزم��ات والكوارث والعمل امل�شرتك وفق املنظومة
ال�شاملة والتكاملية الإدارة الطوارئ واالأزمات والكوارث يف دولة االإمارات،
وتوحيد املفاهيم وامل�شطلحات وتعزيز قدرات اجلهات امل�شتجيبة للحدث
وفق م�شتويات الطوارئ املعتمدة ،والعديد من املو�شوعات ذات االهتمام
امل�شرتك .وح�شر اللقاء �شعادة �شيف حممد ارحمه ال�شام�شي نائب مدير
عام الهيئة ،وعدد من مدراء اإدارات الهيئة.
اجتماع فريق الطوارئ بدبي
ويف اإط��ار التعاون والتن�شيق بني اجلانبني ،كانت « الهيئة» قد
�شاركت ،يف اجتماع فريق االأزمات والكوارث بدبي الذي عقد برئا�شة

أخبار
ا لهيئة

اللواء عبد اهلل خليفة املري القائد العام ل�شرطة دبي ،اأوا�شط �شهر
يوليو املا�شي يف فندق ميدان.
وتراأ�ض اللواء عبد اهلل خليفة املري االجتماع الثاين لفريق االأزمات
والكوارث يف االإم��ارة ،ملراجعة ق��رارات االجتماع ال�شابق  ،والتداول
ب�شاأن ا�شتعدادات الدوائر ذات العالقة حت�شب ًا الأي كارثة حمتملة.
وح�شر االجتماع اأع�شاء الفريق من الهيئة العامة لتنظيم قطاع
االت�شاالت ،والهيئة الوطنية الإدارة الطوارئ واالأزم��ات والكوراث،
وهيئة كهرباء ومياه دبي ،وهيئة الطرق واملوا�شالت ،وبلدية دبي ،وهيئة
الطريان املدين ،وهيئة ال�شحة ،وموؤ�ش�شة االت�شاالت املتخ�ش�شة،
واملكتب االإعالمي حلكومة دبي.

ت�ضورات «الهيئة»
وا�شتمع امل�شاركون اإلى تقرير قدمه املقدم خبري اأحمد بورقيبة،
مدير اإدارة االأزمات والكوارث ،عن م�شروع االأمن البحري الذي يت�شمن
العديد من املبادرات الهادفة اإلى اإدارة االأزمات والكوارث البحرية.
وبعد ذلك� ،شرحت علياء الذيب مدير االت�شال اال�شرتاتيجي ممثل
املكتب االإعالمي حلكومة دبي ،الدور الذي يوؤديه املكتب االإعالمي يف
حاالت االأزمات والكوارث ،كما األقت ال�شوء على اآليات التن�شيق مع
خمتلف امل�شوؤولني االإعالميني يف الدوائر احلكومية حلكومة دبي.
ويف ختام االجتماع نوق�شت جمموعة من الت�شورات واالأفكار التي
قدمتها الهيئة الوطنية الإدارة الطوارئ واالأزمات والكوارث■ .
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بهدف تعزيز االستعداد لالستجابة المخاطر

إجراء دورات تدريبية حول الجاهزية والتسرب
النفطي والقائد الذهبي
على عادتها� ،ضاركت «الهيئة الوطنية الإدارة الطوارئ
واالأزمات والكوارث» يف االأ�ضهر الثالثة املا�ضية ،يف تنظيم
جمموعة من ال��دورات التدريبية يف اأنحاء الدولة ،وذلك
بهدف تطوير خربات امل�ضاركني و�ضقل خرباتهم ،و احلفاظ
دائم ًا على درجة جاهزية عالية �ضون ًا للمتلكات واالرواح
اإذا وقع مكروه ال�ضمح اهلل.
اجلاهزية 1
و يف ال�شارقة ،تقدم �شمو ال�شيخ عبداهلل بن �شامل بن �شلطان القا�شمي
نائب حاكم ال�شارقة نائب رئي�ض املجل�ض التنفيذي ح�شور انطالق مترين
«اجلاهزية � »1أو�ئ��ل يوليو �ملا�ضي يف نادي �ل�ضباط بالقيادة �لعامة
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ل�شرطة ال�شارقة ،والذي نظمه فريق اإدارة الطوارئ واالأزمات والكوارث
املحلي بالتعاون مع «الهيئة الوطنية الدارة الطوارئ واالزمات والكوارث».
وقد �شاركت الدوائر واملوؤ�ش�شات املحلية بالتمرين الذي يهدف اإلى قيا�ض
م�شتوى اجلاهزية واال�شتعداد يف االإمارة ورفع كفاءات وقدرات خمتلف
اجلهات واملوؤ�ش�شات املحلية احلكومية واخلا�شة ،وو�شع اآلية متكاملة
للتن�شيق بني خمتلف الدوائر واملوؤ�ش�شات لتي�شري التعامل ال�شريع والناجح
مع االأزمات والكوارث.
و�شمل التمرين اختبار خطط التعامل مع عدد من الكوارث الطبيعية
واالأزمات الواردة يف �شجل املخاطر املحلي ،والرتكيز على دور املوؤ�ش�شات
املعنية يف عمليات اال�شتجابة ح�شب االأنظمة املتبعة ووفق اخلطة املر�شومة
�شلف ًا.
ويف ختام التمرين ،اأ�شاد �شمو ال�شيخ عبداهلل بن �شامل القا�شمي
بجهود فريق اإدارة الطوارئ واالأزم��ات والكوارث والدوائر واملوؤ�ش�شات

أخبار
ا لهيئة

الوطنية واملحلية ،وب�شعيها ال��دوؤوب للحفاظ على اأمن و�شالمة اإمارة
ال�شارقة وجعلها واح��ة اأم��ن وطماأنينة للمواطن واملقيم .واأك��د �شموه
اأهمية تكامل وت�شافر اجلهود بني خمتلف املوؤ�ش�شات احلكومية والقطاع
اخلا�ض والعمل بروح الفريق الواحد ملواجهة االأزمات وتاليف اأ�شرارها
على املجتمع.
التلوث النفطي
ويف راأ�ض اخليمة ،كان لتمرين اال�شتجابة حلوادث التلوث النفطي
الذي اأجرته هيئة حماية البيئة والتنمية يف االإمارة بالتن�شيق مع مركز
الطوارئ واالأزم��ات والكوارث املحلي يف يويلو املا�شي ،وذلك يف فندق
ريك�شو�ض باب البحر مبنطقة جزيرة املرجان ،مب�شاركة  15من الهيئات
والدوائر احلكومية االحتادية واملحلية ،حظ وافر من الثناء من جانب
اللواء علي عبداهلل بن علوان النعيمي القائد العام ل�شرطة راأ�ض اخليمة
رئي�ض فريق اإدارة الطوارئ واالأزم��ات املحلي ،الذي تابع التمرين اأو ًال
ب�اأول ،معرب ًا عن ارتياحه لكيفية تنفيذ االج��راءات ال�شرورية لتطويق
حوادث التلوث البحري يف حدود املياه االإقليمية لالإمارة.
واإ�شتعر�ض مترين الطاولة هذا خماطر التلوث البحري من خالل
جمموعة م��ن ال�شيناريوهات بهدف توحيد اجل�ه��ود واملفاهيم بني
املوؤ�ش�شات االإحتادية واملحلية امل�شاركة ،وتطبيق اآلية موحده الإدارة االأزمة
وتاأهيل عنا�ضر �لإرتباط و�ضمان تطبيق �لقو�نني ومن ثم �لوقوف على
اإمكانيات املوؤ�ش�شة القيادية ( هيئة حماية البيئة والتنمية ) واجلهات
امل�شاندة لها ح�شب ما جاء يف خطة االإ�شتجابة املحلية املعتمدة لهذا
اخلطر.

دورة دبي
ومن راأ�ض اخليمة اإلى دبي ،حيث نظمت « الهيئة» دورة حول مو�شوع
«التعامل مع الت�شرب النفطي» نف�شه ،يف اوا�شط يوليو املا�شي .وناق�شت
الدورة مفهوم الت�شرب النفطي ،و�شبل اال�شتجابة له عالوة على طرق
الوقاية منه واالأ�شباب املحتملة حل�شوله ،كما ا�شتعر�شت االإطار القانوين
الوطني وال��دويل للت�شرب النفطي والتعوي�شات واالتفاقيات الدولية
والت�شريعات املختلفة والقوانني ذات العالقة.
ودعا امل�شاركون يف الدورة اإلى و�شع خطة طوارئ حتدد كيفية التعامل
مع الت�شرب النفطي والتدريب عليها لدى كل املنظمات املعنية ،وحتديد
اأولويات احلماية يف حال الت�شرب النفطي ،وت�شمية املناطق الهامة ح�شب
االأهمية ،باالإ�شافة الى ر�شم خطة للبدء باإجراءات اال�شتجابة للت�شرب.
القائد الذهبي
ويف العا�شمة ابو ظبي ،نظمت « الهيئة» دورة « القائد الذهبي» التي
ا�شتغرقت ثالثة ايام و�شاركت فيها جمموعة من القياديني الذين مثلوا
عدد ًا من الوزارات والهيئات االحتادية واملحلية .و�شلطت الدورة ال�شوء
على مهارات القائد وقدراته يف االدارة الناجحة اثناء حاالت الطوارئ
واالزمات والكوارث ،كما ا�شتعر�شت التحديات وال�شعوبات التي يواجهها
يف اإطار اإ�شرافه على فريق العمل  .وتناولت الدورة اي�ش ًا �شمات القائد
�لذهبي و�لف�ضي و�لربونزي ،و�ب��رز �لنقاط �لتي يجب على كل منهم
مراعاتها عند ادارة االح��داث الطارئة  .وعر�ض املحا�شر املبادئ
اال�شا�شية والتحديات الرئي�شية للقيادة الذهبية يف ح��االت الطوارئ
واالزم��ات والكوارث .و ُيذكر ان دورة م�شابهة قد اجريت حول املو�شوع
العام الفائت■ .
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ترسيخًا لثقافة السالمة

«الهيئة» تدعو الجمهور إلى التعرف على سبل
التعامل مع الحاالت الطارئة
حر�ض ًا منها على رفع م�ضتوى الوعي باملخاطر وحتويل
اأف���راد املجتمع ال��ى م�ضتجيبني اأوائ���ل تر�ضيخ ًا لثقافة
ال�ضالمة ،حثت « الهيئة الوطنية الإدارة الطوارئ واالأزمات
والكوارث» اجلمهور يف دولة االإمارات العربية املتحدة اإلى
التعرف على الطرق املمُثلى للتعامل مع ح��االت الطورائ
واالزمات والكوارث ،وذلك مبعاينة «دليل احلاالت الطارئة»
الذي ن�ضرته على موقعها االلكرتوين.
وتناقلت و�شائل االإعالم اأواخر اأغ�شط�ض املا�شي نباأ الدعوة التي
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وجهتها « الهيئة» اإلى مواطني دولة االإمارات واملقيمني فيها ،لالطالع
على دليل احلاالت الطارئة الذي يقدم ي�شتمل على معلومات ق ّيمة عن
كيفية مواجهة احلاالت الطارئة املحتملة ،وذلك عرب �شريط فيديو بثته
على ح�شابها الر�شمي على تويرت ،موؤكدة اأن اال�شتعداد هو اخلطوة
االأهم نحو احلماية.
وي�شم الدليل ال��ذي ن�شرته الهيئة على طرق التعامل يف مواجهة
ال�ك��وارث الطبيعية وانقطاع التيار ،وكيفية معاجلة ط��وارئ احل��رب،
و�شبل احلماية من االأعمال التخريبية ،وتعليم االإ�شعافات االأولية ،وكيفية
ال�شالمة من احلرائق باالإ�شافة اإلى طرق االهتمام باأ�شحاب الهمم■ .

أخبار
ا لهيئة
في إطار تكريم فريق المحكمين

إشادة بمساهمة
«الهيئة» في تطوير
العمل المؤسسي
وتعزيز تميزه
حظيت جهود « الهيئة الوطنية الإدارة الطوارئ واالأزمات
والكوارث» لتدعيم العمل املوؤ�ض�ضي وتطوير اآلياته لتعزيز
معايرياالأداء وتر�ضيخ متيزه ،اأخ��ري ًا بالثناء من موؤ�ض�ضة
مرموقة.
فقد ا�شاد �شعادة �شعيد النيادي مدير عام مركز املتابعة والتحكم
مبا تقدمه «الهيئة» من دعم موؤ�ش�شي للجهات احلكومية ومبا تبديه
من حر�ض على توطيد عرى التعاون بهدف تطبيق اأف�شل املمار�شات
وتعميق العالقات بني ال�شركاء اال�شرتاتيجيني يف القطاع احلكومي.
فريق «الهيئة»
وجاء ذلك يف �شياق تكرمي �شعادته فريق «الهيئة» الذي قام بتقييم
الدورة الثانية جلائزة التميز الداخلية باملركز ،وكان برئا�شة د .وليد
را�شد البكر الزعابي رئي�ض ق�شم اال�شرتاتيجية والتميز املوؤ�ش�شي

وع�شوية ال�شيد �شعيد عبيد الزعابي رئي�ض وحدة ال�شعادة والتميز
املوؤ�ش�شي  ،وذلك يف حفل اأقيم خ�شي�ش ًا يف فندق دو�شت تاين .
جدير بالذكر اأن فريق «الهيئة» قد �شارك يف ع��دد من برامج
التميزالتي اأُقيمت حتت مظلة املجل�ض االأع�ل��ى لالأمن الوطني ،اأو
جهات حكومية اأخرى ،على امل�شتويني االحتادي واملحلي ،وذلك تنفيذا
لتوجيهات االإدارة العليا وحتقيقا لروؤية «الهيئة» بالو�شول الى التميز
يف جماالت العمل ،وامل�شاهمة الفاعلة يف حتقيق روؤية دولة االإمارات
العربية املتحدة للو�شول للريادة العاملية■ .

«الهيئة» تتعاون مع بلدية دبي في مجال اإلنذار المبكر
يف اإطار �ضعيها لتوثيق عرى التعاون والتن�ضيق مع اجلهات
التي ت�ضاطرها االهتمام بق�ضايا اإدارة املخاطر وب�ضبل �ضمان
اجلهوزية العالية وتبادل اخلربات ب�ضاأن طرق اال�ضتجابة
للمخاطر والتعايف منها ،ناق�ضت «الهيئة الوطنية الإدارة
الطوارئ واالأزمات والكوارث» مع اجلهات املعنية يف بلدية
دبي كيفية بناء عالقات متينة مبا ي�ضمن حماية االرواح
واملمتلكات على النحو االأمثل.
تعاون
بحث وفد من»الهيئة الوطنية الإدارة الطوارئ واالأزمات والكوارث»،
برئا�شة على �شامل الفال�شي مدير مركزها يف دبي مع اإدارة امل�شاحة

ببلدية دبي �شبل تن�شيق االدوار وامل�شوؤوليات وبناء ال�شراكة يف جمال
منظومة الطوارئ واالزمات والكوارث.
اطلع الوفدعلى جتربه بلدية دبي يف جمال االن��ذار املبكر لر�شد
تاأثري الهزات االأر�شية على االأبراج واملن�شاآت اال�شرتاتيجية واملن�شاآت
احليوية والعامة ،وكذلك منظومة االأر�شاد اجلوية للتنبوؤ بال�شباب
والعوا�شف الرملية لدعم خطط الطوارئ مبعلومات فورية وتطبيقات
ذكية تدعم االأم��ن وال�شالمة العامة خا�ش ًة اأثناء الهزات االأر�شية
املح�شو�شة واالأر�شاد اجلوية.
ومن ناحيتها ،اأ�شارت املهند�شة اإميان اخلطيبي رئي�ض ق�شم امل�شح
اجليودي�شي والبحري اإل��ى اأن ال��زي��ارة تدعم التكامل بني الهيئات
امل�شوؤولة لتفعيل خطط الطوارئ■ .
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في ورشات عمل بأبوظبي ودبي وأم القيوين

تسليط الضوء على إطار سنداي واستمرارية
األعمال وإطار التعافي
نظمت «الهيئة الوطنية الإدارة الطوارئ واالأزمات والكوارث» ،يف ابوظبي ودبي واأم القيوين ،ثالث ور�ضات العمل يف اال�ضهر
االخرية ،وذلك لتعريف جمهور من الكوادر املعنية باإدارة املخاطر ،مبو�ضوعات على درجة كبرية من االأهمية.
�ضنداي
وكان «اإط��ار �شنداي العام للحد من املخاطر» هو مو�شوع ور�شة
العمل التي اقامتها «الهيئة» ،اأوا�شط اأغ�شط�ض املا�شي يف فندق ونادي
�ضباط �لقو�ت �مل�ضلحة باأبو ظبي ،باإ�ضر�ف �إد�رة �لوقاية و�ل�ضالمة ،
وذلك لتو�شيح اأهمية ا�شتيفاء متطلبات اإطار �شنداي للحد من عواقب
الكوارث واالأزم��ات ،ب�شورة مدرو�شة ومنظمة وفق برامج و�شيا�شات
فعالة لتطويق ذيول االزمات والكوراث والتقليل من اأ�شرارها ودعم
اخلطط التي ت�شعها املوؤ�ش�شات احلكومية لتعزيز التنمية امل�شتدامة
التي تلعب دور ًا ا�شا�شي ًا يف اال�شتعداد للمخاطر واال�شتجابة لها ومن
ثم التعايف من اآثارها.
جتدر االإ�شار اإلى اأن اطار �شنداي الدويل الذي ي�شعى من خالله
املجتمع الدويل لتوحيد اجلهود وتنظيمها ،وو�شع االآليات واملعايري
الكفيلة بتقييم اجلهود املبذولة والتحقق من اإمكان معاجلة النواق�ض
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وم��لء الثغرات املحتملة يف �شيا�شات اإدارة املخاطر على امل�شتوى
العاملي .كما اأن �شنداي معني بحماية حقوق االن�شان والعناية بالبيئة
وي�شجع التنمية امل�شتدامة ،كما ي�شعى ال��ى تعزيز جهود التعاون
والتكاتف العاملية مبا يكفل ا أالخ��ذ بيد ال��دول الفقرية وم�شاعدتها
على اال�شتعداد للكوراث واالزمات ،باالإ�شافة الى ت�شهيل نقل املعرفة
واخلربات من خالل االتفاقيات وال�شراكات يف الت�شدي للمخاطر.
ا�ضتمرارية االأعمال
وفيما كان جمهور ور�شة « �شنداي» موؤلف ًا من موظفني عاملني
يف عدد من وزارات الدولة وموؤ�ش�شاتها احلكومية واخلا�شة ،فاإن
الور�شة التوعوية التي �شلطت ال�شوء على ا�شتمرارية االأعمال ،يف
دبي ،قد ُنظمت خ�شي�ش ًا الإطالع كوادر موؤ�ش�شة دبي لالإعالم على
تفا�شيل هذا املو�شوع احليوي وم�شامينه ب�شورة �شاملة .وقد اأجرى
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ال��دورة التي ا�شتغرقت يوم ًا واح��د ًا ،ق�شم ا�شتمرارية االأعمال يف
«الهيئة» بالتعاون مع مركز الطوارئ واالأزمات الإمارة دبي.
وت �ن��اول �شلطان ال��زي��دي وحم �م��د ال �ب �ن��اء ،وه �م��ا م��ن موظفي
«الهيئة» ،مبادئ اإدارة ا�شتمرارية االأعمال و فوائدها للموؤ�ش�شات
واالأف� ��راد ،بال�شرح والتحليل ،على نحو اأو�شحا فيه من��وذج اإدارة
ا�شتمرارية االأعمال اخلا�ض باملعيار (AE/SCNS/NCEMA
 )7000:2015باالإ�شافة اإلى املفاهيم االأ�شا�شية الإدارة ا�شتمرارية
االأعمال ،عالوة على االإملام بكيفية عمل اإدارة ا�شتمرارية االأعمال،
والطرق والتقنيات امل�شتخدمة يف التطبيق الفعال يف هذه االإدارة.
وا�شار املدربان اإلى اأن �شرورة تطوير فهم متقدم للمعيار (AE
 )/ SCNS / NCEMA 7000:2015والت�شريعات و املوجهات
االأخ ��رى ذات ال�شلة ،وكذلك الوعي الكامل بكيفية دع��م اإدارة
ا�شتمرارية االأعمال ك��ل االأط ��راف ذات ال�شلة باملوؤ�ش�شة مب��ا يف
ذلك امل��دراء ،واالإدارة العليا ،واجلهات التنظيمية ف�ش ًال عن عامة
النا�ض .ولفتا اإلى وجوب التعرف على كل اخلطوات الالحقة و االأدوار

وامل�شوؤوليات اخلا�شة بفريق القيادة ،الأن ذلك من �شاأنه Bن ي�شاعد
على تطبيق برنامج موؤثر وفعال الإدارة ا�شتمرارية االأعمال مبا يحقق
االأهداف املاأمولة منه.
االإطار العام للتعايف
ويف اإمارة اأم القيوين ،كان ممثلو جهات حكومية احتادية وحملية
اأخ��ري ًا على موعد مع ور�شة تعريفية ح��ول «االإط��ار العام للتعايف»،
نظمها مركز الطوارئ واالزمات والكوارث باأم القيوين التابع ل� «الهيئة
الوطنية الإدارة الطوارئ واالزم��ات وال�ك��وارث» وبالتن�شيق مع اإدارة
التخطيط واال�شتعداد فيها.
ومت اإعداد هذا االإطار من اأجل م�شاعدة اجلهات املعنية على تقدمي
الدعم ال�شروري واال�شتعداد ملرحلة التعايف عند وق��وع اأي حدث.
وح�شر الور�شة عدد من كوادرموؤ�ش�شات حكومية وخا�شة اإ�شافة اإلى
اأع�شاء من اللجنة التنفيذية■ .
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في ختام تدريب ميداني ب� « الهيئة»

تخريج دفعة جديدة من طلبة أكاديمية ربدان
احتفلت «الهيئة الوطنية الإدارة ال��ط��وارئ واالأزم��ات
والكوارث» بتخريج دفعة من طلبة اكادميية رب��دان ،بعد
اأن اأكملوا بنجاح الربنامج التدريبي امليداين ال�ضيفي الذي
ا�ضتغرق  6اأ�ضابيع لدى ادارات «الهيئة» املختلفة .
وقد اأنهى الطلبة � 120شاعة تدريب اكادميية و�شط بيئة عمل
ميدانية وفق منهاج عمل مت اإع��داده خ�شي�ش ًا ،بحيث يقوم املتدرب
بالعمل امليداين يف ادارات الهيئة واق�شامها كافة و يتم تقييم فرتة
التدريب لتطوير املنهاج باعتماد اآلية ت�شاعد على تطوير قدرات الطلبة
ومهاراتهم .
مرحلتان
واأُجري التدريب امليداين على مرحلتني ،اأوالهما امتدت اأ�شبوع ًا
واح��د ًا وه��ي عبارة عن ال��دورة املتكاملة الإدارة ال�ط��وارئ واالأزم��ات
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والكوارث وحما�شرات عن اآلية عمل اإدارات الهيئة املختلفة .اأما املرحلة
الثانية فقد ر ّكزت على اإعداد الطالب لالنتقال من البيئة االأكادميية
اإل��ى العمل امليداين  ،وتطبيق املعارف املكت�شبة من خ��الل التفاعل
مع املتخ�ش�شني يف جمال الطوارئ واالأزمات والكوارث وا�شتمرارية
االأعمال ،مما يتيح للطالب تطوير مهارات العمل اجلماعي .و يهدف
التدريب اي�ش ُا اإلى تعزيز الو�شع االأكادميي للطالب وتطوير مهاراتهم
من خ��الل اإك�شابهم �شلوكيات واجت��اه��ات جديدة ت�شهم باالرتقاء
مب�شتوى االأداء القادرة على االإب��داع واالبتكار يف العمل ،وذل��ك من
خالل اإيجاد بيئة تدريب عالية امل�شتوى تتبع اأف�شل االأ�شاليب العلمية
والعملية.
ُي�شار اإلى اأن التدريب امليداين يف «الهيئة» هو واحد من املقررات
االإلزامية واإكماله يعترب �شرط ًا رئي�شيا لنيل �شهادة بكالوريو�ض العلوم
يف االإدارة املتكاملة للطوارئ و�شهادة بكالوريو�ض اإدارة ا�شتمرارية
االعمال■ .

أخبار
ا لهيئة

احلفل
واأق �ي��م حفل ال�ت�خ��رج يف مقر «الهيئة» يف اأب��وظ�ب��ي ،بح�شور
�شعادة �شيف بن اأرحمة ال�شام�شي نائب مدير عام «الهيئة» ،ومدير
اأكادميية ربدان اللواء البحري جمي�ض موري�ض وعدد من امل�شوؤولني
يف «الهيئة»  .وبهذه املنا�شبة ،القى نائب املدير العام كلمة �شكر
للطلبة على النتائج الطيبة يف برنامج التدريب ال�شيفي والذي

ت�شمن تطوير مهارات الطلبة واإك�شابهم خ��ربات جديدة ت�شاهم
يف االرتقاء مب�شتوى اأدائهم للتمكن من االبداع واالبتكار يف العمل
�شمن منظومة الطوارئ واالزمات كما متى للطالب التوفيق والنجاح
ب�اإذن اهلل تعالى يف احلياة العلمية والعملية القادمة وبذل اجلهد
خلدمة وطننا الغايل دولة االمارات العربية املتحدة■ .
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للحد من المخاطر
لجني الفائدة المتبادلة وتدعيم الجهود
ّ

«الهيئة» تفتح ابواب التعاون مع أصحاب
التجارب العالمية
ان�ضجام ًا مع دوره��ا ال��ري��ادي وداأب��ه��ا امل�ضتمر لتحمل
امل�ضوؤوليات امللقاة على عاتقها ،توا�ضل «الهيئة الوطنية
الإدارة الطوارئ واالزم��ات والكوارث « العمل على اإقامة
عالقات تعاون مثمر مع جهات خارجية مرموقة ت�ضاطرها
االهتمامات  ،بحيث ي�ضتطيع اجلانبان اأن يدعما بع�ضهما
البع�س ويتبادال اخل��ربة واملعرفة ،ويعمال مع ًا لتدعيم
اجلهود يف الت�ضدي للمخاطر.
�ضراكة مع �ضوي�ضرا
ويف هذا ال�شياق ،بحث �شعادة د .جمال حممد احلو�شني مدير عام
«الهيئة الوطنية الإدارة الطوارئ واالزمات والكوارث» ،اأواخر اأغ�شط�ض
املا�شي ،ال�شيد فن�شنت با�شكييه القائم باأعمال ال�شفارة ال�شوي�شرية
لدى الدولة اأوجه التعاون واإمكانات تبادل اخلربة واإقامة �شراكة بني
اجلانبني فيما خ�ض ادارة الطوارئ واالزمات والكوارث.
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وتركزاللقاء ،الذي ح�شره �شعادة �شيف حممد ارحمه ال�شام�شي
نائب املدير العام وع��دد من امل�شوؤولني ،على منظومة ال�ط��وارئ يف
دولة االمارات واآلية مواجهة حاالت الطوارئ واالأزمات والكوارث وفق
م�شتويات الطوارئ املعتمدة.
ومن جانبه ،اأ�شاد القائم باأعمال ال�شفارة ال�شوي�شرية باالإجنازات
الرائدة واملتميزة لدولة االإمارات يف جميع القطاعات مبا فيها قطاع
االأمن وال�شالمة وبدور الهيئة امللمو�ض يف االإ�شتعداد واجلاهزية وو�شع
اخلطط جلميع �شيناريوهات ح��االت ال�ط��وارئ واالأزم��ات والكوارث
متطلعا ملزيد من التعاون بني الهيئة وال�شفارة .
زيارة بيالرو�ضيا
تلبية لدعوة ر�شمية من معايل الفريق فالدميري فا�شينكو وزير
حاالت الطوارئ يف جمهورية بيالرو�شيا ،قام �شعادة د جمال حممد
احلو�شني م��دي��ر ع��ام «الهيئة الوطنية الدارة ال �ط��وارئ االزم��ات
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وال�ك��وارث» يرافقه ال�شيد فهد بطي املهريي مدير ادارة اخلدمات
امل�شاندة بزيارة ر�شمية جلمهورية بيالرو�شيا بحث فيها افاق التعاون
امل�شرتك وتبادل اخلربات واالفكار واالط��الع على منظومة الطوارئ
الوطنية يف بالرو�شيا .
والتقى مدير عام «الهيئة» خالل الزيارة وزي��ر ح��االت الطوارئ
يف جمهورية بيالرو�شيا وع ��دد ًا م��ن امل�شوؤولني وال �ق��ادة ،كما زار
مراكز العمليات ،ومركز التدريب امليداين التابع جلامعة احلماية
املدنية ،وح�شر جانبا من التمارين امليدانية التي تنظمها اجلهات
ذات العالقة بالطوارئ واالزمات .
تعاون مع بنما
من جهة اأخ��رى ،كان مدير عام «الهيئة» قد ناق�ض �شبل تطوير
عالقات العمل يف امليادين ذات العالقة مع جمهورية بنما ،وذلك حني
ا�شتقبل مبكتبه يف اأبو ظبي ،روالندو لوبيز ال�شكرتري التنفيذي ملجل�ض
االمن القومي يف جمهورية بنما .
وتناول اللقاء ،الذي ح�شره �شعادة اإدواردو فون�شيكا �شفري بنما
لدى الدولة والوفد املرافق ،منظومة الطوارئ لدى اجلانبني والية
مواجهة حاالت الطوارئ واالزمات والكوارث ،وتبادل املعلومات حول
ال�شيا�شات و الربامج واخلربات للتعامل معها■ .
أكتوبر 45 2018

أقوال
ومــواقـف
صاحب السمو
الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم
نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم
دبي  -رعاه اهلل-

«قامت احل�ضارات على العدل ،وقامت دولة الإمارات على العدل ،ما
زال عدل زايد حمفوراً يف تفا�ضيل احلياة يف الإمارات ،ما زال عدل زايد
وير�ضخ حكم وحكمة زايد من
حمفوراً يف نف�س بو خالد ،يجري يف دمهّ ،
خالله».
(يف احل�ضاب الر�ضمي ل�ضموه على موقع «تويرت» )2018 /07/29 ،

سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائب رئيس
المجلس التنفيذي إلمارة ابو ظبي.

«املدر�ضة فكر وعلوم ومعاين» كلمات حكيمة من ال�ضيخ حممد بن را�ضد
ودر�س مهم لأبنائنا مع بداية املو�ضم الدرا�ضي ،فالعلم جوهر التمدن وبه
تبنى احل�ضارات ويداً بيد مع ال�ضيخ حممد بن زايد من�ضي بثقة اإلى املركز
الأول بهمة طلبتنا وعزميتهم وطموحهم».
(يف احل�ضاب الر�ضمي ل�ضموه على موقع «تويرت» )2018 /09/07 ،

معالي د .أنور قرقاش
وزير الدولة للشؤون الخارجية

«��ض�ي�ب�ق��ى ال �� �ض��اد���س م ��ن اأغ �� �ض �ط ����س حم� �ف ��وراً يف ق �ل��ب ك ��ل اإم� ��ارات� ��ي،
ف � �ه� ��و ب� � ��داي� � ��ة ال � � �ب� � ��داي� � ��ات يف ط � ��ري � ��ق ب� � �ن � ��اء ال� � ��وط� � ��ن ون� �ه� ��� �ض� �ت ��ه،
وه � � ��و ن� �ق� �ط ��ة الإن� � � �ط � � ��الق ل � �ق� ��ائ� ��دٍ ف � ��ذ ط� �م ��وح ��ه ب �� �ض �ق ��ف ال� ��� �ض� �م ��اء،
رح � � � � ��م اهلل زاي� � � � � � � ��د ،ب � �ح � �ك � �م � �ت� ��ه م� � �ه � ��د ل� � �ن � ��ا ال � � �ط� � ��ري� � ��ق ال � � ��وع � � ��رة
وبحنكته قادنا يف م�ضرية مباركة اإلى دنيا اخلري والرخاء».
( يف احل�ضاب الر�ضمي ملعاليه)2018 /08/05 ،
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أقوال
ومـواقــف
صاحب السمو
الشيخ محمد بن زايد آل نهيان
ولي عهد أبوظبي نائب القائد األعلى للقوات
المسلحة

«ن�ح��ن يف �ضباق م��ع ال�ع��امل ل يتوقف  ..وخ�ي��ارن��ا لتبوء ال��ري��ادة هو
ال�ضتثمار يف العلم و اإعداد الكوادر الوطنية املتميزة و امللهمة التي �ضتقود
البالد الى امل�ضتويات العاملية  ..رهاننا على عيال زايد را�ضخ  ،فهم خري من
ميثلنا يف خمتلف املحافل ..وهم الأجدر بتويل هذه املهمة».
(يف احل�ضاب الر�ضمي ل�ضموه على موقع «تويرت»)2018/08/12 ،

فخامة شي جين بينغ
رئيس جمهورية الصين الشعبية.

«رغ��م اأن ال�ضني والإم ��ارات بعيدتان عن بع�ضهما بع�ضاً ،وخمتلفتان
يف الظروف الوطنية ،لكن كلتاهما موطن ل�ضعب حمب للكفاح والإب��داع
واحللم ،قلت �ضابقاً اإن ال�ضعب ال�ضيني يدرك منذ القدم اأن اخلري ل ياأتي
من تلقاء نف�ضه ،واأن ال�ضعادة تتطلب الكفاح ،كما قال موؤ�ض�س دولة الإمارات،
ال�ضيخ زايد بن �ضلطان اآل نهيان ،اإن تقدم البلد مل ياأت ب�ضبب النفط فقط،
بل باجتهاد �ضعبه اأي�ضاً ،بالدعم والتجاوب من ال�ضعبني ،واأن��ا على يقني
باأننا �ضنفتح ف�ض ً
ال جديداً للتعاون والك�ضب امل�ضرتك بني البلدين ،ونقدم
اإ�ضهامات اأكرب لعاملنا وم�ضتقبلنا امل�ضرتك»
( يف مقال لفخامته مبنا�ضبة زيارته التاريخية لدولة الإمارات العربية املتحدة،
)2018 /07/18

فخامة آبي أحمد علي رئيس وزراء اثيوبيا

«دولة الإمارات ا�ضتطاعت اأن تفر�س نف�ضها يف منطقة �ضحراوية وتخلق
معجزة تنموية مبهرة جعلت منها قبلة تق�ضدها كل �ضعوب العامل ()..
الإم��ارات اأ�ضبحت مق�ضداً لكل اإثيوبي وكل فرد يتطلع للذهاب اإليها ،ملا
و�ضلت اإليه من تطور ،ويجب علينا القتداء بهذه الدولة املتطورة».
( من كلمة القاها يف اأدي�س اأبابا اأمام ح�ضد من اأبناء اقليم ال�ضومال الثيوبي،
)2018/09/01
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في
المواجهة

وزارة الصحة توقع اتفاقية لتوفير مخزون
دوائي استراتيجي في أوقات الطوارئ
اأبرمت وزارة ال�ضحة ووقاية املجتمع اتفاقية مع �ضركة
جالك�ضو �ضميث كالين بغر�س توفري وتدوير املخزون الطبي
اال�ضرتاتيجي يف ح��االت ال��ط��وارئ الأ�ضناف دوائية عدة
ال�ضتخدامها يف حالة الطوارئ ،مما �ضيعزز االأمن ال�ضحي
الدوائي للدولة.
وت�شتمل قوائم االأدوي��ة ال��واردة يف االتفاقية ع��دد ًا من االأ�شناف
الدوائية اخلا�شة بعالج اأمرا�ض اجلهاز التنف�شي ،واأمرا�ض اجلهاز
الع�شبي ،وع��الج االلتهابات ،واأم��را���ض اجلهاز البويل والتنا�شلية
واأمرا�ض الن�شاء والتوليد ،واأمرا�ض جهاز املناعة ،واأمرا�ض مزمنة
اأخرى.
وقد وقع االتفاقية يف دي��وان ال��وزارة بدبي الدكتور عبد الكرمي
الزرعوين مدير اإدارة ومركز عمليات الطوارئ من طرف ال��وزارة،
و�شايل �شتوري نائب الرئي�ض واملدير العام ،ممثلة ال�شركة .وبهذه
املنا�شبة ،قال الدكتور الزرعوين اإن توقيع االتفاقية ياأتي يف اإطار تعزيز
االأم��ن ال�شحي والدوائي واعتماد �شيا�شات مبتكرة لتعزيز اخلطط
اال�شتباقية واال�شتجابة ال�شريعة للطوارئ ،من خالل توفري خمزون
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دوائ��ي ا�شرتاتيجي يغطي االحتياجات ملدة �شنة ي�شمل خمزون �شتة
اأ�شهر من االأدوية اجلاهزة لال�شتخدام.
يف حاالت الطوارئ
واأ�شاف ان الوزارة �شتقوم بت�شهيل حركة نقل االأدوية الواردة يف
االتفاقية ،وفقا للقوائم التف�شيلية املتفق عليها ،من اأماكن التخزين
اإلى اجلهة املراد تو�شيلها اإليها يف حالة الطوارئ ،وذلك باالإتفاق مع
اجلهات واالإدارات املعنية املتعلقة باالأن�شطة الطبية طبقا للقوانني،
والنظم االحتادية املعمول بها يف الدولة.
واأو�شح الدكتور الزرعوين ان ال�شركة �شتقوم بتوفري خمزون طبي
ا�شرتاتيجي لديها من االأدوية واملواد املتفق عليها يف م�شتودعات تتبع
�ضروط �لتخزين �ملعتمدة وفقا للقو�عد و�ملعايري �لتي ت�ضمن �ضالمتها
وا�شتخدامها عند احلاجة اإ�شافة اإل��ى الربط االإلكرتوين مع مركز
عمليات الطوارئ واالأزم��ات والكوارث بالوزارة  .ولفت اإلى اأنه �شيتم
تعيني �شابط ات�شال من ال�شركة لينظم التوا�شل مع ال��وزارة حيث
�شتتعهد ال�شركة بنقل وتوريد االأ�شناف املطلوبة مل�شتودع املخزون
الطبي االإ�شرتاتيجي التابع للوزارة اأو اأية جهة يتم حتديدها■ .

في
المواجهة
إلبقاء أبو ظبي بين المدن األكثر أمنًا في العالم

الشرطة تطور خدماتها باستخدام  14نظامًا
تقنيًا جديدًا
اطلع وفد من وكالء الدوائر املحلية باإمارة اأبوظبي على
جهود �ضرطة اأبوظبي التطويرية مبركز املدينة االآمنة،
وذلك يف اإط��ار خطتها اال�ضت�ضرافية للم�ضتقبل من خالل
ا�ضتخدام اأح��دث ما تو�ضل اإليه العلم يف جم��ال اأنظمة
الذكاء اال�ضطناعي والتقنيات املبتكرة للمحافظة على
املكانة املميزة الأبوظبي على خريطة العوا�ضم العاملية
االأكرث اأمن ًا.
وا�شتقبل اللواء مكتوم علي ال�شريفي مدير عام �شرطة اأبوظبي
اأع�شاء الوفد لتعريفهم على منظومة املدينة االآمنة ،وت�شتمل على
نحو  14نظام ًا تقني ًا تت�شمن اأنظمة اأمنية ومرورية تقوم على اأ�ش�ض
التكامل والرتابط بني تقنيات الذكاء اال�شطناعي واأنظمة البيانات
والتحليالت واخلرائط وغريها .واأكد ال�شريفي عزم �شرطة اأبوظبي
على موا�شلة العمل لالرتقاء باخلدمات التطويرية وا�شتخدام اأنظمه
الذكاء اال�شطناعي ،مبا يعزز من قدراتها كواحدة من اأجهزة ال�شرطة
الرائدة يف ا�شتعمال االأنظمة واملمار�شات املتطورة ملواجهة التحديات
مبختلف اأ�شكالها حا�شر ًا وم�شتقب ًال.
م�ضروع ا�ضرتاتيجي
واأو�شح اللواء ال�شريفي ن املدينة االآمنة واحدة من امل�شاريع التي
تاأتي يف اإطار اخلطة اال�شرتاتيجية ل�شرطة اأبوظبي للتطوير والتحديث
بوا�شطة الذكاء اال�شطناعي يف املجاالت االأمنية والتنبوؤ باجلرمية،
ورفع م�شتويات ال�شالمة املرورية بتح�شني القدرة الت�شغيلية ل�شبكات
الطرق ،من خالل الرقابة وتوزيع الدوريات ،ور�شد ال�شيارات املنتهية،
وحتديد م�شتويات ال�شالمة املرورية بف�شل الربامج التي تقوم بتحليل
البيانات امل��روري��ة با�شتمرار ،و��ش��و ًال اإل��ى اأعلى م�شتويات الكفاءة
والفعالية يف اتخاذ القرار وتعزيز التعاون مع ال�شركاء اال�شرتاتيجيني.
ويف اإطار الزيارة  ،اطلع اأع�شاء الوفد على التقنيات التي مت تزويد
املدينة االآمنة بها لتعمل كمركز ا�شت�شعار مبكر ،من خالل ارتباطها
مع املنظومة الوطنية لالإنذار املبكر وعرب اإر�شال التحذيرات للجمهور
باملخاطر قبل وقوعها وبعد وقوعها با�شتخدام نظامي اال�شت�شعار
وال�ب��ث ،لتوجيه الر�شائل التحذيرية بت�شكل ال�شباب ،واحل��وادث
اجل�شيمة واإغ��الق��ات ال�ط��رق ،والر�شائل االإلكرتونية املتغرية على
ال�شا�شات يف االأبراج ،والر�شائل عرب الهواتف املتحركة.

املخالفات الذكية
كما تعرفوا على االأنظمة الذكية املرتبطة باملدينة االآمنة ،وت�شمل
االأبراج والكامريات ،ويتم من خاللها حترير املخالفات الذكية لقادة
املركبات املخالفني وي�شمل ال�شبط االآيل عن طريق االأبراج ملخالفات
ال�شرعة وخمالفات ال�شرعة الو�شطية ،وخمالفات كتف الطريق
وخمالفات ال�شيارات منتهية الرتخي�ض ،وعدم ترك م�شافة اأمان كافية
بني املركبات وغريها من املخالفات املرورية االأخرى ،كما يقوم بتوفري
اأ�شاليب متطورة الإدارة احلركة املرورية بواقعية ت�شاعد على �شمان
ان�شيابيتها ب�شورة كبرية وت�شاهم بالتايل يف الق�شاء على امل�شكالت
واالختناقات املرورية.
ت�ضنيف ال�ضائقني
وا�شتمع اأع�شاء الوفد الى �شرح واف عن نظام التتبع اجلغرايف
واالأمني لل�شاحنات من خالل اأنظمة الرقابة باملركز واالأنظمة املبتكرة
يف اإدارة ال�شالمة املرورية التي ت�شمل ر�شد وت�شنيف ال�شائقني ح�شب
درج��ة خطورتهم من خالل نظام ال�شائق اخلطر ،بر�شد ال�شائقني
الذين يقومون بارتكاب خمالفات ال�شرعة ،وعدم ترك م�شافة اأمان
كافية وقطع االإ�شارة ال�شوئية احلمراء من خالل اأنظمة ال�شبط االآيل
املنت�شرة على �شبكة الطرق.
وي�شنف النظام ال�شائقني بني �شائق خطر حلظي من خالل درجة
تاأثري خمالفته على ال�شالمة املرورية ،و�شائق خطر تاريخي من خالل
املخالفات التي ارتكبها خالل عام وفق ت�شنيف حمدد ،ويتم التعامل
مع هوؤالء ال�شائقني باإر�شال ر�شائل ن�شية حلثهم وحتذيرهم على عدم
تكرار املخالفة ،ويف حالة تكرارها يتم ا�شتدعاوؤهم ملديرية املرور■ .
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يحرص دائمًا على تعزيز ثقافة استشراف المستقبل

الدفاع المدني يطور قدرات االستجابة
للحرائق بطائرة من دون طيار

وجه اللواء جا�ضم حممد املرزوقي قائد عام الدفاع املدين ،بت�ضكيل فريق عمل برئا�ضة العميد حممد عبداهلل النعيمي
َّ
مدير عام �ضوؤون الإطفاء واحلماية وال�ضالمة بالقيادة العامة للدفاع املدين ،وع�ضوية نخبة متميزة من �ضباط الدفاع املدين
بالقيادة واالإدارات االإقليمية ،وذلك لتطوير اإمكانات الدفاع املدين.
وت�شتمل القدرات امل��راد تعزيزها ورفع م�شتواها على ا�شتخدام
الطائرة بدون طيار يف اإخماد احلرائق يف املباين �شاهقة االرتفاع،
وعمل الدرا�شات الالزمة لتطوير الطائرة يف جمال حتليل املعلومات
اخلا�شة بحرائق املباين من خ��الل اإدخ��ال وا�شتعمال اأنظمة ذكية
متطورة للك�شف عن اأماكن االأ�شخا�ض املحا�شرين يف موقع احلريق،
والتعرف اإل��ى اأم��اك��ن متركز ال��دخ��ان وال �ن��ريان ،اإل��ى جانب تطوير
اإمكانات الطائرة بدون طيار يف جمال مكافحة النريان وال�شيطرة
عليها واإخمادها.

اخلطة اال�شرتاتيجية للقيادة العامة للدفاع املدين الرامية اإلى جعل
ه��ذه الثقافة عم ًال موؤ�ش�شي ًا من خ��الل دم��ج امل�ب��ادرات وال�شيا�شات
امل�شتقبلية ،وتكوين فرق عمل ذات كفاءة عالية ،تعمل على تطوير
م�شاريع ا�شت�شراف امل�شتقبل مع قيا�ض وحتليل ومتابعة النتائج ،مبا
يعزز مكانة الدفاع املدين االإماراتي على ال�شعيد العاملي ،ويحقق روؤى
القيادة الر�شيدة ،ويتكامل مع االأهداف اال�شرتاتيجية ،التي و�شعتها
الدولة ،ممثلة يف وزارة الداخلية ،والهادفة اإلى جعل االإمارات اإحدى
اأكرث دول العامل اأمن ًا و�شالمة.

ثقافة ا�ضت�ضراف امل�ضتقبل
وقال اللواء جا�شم املرزوقي يف ت�شريحات �شحافية اإن التفكري يف
تعزيز ثقافة ا�شت�شراف امل�شتقبل يف الدفاع املدين ،يعد من اأولويات

تعزيز القدرات
واأ�شار قائد عام الدفاع املدين اإلى اأن تدعيم اإمكانات الدفاع
املدين مبا يكفي ال�شتخدام الطائرة بدون طيار يف اإخماد احلرائق
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يف املباين ،وحتليل املعلومات اخلا�شة باحلرائق ،هو مو�شوع يحظى
باأهمية خا�شة لدى القيادة العامة للدفاع املدين .وث ّمن عالي ًا دور
االإدارات االإقليمية للدفاع املدين يف هذا املجال ،وذلك من خالل
و�شع اخلطط وعمل الدرا�شات بالتن�شيق مع �شركاء الدفاع املدين
من القطاعني احلكومي واخلا�ض واملنظمات والهيئات وال�شركات
العاملية العاملة يف جمال الوقاية وال�شالمة .كما اأعرب عن ارتياحه
للتعاون والتن�شيق الدائم بني القيادة العامة للدفاع املدين واجلامعات
املحلية يف جماالت هند�شة احلرائق بغر�ض و�شع معايري وموا�شفات
متطورة الأنظمة وم��واد مكافحة ال�ن��ريان ،وت�شنيع روب��وت��ات ذكية
للتعرف اإلى اأماكن احلريق يف اأي من�شاأة ،وا�شتخدامها يف التعامل
مع احلرائق واملواد اخلطرة ،اإلى جانب ت�شنيع اأنظمة متطورة يف
قيادة احل��دث وامل��واد امل�شادة للحريق .و أاك��د اللواء امل��رزوق��ي اأن
للطائرات بدون طيار ا�شتخدامات رئي�شية من قبل رجال االإطفاء،
وهي التدخل يف اإخماد احلريق ،ومراقبة م�شرح العمليات ،والك�شف
عن الظروف اخلطرة يف موقع احلريق ،ع��الوة على امل�شاهمة يف
عمليات البحث واالإنقاذ ،وبث لقطات الفيديو امل�شورة مبا�شرة من
موقع احلريق اإلى غرفة العمليات لتقدير املوقف ،وو�شع اخلطط
الت�شغيلية املنا�شبة؛ الإدارة احلريق.
االبتكار
من جانبه ،اأكد العميد حممد النعيمي مدير عام �شوؤون االإطفاء
واحلماية وال�شالمة بالقيادة العامة للدفاع امل ��دين ،اأن القيادة
العامة للدفاع املدين تعمل على دعم االإبداع ،وتر�شيخ ثقافة االبتكار
بهدف امل�شاهمة واالرتقاء بالعمل الفني واالح��رتايف لرجال الدفاع
امل��دين ،من خ��الل توفري بيئة حتفيزية متكاملة للعاملني ت�شهم يف
تعزيز قنوات البحث العلمي ،وتبني برامج التطوير ،و��ش��و ًال اإلى
مزيد من االإجن ��ازات ،وحتقيق ًا ل�الأه��داف التنموية ال�شاملة ،التي
تتبناها ال��دول��ة .وا� �ش��ار اإل��ى اأن الفريق ال��ذي مت ت�شكيله لتطوير
الطائرة بدون طيار يعكف على اإع��داد الدرا�شات وتبادل املعلومات
واخلربات واالأبحاث العلمية ذات العالقة ،وبحث ودرا�شة املوا�شفات
الفنية والتقنية احل��دي�ث��ة امل�ط�ل��وب ت��وف��ره��ا يف ال �ط��ائ��رة ،وذل��ك
بهدف الو�شول الى الطرق االأف�شل ملواجهة احلرائق حال وقوعها.
واأو�شح العميد النعيمي ،اأن دولة االإمارات العربية املتحدة قطعت �شوطاً
طوي ًال يف جمال ا�شتخدام الطائرة بدون طيار يف مكافحة احلرائق يف
اإمارات الدولة ،اإذ مت اختبار الطائرة بدون طيار مع � MMCشويفت
 F4من قبل االإدارة العامة للدفاع املدين اأبوظبي يف مقر اأكادميية
الدفاع امل��دين يف فرباير  ،2016بجهود متميزة من املقدم �شالح
حممد حربي العامري ،واملدين مهند�ض عادل حممود �شوقي وفريق
العمل املعاون لهما .واأ�شاف مو�شح ًا اأن “الطائرة بدون طيار بوا�شطة
االإدارة العامة للدفاع املدين اأم القيوين يف مار�ض  2017ملكافحة اأحد

احلرائق يف االإمارة بجهود متميزة اأي�ش ًا من جانب امل�شاعد خالد اأحمد
بن �شندل ،والرقيب �شيف غامن علي ،وفريق العمل املعاون لهما”.
جيتك�س 2017

وتابع النعيمي مبينا اأنه كان للدفاع املدين م�شاركة فاعلة يف معر�ض
«جيتك�ض  ،»2017حيث قدمت االإدارة العامة للدفاع املدين جمموعة
من االأجهزة املبتكرة اجلديدة ،والتي من �شاأنها امل�شاهمة واالرتقاء
بالعمل الفني واالحرتايف لرجال الدفاع املدين .وذكر اأن هذه االأجهزة
املتقدمة ا�شتملت على طائرة «امل�شتك�شف الطائر» وجهاز «امل�شتجيب
االأول» ،كما مت عر�ض اأول طائرة ب��دون طيار مت ت�شميمها ملكافحة
حرائق االأبراج واملباين �شاهقة االرتفاع بجهود متميزة للمالزم اأول
علي �شامل بن غليطة وفريق العمل املعاون ،وكذلك مت عر�ض طائرة
االإنقاذ البحري ،التي مت ت�شميمها يف اإمارة عجمان بطريقة مبتكرة
الإمكانية التحليق الرتفاعات عالية ،ف�ش ًال عن اإمكانية ال�شحن اأثناء
عملها باملوجات الال�شلكية .ولفت اإلى اأنه كان للمالزم عبداهلل عي�شى
املري ،وامل�شاعد اأول عبدالعزيز عبداهلل الذهب وفريق العمل املعاون
لهما ب�شمات وجهود متميزة يف هذا ال�شاأن ،مثمن ًا كل اجلهود املبذولة
من اإدارات الدفاع املدين االإقليمية يف تطوير االإمكانات للو�شول اإلى
االأهداف املن�شودة حلماية االأرواح واملمتلكات واملكت�شبات الوطنية■ .
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شرطة أبوظبي تدرب كوادرها على
تحديد هوية ضحايا الكوراث
اأقامت �ضرطة اأبو ظبي برناجم ًا تدريبي ًا لتزويد منت�ضبيها
مبزيد من املعلومات واخلربات التي يحتاجون اليها بغر�س
القدرة على حتديد هوية �ضحايا الكوارث ب�ضكل منا�ضب.
ع �زّزت �شرطة اأبوظبي كفاءة  25منت�شب ًا يعملون يف ع��دد من
اإدارات�ه��ا مبجال حتديد هوية �شحايا ال�ك��وارث ،وذل��ك عرب برنامج
تدريبي ا�شتغرق  5اأيام ،وا�شتهدف تنمية اخلربات و�شقل املهارات
لرفع م�شتوى اال�شتعداد للتعامل مع احل��وادث الكربى ،واالإ�شابات
اجلماعية ،واحل�ف��اظ على اجلاهزية العالية يف اإط��ار تعزيز اأمن
و�شالمة املجتمع.
و�شهد تخريج املنت�شبني  ،املقدم علي �شيف العرياين ،نائب مدير
اإدارة االأزم��ات والكوارث بقطاع العمليات املركزية ،والرائد مبارك
حممد اخلييلي ،مدير مكتب �شوؤون ال�شحايا ،والنقيب عبد الرحمن
�شيف ال��زع��اب��ي ،مدير ف��رع التخطيط واملتابعة يف اإدارة االأزم��ات
�لكو�رث ،وعدد من �ل�ضباط■.
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مجتمع
واحـــــد

يفيد في اتقاء أزمات وطوارئ صحية

تطبيق رقمي لمعرفة مدى جودة الهواء
في أبوظبي
اأطلقت هيئة البيئة يف اأبو ظبي تطبيق ًا اإلكرتوني ًا جديد ًا ي�ضاعد على معرفة مدى جودة الهواء على مدار ال�ضاعة ،مما
�ضيمكن اجلمهور من جتنب الرياح املحملة بالرمل واالتربة قدر االإمكان ،وبالتايل احلدّ من االأزمات والطوارئ ال�ضحية التي قد
تت�ضبب بها العوا�ضف الرملية وموجات احلر والرطوبة املرتفعة التي توؤثر على نقاء الهواء وجتعل ا�ضتن�ضاقه اأحيان ًا موؤذي ًا
للكبار يف ال�ضن اأو من يعانون من اأمرا�س تنف�ضية.
والتطبيق اجلديد املعروف با�شم « ،»Plume Air Reportيوفر
معلومات قيمة ومف�شلة عن حالة الطق�ض ونوعية الهواء  ،ف�ش ًال عن
اأنباء الطق�ض ودرجات احلرارة املتوقعة يف املدن االإماراتية والعاملية .
فوائده
ونظر ًا للطبيعة ال�شحراوية الإمارة اأبو ظبي ،ودولة االمارات ب�شكل
عام ،حيث ت�شهد املنطقة ارتفاع ًا يف درجات احلرارة ن�شب الرطوبة
عالوة على العوا�شف الرملية والغبارية يف موا�شم عدة خالل العام،

يعتقد اأن التطبيق الرقمي اجلديد �شيكون مفيد ًا للغاية ،الأنه يظهر
�شرعة الرياح وكثافة الرمال اأو االتربة التي متحلها يف حال هبوبها.
ومعروف اأن الهواء غري النقي ،وال�شيما حني يكون حممال بالرمال
واالتربة ،يت�شبب يف متاعب �شحية حقيقية للبع�ض ،واإرباكات لالآخرين
قد تكون لها م�شاعفات خطرية اإذا تكررت.
جدير بالذكر اأن التطبيق الرقمي لي�ض معني ًا بقيا�ض تلوث الهواء،
فلي�ض هناك حاجة لذلك باعتبار اأن جميع امللوثات الهوائية يف
�لإمار�ت هي �ضمن �ملعايري �لدولية �مل�ضبوط ،كما توؤكد هيئة �لبيئة■ .
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كوارث
عبر التاريخ
في أسوأ كارثة من نوعها في
العالم أوقعت  70ألف ضحية

هوسكاران ..أعلى
جبال البيرو الذي
دفن عشرات
البلدات بالطين
يف ظهر يوم عطلة م�ضم�س ،وبينما ت�ضمر اأبناء البريو اأمام
�ضا�ضات التلفزيونات يتابعون مباراة الربازيل وايطاليا على
كاأ�س العامل يف مايو عام  ،1970حتركت عقارب الزمن خم�س
دقائق ه��زّ ت البالد وعدد من جاراتها ،ال بل ارجتفت لها
اأمريكا الالتينية ،اإذ وقعت اأ�ضواأ كوارث انزياحات الرتبة يف
العامل ،لتقتل على حني غرة وتهجر حوايل  200الف ان�ضان
كانوا يعي�ضون يف ع�ضرات البلدات والقرى التي اندثرت متاما
اأو حلق بها دمار وا�ضع النطاق يف ب�ضع هنيهات.
كانت االعا�شري يف اال�شب ��وع الذي �شهد الكارثة تكاد تخلع مقاطعة
هين ��ان م ��ن جذورها وترميه ��ا يف العراء..انهمر املطر م ��درار ًا مبعدل
( 1060ميلم ��رت ًا) زاد يف ي ��وم العا�شفة االول ع ��ن معدله طوال العام
ال�شاب ��ق كل ��ه ( 800ميلم ��رت ًا) .ويف الي ��وم الث ��اين ،ازدادت العا�شفة
ثوران� � ًا ،وبقي املط ��ر يهطل بغزارة ل� � 16شاع ��ة متوا�شلة .وتدفق املاء
م ��ن ال�شماء يف اليوم الثالث على امتداد � 13شاعة ،ف�شار العبء اأكرب
بكثري مما ميكن اأن يحتمله �شد بانكياو الذي يقوم فوق نهر ترو اجلبار�
كان ��ت مياه االنه ��ار تهدر يف اأرجاء املقاطعة ب�شب ��ب املطر الذي كاد اال
يتوقف.
الليلة امل�ضوؤومة
ويف منت�شف ليلة الثامن اغ�شط�ض  1975امل�شوؤومة  ،فيما كانت
املنطقة غارقة يف الظلمة ،واملطر العا�شف اليزال يتدفق على املقاطعة،
بدا ال�شد على و�شك اأن يفي�ض باملاء  .لكن املاء مل يلبث اأن تراجع
قلي ًال عن قمة ال�شد ،وهداأ املطر فيما تبددت الغيوم وتالأالأت ال�شماء
ال�شافية بالنجوم .وما هي اإال حلظات حتى هدر �شوت خميف رددت
املقاطعة �شداه ،فكاأن «ال�شماء كانت تنهار متهالكة على االر�ض» كما
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قال اأحد الناجني القالئل الذي ا�شتذكر الحق ًا انه �شمع يف اللحظات
التي �شبقت الكارثة �شراخ امراأة متقدمة يف ال�شن « ها قد عاد تنني
النهر» .واالرجح اأن املراأة مل تكن تدرك اأن جدار ًا من املاء بطول ي�شل
اإلى  7اأمتار وعر�ض  10كيلومرتات قد اندفع عرب ال�شد الذي انهار
ليغرق القرى والبلدات النائمة يف مقاطعة هنان ومقاطعات جماورة.
وكان �شد بانكياو الذي يزيد ارتفاعه عن  116م��رت ًا ،قد ُ�ش ّمم
لي�شمح حلوايل  1742مرتا مك ّعبا من املاء لتمر عرب بواباته وفتحات
الت�شريف يف الثانية ال��واح��دة ،وم��ن امل�ف��رو���ض اأن ت�ك��ون قدرته
اال�شتيعابية حوايل  492مليون مرت مكعب من املاء .اأما طوله فكان
 24.5مرت ًا .وكان عمره االفرتا�شي يقدر ب�� 1000شنة ،باالإ�شافة
اإلى اأنه يجب اأن يتمكن من احتمال كميات من االمطار الغزيرة التي
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تهطل على امتداد ثالثة ايام فتتجمع ب�شببها كميات من املياه ي�شل
ارتفاعها الى اأكرث من  53مرت ًا  .اأما العمر االفرتا�شي ل�شد �شيمانتان
فيقدر ب�� 500شنة ،ويحتمل كمية اأمطار ت�شل الرتفاع  48مرتا.
اإ�شافة اإلى ذلك ل�شد �شيمانتان قدرة ا�شتيعابية التقل عن  160مليون
مرت مكعب من املاء.
واأدى انهيار �شد بانكياو وجاره االأ�شغر �شد �شيمانتان ،الى ماي�شبه
اأثر الدومينو ،حني اأخذت جبال املاء تغرق �شد ًا تلو االآخر يف املنطقة،
حتى بلغ عدد ال�شدود التي تدمرت بفعل الطوفان � 62شد ًا مع بزوغ
فجر اليوم التايل ،ولقي  26الف ن�شمة حتفهم غرق ًا� .شحيح اأن
البع�ض ا�شتطاع ت�شلق �شجره اأو جنح يف يف الو�شول الى �شطح بناء
اأو بيت ريثما خفت حدة الفي�شان .لكن كثري ًا من هوؤالء الذين نفدوا

كوارث
عبر التاريخ
بجلدهم يف االيام االولى مل ي�شمدوا طوي ًال اأمام االمرا�ض واالوبئة
واجل��وع و�شح مياه ال�شرب يف ظ��روف بالغة ال�شعوبة ،وال�شيما اأن
مايزيد عن املليون ن�شمة ظلوا حما�شرين يف مناطق مغمورة الأكرث من
ا�شبوع يعي�شون على الطعام الذي األقته لهم الطائرات .ومتخ�شت هذه
�لظروف عن �ضقوط ع�ضر�ت �للف يف فرتة ق�ضرية.
ت�ضرر  11مليون ن�ضمة و 6ماليني مبنى

واإذ تهدم ما يربو على  6ماليني مبنى �شكني وجتاري ،فاإن 11

مليون ن�شمة من �شكان املناطق املت�شررة قد واجهوا �شعوبات حقيقية
ب�شبب الكارثة ا�شتملت على املر�ض والنزوح واجل��وع وفقدان كل ما
ميلكون من نبات وحيوان وغريهما .وتراوح عدد ال�شحايا االجمايل
الذي نقلته م�شادر خمتلفة بني  171الف و  230األف ن�شمة ،مما
حمل الكثريين على اعتبار كارثة بانكياو اال�شواأ يف التاريخ بني الكوارث
التي ت�شببت بها اأخطاء معمارية .
ً
والواقع اأن عدد ال�شحايا الكبري لي�ض غريبا كما قد يبدو للوهلة
االولى ،فاملنطقة التي ابادتها الفي�شانات الناجمة عن انفجار ال�شد،
ت�شل الى  55كيلومرت ًا وعر�شها الى  15كيلومرت ًا ،وهي ت�شتمل على
اأرا���ض من �شبع مقاطعات ت�شررت كلها من الفي�شانات التي �شكلت
بحريات موقتة بلغ حجم بع�شها  12كيلومرت مربع.
ماذا فعل االن�ضان؟
وعالوة على الت�شميم ال�شيء ،كان ثمة خطاأ ب�شري اآخر �شاهم
م�شاهمة مهمة يف زي��ادة عدد ال�شحايا ،اإذ مل تكن هناك خطط اأو
ا�شتعدادات منا�شبة للتعامل مع حالة طوارئ اأو كارثة من هذا النوع،
مما جنم عنه �ضقوط �لكثري من �ل�ضحايا �لذين ك��ان من �ملمكن
انقاذهم لو كانت هناك خطط مقبولة للتعاطي مع الكارثة .وقد
تعرقلت عمليات االخالء لي�ض فقط الأنها متت بطريقة ارجتالية من
قبل اف��راد اليتمتعون باخلربة والكفاءة الالزمتني ،بل اي�ش ًا لل�شرر
الوا�شع الذي حلق بو�شائل االت�شاالت التقليدية من اأعمدة برق وهاتف
وغريها.
واحلق اأن ال�شد الذي اأقيم يف  1952كان يعاين من م�شاكل عدة
 ،من ابرزها تخفي�ض ع��دد البوابات التي تتكفل ع��ادة ب��رتك املياه
املتجمعة وراء ال�شد باخلروج حاملا و�شلت حدا معين ًا يعتقد معه اأنها
باتت ت�شكل خطرا ،الى خم�ض بوابات على الرغم من وجود مطالبات
�شريحة من اخلرباء بت�شميم  12بوابة احتياطية .واالدهى اأن �شقوق ًا
يف ال�شد قد اكت�شفت فيه يف  ،1955ا�شتعانت الدولة بخرباء �شوفيات
ليعاجلوها ويجعلوه «�شد ًا حديديا « كما اأك��دوا! لكن الكالم �شيء،
والواقع �شيء اآخر لال�شف..فبعد حوايل ع�شرين عام ًا تاأكد ال�شينيون
وغريهم ،اأن ذلك الكالم وتلك الوعود ،كانت حرب ًا على ورق.

درو�س ..ولكن
لكن يف ال�شنوات التي تلت الكارثة عانت مقاطعة هينان واملقاطعات
املتاخمة لها من �شيول وفي�شانات عدة ،دفعت احلكومة الى اعادة التفكري
ببناء �شدود اأو باالأحرى اإ�شالح ما تخرب .ويف هذا ال�شياق ،ارتفع جمدد ًا
�ش ّد بانكياو يف  1993بعد �شبع �شنوات من العمل يف م�شروع �شخم مت
ب�شورة متقنة يفرت�ض اأنها جتنبت كل االأخطاء التي ارتكبت يف م�شروع
بنائه االأول ،كما اأن طاقته اال�شتيعابية تبلغ  675مليون مرت مكعب ،اي
اأكرث ب�  % 30من طاقة ال�شد ال�شابق اال�شتيعابية.
قد يقول قائل اأن ال�شني تعلمت الكثري من كارثة بانكياو ،و�شححت
الكثري يف �شوء تلك الدرو�ض .لكن االختبار احلقيقي ملدى اال�شتفادة من
تلك املاآ�شاة االن�شانية واالقت�شادية ،يتمثل يف مدى العناية ب�شدودها
االخرى التي يزيد عددها عن  87الف �شد يف طول البالد وعر�شها،
والتي اأقيمت اأوا��ش��ط القرن املا�شي وتبدو عليها عالمات ال�شعف
املقلقة■.
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نحو عالم
أكثـر أمـانًا
في برامج صممها أميركيون

تقنيات الذكاء االصطناعي
تهزم أقوى الدفاعات الرقمية

باتت الهجمات ال�ضيربانية ت�ضكل ظاهرة تت�ضع رقعة ميادينها ويزداد عدد �ضحاياها ب�ضكل متعاظم كما يتحول بع�ضها الى
اأزمات لها تداعياتها املكلفة .مع ذلك ارتاأى خرباء ابتكار برامج للذكاء اال�ضطناعي قادرة على التحايل على اأقوى الدفاعات
االكرتونية ورمبا التغلب عليها.
وفع ًال ُنقل عن م�شادر اأمريكية قولها حديث ًا اإن خرباء لدى �شركة
« اآي  .ب ��ي .اإم» قد ا�شتعان ��وا بتقنية « التعل ��م االآيل « لت�شميم برامج
بو�شعها النفاذ عرب أاق ��وى الدفاعات االلكرتونية واأكرثها منعة .وقوة
ه ��ذه الربامج تكم ��ن يف قدرتها عل ��ى البقاء غري فعال ��ة حتى تخرتق
الدفاع ��ات امل ��راد الت�شل ��ل منه ��ا وت�ش ��ل ال ��ى وجهته ��ا ،مم ��ا يجعل
الت�ش ��دي له ��ا غري ممكن من حي ��ث املبداأ الأن الكثري م ��ن الدفاعات
الراهن ��ة تعمل عل ��ى معاينة ما يقوم به الربنام ��ج الغريب ،بحث ًا عما
يث ��ري القلق ،ف� �اإذا ظ ّل م�شامل� � ًا يف حالة كمون ،لن جت ��د الدفاعات ما
يدع ��وال ��ىمنع ��هم ��نالدخ ��ول.
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م�ضتقبل مقلق
ولت ��ز�ل �لو�ض ��اط �ملهتمة باأم ��ن �ملعلومات وو�لكومبيوت ��ر بانتظار
الك�ش ��ف عن مزيد من التفا�شيل حول االبت ��كار املفرت�ض الذي �شيكون
غ ��ري م�شب ��وق الن اأح ��د ًا مل ي�شم ��م بعد برنام ��ج اخرتاق عل ��ى اأ�شا�ض
خا�شية « التعلم االآيل» ،اأو اأي نوع اآخر من تقنيات الذكاء اال�شطناعي.
لك ��ن عل ��ى االأرجح اأن ه ��ذا الو�شع �شيتغ ��ري قريب ًا الأن وح ��دات الذكاء
اال�شطناع ��ي الالزمة لربامج التدريب متاحة جمان ًا  ،كما اأن ال�شاعني
اإلى اخرتاق دفاعات الغري يف �شباق حمموم مع الزمن بحث ًا عن و�شائل
اأكرث تطور ًا وفاعلية■.

نحو عالم
أكثـر أمـانًا

يجري تطويرها في أميركا

بيوت جدرانها أجهزة إنذار ضد الفيروسات
أو البكتيريا القاتلة
�ضمم علماء اأمريكيون بيوت ًا متميزة للم�ضتقبل ت�ضم نباتات
معدلة جيني ًا مدجمة داخل اجلدران ،ومهمتها الرئي�ضية
تنبيه ال�ضكان لوجود م��واد خطرية يف حميطهم املبا�ضر.
وذك ��ر امل�شممون الذين يعملون يف جامعة تيني�شي ،اأن النباتات هي
عبارة عن اأجهزة اإنذار �شد الفريو�شات اأو البكترييا اأو الغازات القاتلة
الت ��ي قد جتد طريقها ال ��ى املنزل .واأ�ش ��اروا اإل ��ى اأن النباتات �شديدة
احل�شا�شية جتاه املواد الكيماوية والبكترييا ،ويتغري لونها ودرجة تاألقها
عن ��د وجود هذه املركبات اخلطرية بالقرب منها ،ولذا فاإن وجود اأنواع
خا�شة منها مت تعديلها جيني ًا بحيث باتت متتلك عدد ًا من امل�شام اأكرب
مم ��ا يتوفر يف النباتات العادية  ،ي�ش ��كل  ،خط دفاع قوي �شد مركبات

م�ش ��رة مث ��ل العف ��ن اأو فريو�شات االنفلون ��زا اأو املركب ��ات املتطايرة اأو
غازات موؤذية كالرادون عدمي اللون والرائحة.
«احلار�س» اجلميل
واإذ يج ��ري العمل حالي� � ًا على اختبار هذه النبات ��ات املعدلة بغر�ض
تطويره ��ا وانتاجه ��ا بكميات كافية ال�شتثمارها جتاري� � ًا  ،فاإن الباحثني
ي�شعون اإل ��ى ا�شتعمالها يف املدار� ��ض وامل�شت�شفي ��ات واملوؤ�ش�شات العامة
ولي�ض فقط يف البيوت ،كما يحاولون اأ�شافة مل�شات جمالية عليها بحيث
تك ��ون اإ�شافة فنية للديك ��ور الداخلي الى جانب كونه ��ا «حار�ش ًا» امين ًا
عل ��ى �شح ��ة اأبناء العائلة الت ��ي ت�شكن بيت امل�شتقب ��ل اأو فريق العمل يف
هذا امل�شت�شفى اأو املوؤ�ش�شة■.
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نحو عالم
أكثـر أمـانًا
تتحكم باالشارات الضوئية عند
التقاطعات

دبي تطبق أنظمة
مرور ذكية لتسهيل
عبور سيارات
الطوارئ
انطالق ًا من حر�ضها على تي�ضري عمل امل�ضتجيبني االأوائل
�ضمان ًا ل�ضالمة االأرواح واملمتلكات ،اأعلنت هيئة الطرق
وامل��وا���ض��الت يف دب��ي اأخ���ري ًا اأنها ت�ضتعد لتطبيق اأنظمة
مرورية حديثة بغر�س ت�ضهيل حركة مركبات االإ�ضعاف
والدفاع املدين وال�ضرطة والطوارئ على التقاطعات.
وقالت الهيئة اإن الغاي ��ة من االإجراءات اجلديدة هو �شمان و�شول
خدم ��ات الط ��وارئ باأنواعها اإل ��ى وجهاتها يف وقت قيا�ش ��ي ،وذلك من
خالل نظام يتحكم بفتح واإغالق االإ�شارات ال�شوئية.
نظام ذكي
وم ��ن جانبه ��ا ،اأك ��دت املهند�ش ��ة ميثاء بن ع ��دي املدي ��ر التنفيذي
ملوؤ�ش�ش ��ة املرور والط ��رق الهيئة ،اأن االإ�ش ��ارات ال�شوئية �شتنظم حركة
املرور يف  480تقاطع ًا يف خمتلف اأنحاء مدينة دبي ،وفق نظام التحكم
االآيل الذك ��ي ،وال ��ذي يق ��وم بتوزي ��ع التوقي ��ت على جمي ��ع االجتاهات
اعتم ��اد ًا على احل�شا�ش ��ات االأر�شية ،من خالل ق ��راءة كثافة املركبات
عل ��ى كل اجتاه واإعط ��اء التوقيت املنا�ش ��ب دون التاأثري على االجتاهات
االأخرى .وقالت اإنه يف حال عدم وجود مركبات يف اأي من االجتاهات ال
تفتح االإ�شارة باللون االأخ�شر وتتحول لالجتاه التايل ،وعليه فاإن توقيت
االإ�ش ��ارة يختلف باخت ��الف الكثافة املرورية عل ��ى التقاطع مع احلفاظ
على ان�شيابية احلركة املرورية يف املنطقة.
واأو�شح ��ت املهند�ش ��ة ب ��ن ع ��دي اأن هن ��اك معايري عاملي ��ة معتمدة
للتن�شيق بني االإ�شارات ال�شوئية املتتالية ،ويف حال توفرها يتم التن�شيق
ب ��ني االإ�شارات ال�شوئي ��ة لتعمل مع� � ًا كموجة خ�شراء ،م ��ع االأخذ بعني
االعتبار اجتاه االزدحام يف اأوقات الذروة ال�شباحية وامل�شائية.
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تطوير طرق جديدة
لتحليل البيانات
حول البراكين
والزالزل والفيضانات
ا�ضتطاع باحثون يابانيون اأخ���ري ًا التو�ضل ال��ى طرق
مبتكرة حلماية االن�ضان من الكوارث الطبيعية عن طريق
تقنيات الذكاء اال�ضطناعي.
وق ��د مت االإع ��الن يف العا�شم ��ة الياباني ��ة طوكي ��و اأن ع ��دد ًا م ��ن
العلم ��اء يف جامعته ��ا الوطنية ق ��د جنحوا يف توظي ��ف تقنيات الذكاء
اال�شطناع ��ي لتوفري درجة ا�شتعداد اف�شل للكوارث واأي�ش ًا وقاية اأكرث
فعالي ��ةم ��ناأخطاره ��ا.
واأف ��ادت م�ش ��ادر اجلامع ��ة اأن بو�ش ��ع التقنيات اجلدي ��دة القيام
بعملي ��ات حتليل دقيقة للبيان ��ات املختلفة املتعلقة بالكوارث  ،وبالتايل
التنب� �وؤ باأخطارها املحتملة واملواعيد التقريبية لوقوعها ،وهذا بطبيعة
احل ��ال م ��ن �شاأنه الى انق ��اذ الكثري م ��ن ال�شحايا املحتمل ��ة للكوارث
الفتّاك ��ة من براكني وزلزال وفي�شانات .وت�شتطيع هذه التقنيات اأي�ش ًا
حتليل البيانات واملعلوم ��ات املتعلقة بن�شب اال�شعاع والغازات ال�شامة
يفمناط ��قتعر�ش ��تلك ��وارثنووي ��ةاأوحرائ ��ق.
وذك ��رت هذه امل�شادر اأن املعلومات والبيانات التي تخ�شع للتحليل
والتف�ش ��ري ت ��رد من االأقم ��ار اال�شطناعي ��ة وكام ��ريات املراقبة ذات
الدق ��ةالفائق ��ة■.

نحو عالم
أكثـر أمـانًا

تساهم في حماية السكان في حاالت الطوارئ

تمـــد المــنــزل بالطــاقــة عــنــد
جـــدران
ّ
انقطــاع الكهرباء
الطاقة التي تعترب اأم امل�ضاكل يف حاالت الطوارئ وقد
يوؤدي انقطاعها الى خ�ضائر معتربة ،لن تهدد �ضالمة �ضكان
املنازل اأو املكاتب اجلديدة امل�ضيدة من خر�ضانة ت�ضتطيع
تخزين الطاقة ومن ثم اإمداد املباين بها عند انقطاع التيار
الكهربائي يف اأوقات الطوارئ.
وق ��د اأُفي ��د اأخ ��ري ًا اأن باحث ��ني بريطاني ��ني ابتك ��روا نوع� � ًا م ��ن
اخلر�شان ��ة ميكن ��ه اأن يحتفظ بالطاق ��ة ويعمل كبطاري ��ة طويلة املدى
توف ��ر الطاق ��ة الالزمة للمنزل يف ح ��ال انقطاع التي ��ار الكهربائي .و
اخلر�شان ��ة اجلدي ��دة مركبة من ذات امل ��واد االأ�شا�شية التي تدخل يف
تكوي ��ن اخلر�شانة العادي ��ة  ،بيد اأنها ت�شم م ��ادة اإ�شافية هي ايونات
البوتا�شي ��وم ،الت ��ي ت�شمح بنف ��اذ �شحنات الطاق ��ة وبقائها خمزنة يف

ج�ش ��ماخلر�شان ��ةلف ��رتاتطويل ��ةم ��نالزم ��ن.
االأيونات
ويق ��ول مبتك ��رو هذه اخلر�شان ��ة الذين يعمل ��ون يف جامعة النك�شرت
ب�شم ��ال اإنكل ��رتا ،اإنه ��ا ت�شل ��ح كم�ش ��در للطاق ��ة الالزم ��ة يومي� � ًا،
كم ��ا ت�شتطي ��ع حف ��ظ كمي ��ات كب ��رية م ��ن الطاق ��ة ال�شتعماله ��ا وق ��ت
ال�ش ��رورة ،وعندم ��ا تنخف� ��ض م�شتوي ��ات الطاق ��ة ب�ش ��كل مفاج ��ئ.
ُي�ش ��ار اإلى اأن الباحثني وج ��دوا اأن االأيون ��ات ،اأو اجل�شيمات امل�شحونة،
ميكن اأن تتدفق عرب بنية بلورية مثل اخلر�شانة ،القادرة على االحتفاظ
بهذه اجل�شيمات لفرتة طويلة دون اال�شتعانة بو�شيط كيماوي . ،واأكدوا
اأن م ��ن املمك ��ن ربط ه ��ذه الطاقة املخزن ��ة ب�شبكة الكهرب ��اء الداخلية
للمنزل■ .
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من هنا
وهناك

تم اختراقها
إذا ّ

األقمار االصطناعية قد تتحول إلى
أسلحة في يد عدو أرعن
اأظهرت املداوالت التي �ضهدها موؤمتر اأمن املعلومات امل�ضمى «القبعات ال�ضوداء» اأن من املمكن الت�ضلل اإلى االت�ضاالت التي
جتريها طائرات و�ضفن  ..عرب االأقمار ال�ضناعية وذلك بغر�س �ضن هجمات �ضيربانية ،وحتويل هوائيات تلك االأقمار اإلى
اأ�ضلحة يتم توجيهها �ضد العدو.
وانته ��ت مناق�شات بني اأخ�شائيني ح�شروا املوؤمتر اإلى اأن ات�شاالت
ال�شف ��ن والطائ ��رات وغريها م ��ن املنظوم ��ات الع�شكرية ع ��رب االأقمار
اال�شطناعي ��ة ب�شبك ��ة االإنرتنت عر�شة لالخرتاق من قب ��ل القرا�شنة.
ووفق� � ًا لورق ��ة ُقدمت يف اإحدى جل�ش ��ات املوؤمتر ،فاإن ع ��دد ًا من اأنظمة
االت�شاالت ال�شائعة عرب االأقمار ال�شناعية مهددة باالخرتاق.
ات�ضاالت ع�ضكرية
وتظه ��ر البح ��وث اجلدي ��دة اأن ه ��ذه التهدي ��دات ت�ش ��كل خط ��ر ًا
حقيقي ًا عل ��ى اأمن االت�ش ��االت الع�شكرية اجلوي ��ة والبحرية والربية.
و�لهج ��وم ي�ضتغل نقاط �ضعف �أمنية يف �لربنامج �لذي ي�ضغل �لهو�ئي،
ويعم ��ل عل ��ى تعطي ��ل اأو اعرتا� ��ض اأو تعدي ��ل جميع االت�ش ��االت التي
مت ��ر ع ��رب الهوائي ،مم ��ا ي�شم ��ح للمهاجم ��ني بالتن�شت عل ��ى ر�شائل
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الربي ��د االإلكرتوين الت ��ي يتم بثها ع ��رب ال�شبك ��ة الال�شلكية على منت
الطائ ��رة اأو �شن هجمات قر�شنة عل ��ى االأجهزة املت�شلة ب�شبكة القمر
اال�شطناع ��ي.
وح ��ذر معلق ��ون م ��ن اأن هجمات م ��ن هذا الن ��وع ميك ��ن اأن تهدد
ال�شالم ��ة العامة يف ح ��االت خمتلفة لها عالقة باملوؤ�ش�ش ��ة الع�شكرية،
اإذ ق ��د يك�شف الهج ��وم عن موقع هوائي القم ��ر اال�شطناعي وبالتايل
ي�شب ��ح املمكن الك�شف عن موقع القاعدة الع�شكرية اأو املركز االأمني
اأو الدائ ��رة املهمة التي يت�شل عملها باملوؤ�ش�شة الع�شكرية ،وي�شبح من
املمك ��نا�شته ��دافاملوق ��ع■.

من هنا
وهناك

بندقية إلكترونية
تتصدى للدرونز

جهاز من األلياف البصرية
لمراقبة الزالزل
حقق علماء غربيون اأخ��ري ًا اجن��از ًا مهم ًا جلهة مراقبة
الزالزل وتتبع ن�ضاطها ب�ضكل دقيق ،وذلك عن طريق جهاز
جديد من االألياف الب�ضرية.
واأُفي ��د باأن خ ��رباء ا�شتعمل ��وا حزمة م ��ن االألي ��اف الب�شرية بطول
 15كيلوم ��رت ًا  ،ي�شل بني حمطتني لتولي ��د الطاقة احلرارية يف منطقة
معروف ��ة باأنه ��ا ن�شطة جيولوجي� � ًا باأي�شلن ��دا ،وا�شتطاع ��وا حتديد اأدنى
حركة تتم على طول احلزمة وذلك باإر�شال نب�شة ليزر واحدة عربها.
زالزل بعيدة
وذك ��رت تقاري ��ر اإخباري ��ة اأن ه� �وؤالء اخل ��رباء ا�شتطاع ��وا ر�ش ��د
ن�شاطات الزالزل يف رقع ��ة وا�شعة جتاوزت حدودها اجلزر االندوني�شية
البعي ��دة  .ون�شبت التقارير للعلم ��اء تاأكيدهم اأن الفوائد الكثرية للتطور
التكنولوج ��ي املهم هذا ت�شتم ��ل على ا�شتخدامات عدي ��دة �شتجعل تتبع
ال ��زالزل اأكرث �شهولة ودقة ،كم ��ا �شت�شاعد على اأنظم ��ة التحذير املبكر
من التنب� �وؤ بالزالزل قبل وقوعها بوقت كاف التخاذ االإجراءات الالزمة
لال�شتجابة لها.
جدي ��ر بالذكر اأن تكلفة اجلهاز الذي الي ��زال قيد االختبار مرتفعة،
االمر الذي دفع امل�شممون للتفكري باإجراء تعديالت عليه من �شاأنها اأن
تخف�ض ثمنه■ .

ذكرت م�ضادر مطلعة اأن احلكومة الرو�ضية عازمة على
تزويد اأجهزة االأم��ن لديها با�ضلحة ناجعة �ضد الطائرات
بدون طيار ( درونز).
واأفيد اأخري ًا اأن اأجهزة االأمن يف رو�شيا ت�شتعد حلمل بنادق اإلكرتونية
م ��ن نوع «بي�شال» ،وذلك اعتب ��ار ًا من اأوائل العام املقبل ،بغر�ض التعامل
م ��ع الطائرات بدون طيار التي قد ت�ش ��كل م�شدر �شداع متزايد الأجهزة
االمن وال�شرطة يف الكثري من دول العامل.
تهاجم ال�ضلكي ًا
جدير بالذكر ان البندقية االإلكرتونية التي تزن  3كيلوجرامات ت�شتطيع
ر�شدالطائرات مندونطيار،وتعطيل�شبكةات�شاالتهاواأجهزتهااملالحية
ب ��كل الرتددات املمكنة ،وذلك من على م�شاف ��ة ت�شل حتى  2000مرت.
وتعم ��ل بندقي ��ة “بي�ش ��ال” يف جم ��ال ال ��رتددات م ��ن  600اإلى 6000
ميجاهريت ��ز ،وه ��ي م ��ن انت ��اج م�شن ��ع “كالوج ��ا” الكهرميكانيك ��ي
الرو�شي ال ��ذي �شنعها على دفعات .اأما ت�شمي ��م البندقية القادرة على
الت�ش ��دي ال�شلكي ًا للطائرات بدون طيار ،فيع ��ود الف�شل فيه اإلى �شركة
“اأوتوماتيكا” لل�شناعات الدفاعية الرو�شية■ .
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تقنيات
حديثـة

يدرسون هندسة الكومبيوتر في أميركية الشارقة

 4طالب يبتكرون دلي ً
ال آليًا للمكفوفين من
اصحاب الهمم
�ضمم اأربعة من طالب اجلامعة االأمريكية بال�ضارقة ان�ضان ًا
اآلي ًا (روب��وت) الإعانة اأ�ضحاب الهمم ممن فقدوا ب�ضرهم،
على التحرك من نقطة الى اأخرى يف االماكن العامة بحرية
من دون اال�ضطدام بعائق ما .
م�ضروع تخرج
وق ��ال املبتكرون ال�شباب الذين يدر�شون هند�ش ��ة الكومبيوتر ،عمر
عم ��ارة ،و�شماء دويك ،وفاطمة توكل ��ي ،واأنتوين تراد ،اإن «الروبوت هو
م�شروع تخرجنا يف ال�شن ��ة الرابعة بكلية هند�شة الكمبيوتر ،وا�شتطعنا
اإجنازه يف اأربع ��ة اأ�شهر من العمل والتجري ��ب ،وجتميع االأجزاء واملواد
املطلوبة لتكوين اجلهاز ،وبلغت كلفة اإن�شائه نحو  3000درهم».
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واأ�شاف ��وا اأن «فئ ��ة اأ�شح ��اب الهمم فئة مهم ��ة يف املجتمع ،وحتظى
باهتم ��ام بال ��غ م ��ن دول ��ة االإم ��ارات ،ولذل ��ك فكرن ��ا يف اأن ن�شه ��م يف
م�شاعدته ��م واإ�شعادهم ،وتق ��دمي جهاز ي�شهل حركته ��م « .ولفتوا اإلى
اأنه ��م �شارك ��وا يف م�شابقة نظمتها جامعة دبي يف �شه ��ر اأبريل املا�شي،
ونال ابتكارهم تقدير اللجنة التي قامت بتقييم امل�شاريع امل�شاركة.
واأو�شح الطلبة اأن اجلهاز يعمل عن طريق تطبيق بالهاتف املتحرك،
اإذ ميك ��ن للم�شتخ ��دم من ا�شحاب الهمم اأن يوج ��ه ر�شالة �شوتية عرب
هذا التطبيق اإلى اجلهاز يحدد فيها وجهته ،فيتجه اجلهاز مبوجبها يف
الوجه ��ة املطلوب ��ة ،وذلك وفق خريطة مت تزويد اجله ��از بها  ،ويتحرك
متفادي ًا االأج�شام واحلواجز التي تعرت�ض طريقه ،من خالل ح�شا�شات
مت جتهي ��زه بها ،ويكون ال�شخ�ض مم�ش ��ك ًا بع�شا يف نهاية اجلهاز ليتبع
خط �شريه■ .

تقنيات
حديثـة

الدفاع المدني
اإلماراتي يستعين
برجل اإلطفاء اآللي
يف حم��اول��ة ل��رف��ع م�ضتوى االأداء مب��ا ي��واك��ب اأح��دث
التطورات يف العامل ،وتقدمي خدمات اأكرث تطور ًا بهدف
حماية االأرواح واملمتلكات على نحو اأف�ضل ،اأدخلت القيادة
العامة للدفاع املدين رجل االإطفاء االآيل امل�ضمى « ثريمايت»
على خط اخلدمة الفعلية اخري ًا.
وقد اأعلنت القي ��ادة العامة للدفاع املدين يف وزارة الداخلية اعتماد
رجل االإطفاء االآيل (الروبوت) ،الذي يعترب من اأحدث التقنيات الذكية
التي تُ�شاف اإلى ا�شطول الدفاع املدين االإماراتي من اآليات وجتهيزات
متط ��ورة حر�ش ��ت القي ��ادة الر�شيدة عل ��ى توفريها له .وتكم ��ن اأهمية
االإطفائي اجلدي ��د يف اأنه ي�شتطيع الو�شول ال ��ى كافة املناطق اخلطرة
التي يعجز االن�شان عن بلوغها من دون املجازفة بحياته.

ال�شيانة الدورية له».

روؤية احلكومة
وبه ��ذه املنا�شبة ،قال قائد عام الدف ��اع املدين ،اللواء جا�شم حممد
املرزوق ��ي ،اإن «اال�شتعان ��ة برج ��ل االإطف ��اء االآيل يف مكافح ��ة احلريق
تاأتي حتقيق ًا لروؤية احلكوم ��ة يف جمايل االبتكار والذكاء اال�شطناعي،
وتنفي ��ذ ًا لتوجيهات الفريق �شمو ال�شيخ �شيف ب ��ن زايد اآل نهيان ،نائب
رئي� ��ض جمل�ض ال ��وزراء وزي ��ر الداخلي ��ة ،بتعزيز مكان ��ة الدفاع املدين
كوجه ��ة للم�شتقب ��ل ،وحتدي ��ث االآلي ��ات واملع ��دات اخلا�ش ��ة باالإطفاء
واالإنق ��اذ ،وتزويد مراكز الدفاع املدين بالتجهي ��زات الذكية املتطورة،
مب ��ا ي�شهم يف تقليل زم ��ن اال�شتجاب ��ة ،وتعزيز جه ��ود الوقاية ملواجهة
املخاطر والتحديات».
واأ�ش ��اف اأن اإدخ ��ال االإطف ��اء االآيل على اخلدمة ه ��و اجناز جديد
ي�ش ��اف الى ر�شيد دولة االإمارات امل�شرف من االإجنازات على امل�شتوى
العاملي يف جماالت الوقاية وال�شالمة وحماية االأرواح واملمتلكات ،وذلك
وفق تعاون ب ��ني وزارة الداخلية ممثلة يف القيادة العامة للدفاع املدين،
و�شركة «هاو اآن ��د هاو تكنولوجيز االأمريكي ��ة» ل�شناعة االإطفائي االآيل
مبا يلبي احتياجات الدفاع املدين االإماراتي ،وتزويده باإ�شافات خا�شة
لتعزيز فعاليته.
وتابع املرزوقي ،اأنه «“مت االتفاق مع ال�شركة امل�شنعة للروبوت على
اإحلاق عدد من عنا�شر الدفاع املدين ،مت اختيارهم وفق معايري التميز
والكف ��اءة ،بدورة تخ�ش�شية لت�شغي ��ل و�شيانة الروبوت ،والتدريب على
كل االأم ��ور الفنية املتعلقة بت�شغيله ،وكيفي ��ة التعامل مع االأعطال وعمل

اأدوات اإطفاء خمتلفة
واأو�شح اأن لدى رجل االإطفاء االآيل القدرة على االنت�شار والدخول يف
مناطق خطرة للغاي ��ة بالن�شبة لالإن�شان ،مثل درجات احلرارة املرتفعة
واالنفجارات ،ويتم ذلك من خالل التحكم به عن م�شافة ت�شل اإلى نحو
كيلومرت ،كما اأن بو�شعه ا�شتخدام اأدوات وطرق اإطفاء �شتى  ،ف�ش ًال عن
قدرت ��ه على العمل يف الظروف ال�شعبة ،ول�شاعات طويلة ،خ�شو�ش ًا يف
احلرائ ��ق الكربى ،التي تنتج عنها درجات حرارة هائلة ،وكميات كبرية
من الدخان واملواد ال�شامة.
وي�شتخ ��دم االإطفائ ��ي االآيل اي�ش� � ًا يف مكافح ��ة ح ��وادث امل�شان ��ع
الكيماوي ��ة ومناط ��ق التخزي ��ن التي ت�شتم ��ل على خماط ��ر عالية جراء
االنفج ��ار وانت�ش ��ار امل ��واد ال�شام ��ة ،واأي�ش ًا حرائ ��ق االأنف ��اق الكبرية،
حي ��ث يقوم بعملي ��ات االإطف ��اء والتربي ��د املوؤق ��ت ،و بعملي ��ات التهوية
واإزال ��ة الدخان يف االأماكن املغلقة ،مبا يف ذل ��ك الطوابق ال�شفلية ،ويف
امل�شاحات ال�شيقة.
اأرفع املعايري
و�ش� �دّد الل ��واء املرزوق ��ي ،عل ��ى اأن القي ��ادة العامة لدف ��اع املدين
تعتم ��د اأعلى املعايري العاملية اخلا�شة بال�شالمة من احلريق ،من خالل
تطبيق اإجراءات من ��ع احلرائق ،وتوفري برامج وتدابري احلماية املدنية
املن�شو�ض عليها يف دليل االإمارات للوقاية من احلريق وحماية االأرواح،
ل�شم ��ان تر�شيخ ال�شالمة الأف ��راد املجتمع با�شتخ ��دام اأف�شل التقنيات
املوحدة واملالئمة خلدمات الدفاع املدين■ .
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تقنيات
حديثـة
يعملن على تطوير مشروع وزيادة فاعليته

خمس مواطنات يبتكرن نظام ُا لإلخالء
الذكي من الحرائق

قدمت خم�س مواطنات يدر�ضن الهند�ضة االإلكرتونية يف
كليات التقنية العليا ،م�ضروع ًا متميز ًا بعنوان «نظام االإخالء
الذكي» وذلك لطرح حلول مبتكرة الآليات االإنقاذ و�ضمان
لتاأمني �ضالمة االأفراد يف اأوقات احلرائق. .
وقام ��ت الطالبات ،اآمنة املرزوقي ،علياء املزروعي ،ميثاء الرميثي،
لطيف ��ة العام ��ري ،و�شاحل ��ة امل ��رر ،ب�ش ��رح الفك ��رة التي يق ��وم عليها
م�شروعه ��ن ،م ��ع التاأكي ��د باأن ��ه يرم ��ي الى ح� � ّل واحدة م ��ن امل�شكالت
املجتمعية التي تتمثل يف كيفية التعامل مع احلرائق واال�شتجابة لها على
نح ��و ي�شمن حماية االأرواح واملمتل ��كات ،و�شبل تفادي احلرائق يف حال
ن�شوبها .اإنه يهدف اإلى اإيجاد حلول مبتكرة الإحدى امل�شكالت املجتمعية
املتعلقة باحلرائق.
نظام متكامل
واأ�ش ��ارت الطالب ��ات اإل ��ى اأنهن قم ��ن بتطوير من ��وذج خا�ض لنظام
متكام ��ل يوؤمن الوقاية من احلرائق يف املباين ،فهو ي�شتطيع تاأدية ثالث
مهم ��ات اأ�شا�شي ��ة جله ��ة اال�شتجابة للحري ��ق والنجاة من اآث ��اره ،وهي
اأو ًال ،حتدي ��د موقع احلريق يف املبنى ،وثاني ��ا ،تنبيه النا�ض املتواجدين
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يف املبن ��ى الى ن�شوبه من خالل رب ��ط اأجهزة االإنذار مع �شا�شات عر�ض
يف املبن ��ى بطريق ��ة ال�شلكية ع ��رب نظام برجمة خا� ��ض ،واأخري ًا حتديد
الطوابق التي ن�شب فيها احلريق ،بحيث ت�شاء اأ�شقفها يف حال احلريق
باللون االأحمر.
يف امل�ضتقبل
واأعرب ��ت الطالبات عن رغبتهن باإدخال تعدي ��الت على امل�شورع يف
امل�شتقب ��ل بغر� ��ض تطوره وجعله اأك ��رث فاعلية ،مو�شح ��ات اأنهن يفكرن
با�شتعم ��ال اأجهزة ا�شت�شع ��ار للحركة اأو للطاقة احلراري ��ة املنبعثة من
ج�ش ��م االإن�ش ��ان يف جميع غرف املبن ��ى ،بحيث يتم ت�شغي ��ل �شوء اأحمر
على باب الغرفة التي ت�شم بع�ض االأ�شخا�ض يف حال اندالع حريق ،مما
ي�شهل على رجال الدفاع املدين الو�شول اإليهم واإخالءهم ب�شرعة ،كما
اأن باالإم ��كان ر�شد هذه الغرف وت�شهيل الو�شول اإليها عرب غرفة حتكم
مركزية مرتبطة باملبنى ككل.
ويف تعلي ��ق عل ��ى هذا االبت ��كار ،اكد مدي ��ر كليات التقني ��ة مبنطقة
الظف ��رة ،ها�شم الزعابي ،اأن م�شروع «االإخالء الذكي» لقي قدر ًا كبري ًا
من االهتمام يف املعر�ض الدويل لالأمن الوطني ودرء املخاطر (اآي�شنار
 )2018االأخ ��ري ،ومت اختي ��اره كواحد من امل�شروع ��ات الثالثة االأولى
املتميزة املر�شحة لنيل جائزة االبتكار للطلبة■ .

تقنيات
حديثـة
سيؤدي الى انقاذ الكثيرين وتسهيل مهمة المستجيبين األوائل

تطبيق يوفر التواصل أثناء الكوارث من دون
انترنت وتغطية هاتفية
يف اجن��از الف��ت �ضيكون له اآث��اره املهمة ،اأعلنت اأخ��ري ًا
�ضركة تتخذ من ت�ضيلي مقر ًا لها انها جنحت يف تطوير
تطبيق للهواتف اخلليوية ي�ضاعد امل�ضتخدمني على التوا�ضل
يف اأوقات الكوارث واالأزمات من دون الربط ب�ضبكة االنرتنت،
ومن غري توفر اإ�ضارات اإر�ضال هاتفية لديهم ،وذلك عرب
موجات راديوية مرمزة تعمل على ترددات عالية.
الكابو�س
ون�شبت تقاري ��ر �شحافية اإلى بارباريت ��ا الرا �شاحبة فكرة التطبيق
اجلديد قوله ��ا اأن عدم توفر االنرتنت اأو التغطي ��ة الهاتفية يف االأوقات
ال�شعب ��ة ح ��ني يكون املرء يف منطق ��ة �شربها زلزال مث � ً�ال  ،هو كابو�ض
حقيقي �شبق لها اأن عا�شته مع طفلها قبل � 8شنوات حني �شرب زلزال
بق ��وة  8،8درج ��ات تلته موجة ت�شونامي و�شط ت�شيل ��ي ما اأوقع اأكرث من
 500قتيل .والبد اأن غياب و�شيلة للتوا�شل مع العامل اخلارجي واجلهات
�ل�ضاعية لإنقاذهم ،قد ت�ضبب ب�ضقوط عدد من هوؤلء �ل�ضحايا.
وب ��داأت بارباريت ��ا الرا التفك ��ري يف ابت ��كار نظ ��ام ي�شم ��ح لل�شلطات
الر�شمي ��ة واأع�ش ��اء ف ��رق اال�شتجاب ��ة االأولى م ��ن منقذي ��ن وغريهم،

التوا�ش ��ل مع �شان املناطق املنكوبة املحرومني م ��ن التغطية الهاتفية اأو
االت�شال باالإنرتنت ،وا�شتوحت ح ًال للمع�شلة من جهاز الراديو القدمي
لديه ��ا ،فالتطبي ��ق يقوم على ا�شتخ ��دام موجات راديوي ��ة على ترددات
فائق ��ة ،م ��ا يتيح للم�ضتخدم ��ني تلقي بالغ ��ات ومعلومات ب�ض� �اأن نقاط
التجمع ومراكز اال�شتقبال عرب هواتفهم الذكية يف حاالت الكوارث■.

جهاز لوحي للمستجيبين األوائل في حاالت الطوارئ
ذكرت تقارير �ضحافية اأن �ضركة بانا�ضونيك �ضتطلق
قريب ًا اأجهزة لوحية من ط��راز ،Toughpad FZ-M1
تتمتع مبوا�ضفات لت�ضهيل مهمة امل�ضتجيبني االأوائ��ل من
العاملني يف قطاعات االإطفاء واال�ضعاف وغريها.
واأ�ش ��ارت التقارير اإلى اأن اجلهاز اللوحي اجلديد مزود ب�شا�شة
مقا� ��ض  7بو�شات ،ومعالج  ،»Intel Celeron N4100وذاكرة
و�ش ��ول ع�شوائي  4جيجا بايت .واأ�شافت اأن ��ه يعترب خفيف الوزن،
اإذ اليزي ��د عن  540جرام� � ًا فقط ،ولديه ت�شني ��ف حماية IP65
ملقاوم ��ة الغبار واملياه وي�شتطي ��ع العمل بفعالي ��ة يف درجات حرارة
ترتاوح من  -10اإلى  +50درجة مئوية.

كامريا حرارية
وللجهاز كامريا ويب اأمامية بدقة  2ميجا بيك�شل مع ميكروفون
اإ�شرتيو ،وكامريا خلفية  8ميجا بيك�شل ،وفيه لوحة مفاتيح اإ�شافية
ال�شتخدام ��ه كحا�شوب �شخ�ش ��ي .وباالإ�شافة اإلى ذلك ،فهو جمهز
بنوع ��ني م ��ن الكام ��ريات ،االأولى م ��ن ن ��وع  Real Senseثالثية
االأبعاد ،عالوة على كام ��ريا حرارية ت�شمح للم�شتجيبني امليدانيني
يف قطاعات �لإطفاء و�لطو�رئ و�لدفاع ،بالتقاط �ل�ضور �حلر�رية
الفوري ��ة ومعاجلته ��ا مبا�ش ��رة ،كم ��ا ميك ��ن ا�شتخ ��دام الت�شوير
احل ��راري يف الت�شني ��ع اأي�ش� � ًا م ��ن اأج ��ل التحكم يف خ ��ط االإنتاج
و�شمان اجلودة■ .

أكتوبر 67 2018

«أفعى» بطول مترين إلخماد الحرائق

علماء من جامعة توهوكو اليابانية �ضنعوا
اأعلن اأخري ًا اأن
ً
روبوت ًا ي�ضكل اإ�ضافة مهمة الى تقنيات مكافحة احلرائق
واأدواتها .وذكرت اجلامعة اأن الروبوت اجلديد جاء على
�ضكل ثعبان.
واأ�شافت م�شادر اجلامعة اليابانية اأن ج�شم الروبوت قد �شمم
على هذا النحو كي ي�شاعده على الو�شول الى كل الزوايا واملواقع
ال�شيقة يف املناطق املت�شررة من احلرائق  ،والتي ي�شعب النفاذ اليها
عادة.
حركته �ضهلة
وق��د اأط �ل��ق ال�ب��اح�ث��ون ع�ل��ى ال��روب��وت املبتكر ا��ش��م «دراغ ��ون
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ف��اي��ر ف��اي��رت» ،ال ��ذي يعمل ع�ل��ى اإخ �م��اد ال �ن��ريان ب�شخ امل ��اء من
ف �ت �ح��ات م �ت �ع��ددة ،وب��ال �ت �ح��رك ال �� �ش��ري��ع م��ن ن�ق�ط��ة ال ��ى اأخ ��رى
بف�شل م��رون�ت��ه البالغة ال�ت��ي جتعله ق���ادر ًا على التنقل ب�شرعة
ب�شكل افقي وع�م��ودي ح�شبما يقت�شي ا أالم��ر .واإذا تطلبت املهمة
االنتقال ال��ى نقطة اأعلى من مكان ت��واج��ده ،ي�شخ «الثعبان» املاء
ب�شغط مرتفع من ال�شطح ال�شفلي ،اأم��ا اإذا كانت وجهته نقطة
اأخف�ض ،فهو يبادر الى تقليل �شغط امل��اء كي ينتقل الى االأ�شفل.
واإذ ا��ش��ارت امل�شادر اليابانية اإل��ى اأن الطول املتوقع ل� «الثعبان
االطفائي» �شيكون ح��وايل مرتين ،فهي أاف��ادت اأن ج�شم الروبوت
اجل��دي��د الي ��زال مو�شع درا� �ش��ة واخ�ت�ب��ار قبل االن�ت�ه��اء م��ن و�شع
الت�شاميم النهائية.

كن
مستعدًا
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كن
مستعدًا
سبل ا ّتقاء الهجمات السيبرانية
والتعافي منها

قراصنة االنترنت
يتربصون بك..
فتحصن من أعدائك
ّ
بات الدخول اإلى �ضبكة االنرتنت يف حد ذاته مغامرة
حمفوفة باملخاطر ،اإذ تتفاقم التهديدات التي يتعر�س
لها امل�ضتخدم يوم ًا اإثر يوم ،وهناك من ي�ضعى للرتب�س بك
وهم يف �ضباق حمموم مع اجلهات امل�ضوؤولة عن اأمن االنرتنت
التي التكاد ت�ضمم اأداة اأو تبتكر طريقة حلماية ال�ضبكة
وم�ضتخدميها ،حتى يتحايل عليها املهاجمون وهم كرث.
بطبيع ��ة احل ��ال ،ثمة ف ��وراق كثرية ب ��ني الهجمات الت ��ي ت�شتهدف
االأفراد وتلك املوجهة اإلى �شركات وموؤ�ش�شات و�شبكات بكاملها ،بيد اأن
االإج ��راءات الكفيلة بتح�شني ال�شبك ��ة يف احلالتني تنق�شم الى خطوات
يج ��ب اأن تُتخذ على �شبيل اال�شتعداد حت�شب� � ًا لهجوم ما ،واأخرى ينبغي
اتباعها اإذا وقع االعتداء لتدارك املوقف.
يف حالة الهجمات الفردية
ً
ينبغ ��ي اأن يتذك ��ر امل�شتخدم دائم� �ا اأن احلفاظ عل ��ى اخل�شو�شية
�ش ��روري ل�شم ��ان منع ��ة احلا�ش ��وب  ،فاخل�شو�شية ه ��ي الوجه االآخر
لالأمان.
قبل الهجوم
يف البداي ��ة ،الب ��د م ��ن اختي ��ار نظام ت�شغي ��ل اآم ��ن ،واحلر�ض على
حتديثه بانتظام وبالتاأكد من اأن هذا النظام حممي.
ويج ��ب انتق ��اء حم ��رك بح ��ث (مت�شفح) يلب ��ي احيتاج ��ات املرء
االأمني ��ة ه ��و االآخر ،وه ��ذا يف منته ��ى االأهمية الن معظ ��م الربجميات
اخلبيثة والفريو�شات الدودية تاأتي عرب حمرك البحث .ويقول اخلرباء
اأن ك ��روم  ،حمرك بحث غوغل ،يتمتع بدرجة اأمان عالية ،كما اأظهرت
درا�شة ل�شركة «اأكيوفنت» اال�شت�شارية .
وبقدر ما تكون كلمة ال�ش ��ر للح�شاب اال�شا�شي معقدة وحمفوظة يف
م ��كان اآمن ،بقدر ما ي�شعب على املهاجمني املحتملني اخرتاق اجلهاز،
علم� � ًا ان بع�ض هوؤالء املجرمني �شاروا يلجاأون الى ما ي�شمى «الهجمات
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القامو�شي ��ة» التي ي�شتخدم فيها قائمة طويل ��ة من الكلمات للعثور على
املف ��ردة املطلوبة .ويح ��ذر من ا�شتخدام معلوم ��ات «منطية» مثل تاريخ
املي ��الد اأو رقم �شيارت ��ك اأو بطاق ��ة االإئتمان اخلا�شة ب ��ك ،كما ينبغي
تغيريه ��ا ب�شكل دوري وع ��دم حفظها يف وثيقة عادية خمزنة على جهاز
احلا�شوب.
م ��ن ال�ش ��روري اأي�ش� � ًا توخي احل ��ذر وعدم فت ��ح املرفق ��ات اإال اإذا
كان ��ت قادمة من م�ش ��در موثوق .وم ��ن االأهمية اأال يج ��ازف املت�شفح
بتحمي ��ل امللف ��ات من اي موق ��ع كان عل ��ى ال�شبكة العنكبوتي ��ة ،فبع�ض
الربامج املجانية والبيانات املغرية..الخ تكون عبارة عن م�شيدة مليئة
بالفريو�شات التي تنتظر وقوع امل�شتخدم يف فخها.
جمربة وم�شهود لها بالقدرة على �شد هجمات
يجب ا�شتعمال برامج َ
الربجميات اخلبيثة ،مبا فيه ��ا الفريو�شات والفريو�شات الدودية وتلك
امل�شم ��اة «تروجانز» و «كيلوغ ��رز» و «روتكيت�ض» ،وحتميل برامج م�شادة
للتج�ش� ��ض وا�شتعمالها بانتظام للك�شف ع ��ن اأي برجميات اأو فريو�شات
جت�ش�شية .وين�شح بتحديث برامج احلماية بانتظام.
احلر� ��ض عل ��ى اأن ا�شتعم ��ال برنام ��ج حماي ��ة «اجل ��دار الن ��اري»
(فاي ��روول) م ��ن ن ��وع جي ��د ،فوظيفت ��ه ر�شد البيان ��ات الواف ��دة ومنع
امل�شبوه ��ة منه ��ا من الت�شل ��ل الى جه ��از احلا�شوب ،وهو يعت ��رب بالفعل
ج ��دار ًا منيع� � ًا �ش ��د الهاكرز فل ��واله ال�شتطاع ��وا اخ ��رتاق اأي حا�شوب
و�شرق ��ة كل ما فيه من بيانات .وينبغي عدم االإكثار من برامج «اجلدار
الن ��اري» اأو م�شادات الفريو�شات والربجميات التج�ش�شية ،الن زيادتها
توؤثر �شلب ًا على �شرعة الكرومبيوتر من ناحية ،كما اأنها توؤدي الى نتائج
معاك�شة من ناحية ثانية.
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من املهم م�ش ��ح امللفات املوقت ��ة ( ،)Cache Filesحيث يحتفظ
احلا�ش ��وب ببيان ��ات املواقع الت ��ي زاره ��ا املت�شفح ،وقد يك ��ون بع�شها
ح�شا�ش� � ًا �شيت�شبب بكارث ��ة لو وقع يف قب�شة قر�ش ��ان ،مثل تلك املتعلقة
بح�شاب امل�شتخدم امل�شريف.
يجب ت�شفري جهاز «رواتر» النه يوفر حماية ا�شافية للحا�شوب ،كما
ل ��و كان ج ��دار ًا ناري ًا ثانيا ،االم ��ر الذي ي�شتدعي حت�شين ��ه جيد ًا �شد
هجمات حمتملة.
ي�شتح�شن اي�ش ًا تطبيق ميزة «من ��ع العنا�شر املنبثقة يف املت�شفح»،
كم ��ا تن�شح �شرك ��ة «مايكرو�شوفت» الأن بع�شها ق ��د حتوي فريو�شات اأو
برجميات �شارة.
ُين�ش ��ح بتحدي ��ث جه ��از احلا�شوب من ف ��رتة الى اأخ ��رى ،لتجديد
حياته والتخل�ض رمبا من فريو�شات عالقة اأو برجميات خبيثة.
بعده
• ويف ح ��ال تعر�ض احلا�شوب لالخرتاق ينبغي اال�شراع باتخاذ
اخلطوات التالية ب�شكل عاجل لتدارك املوقف اإن اأمكن:
•ابالغ االدارة اأو الق�شم املخت�ض اإذا كنت يف املكتب واأطالعهم
على كل التفا�شيل اخلا�شة باالخرتاق.
•قط ��ع االت�ش ��ال ب�شبك ��ة االنرتنت وذل ��ك الإغ ��الق الباب على
املهاجمني احلاليني اأو املتوقعني
•م�ش ��ح املخلف ��ات املوج ��ودة �شلف� � ًا والبيان ��ات الت ��ي بقيت من
الت�شفح االأخري
•اإعادة ت�شغيل اجلهازوهو يف «الو�شعية االآمنة».
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• البحث عن الفريو�شات وغريها من العنا�شر ال�شارة بوا�شطة
برامج مكافحتها ،ومن ثم التخل�ض منها بعناية.
•اإع ��ادة اإ�ش ��الح ما خرب ��ه الهج ��وم ،وحتميل اأو �ش ��راء برامج
جديدة ومنتوجات رمبا تكون قد �شقطت �شحية للهجوم.
•حتديث اجلهاز بعد «تنظيفه» جيد ًا من العنا�شر اخلبيثة.
يف حالة الهجمات �ضد ال�ضركات واملوؤ�ض�ضات
نقط ��ة البدء يف عملي ��ة حماية املوؤ�ش�شة اأو ال�شبك ��ة ،هي و�شع خطة
عملي ��ة لال�شتجاب ��ة لهجمات حمتملة ،فهذا ي�شاع ��د ال�شركة و اجلهات
امل�شوؤولة عن اأمن املعلومات على معاجلة اجلرمية واحل ّد من احتماالت
تكرارها.
قبل الهجوم
يجب اأن ت�شتمل «خطة اال�شتجابة» على :
 .1خط ��وات متهيدية يتم فيها حتديد الكوادر واجلهات الداخلية
التي �شتتعامل مع هجوم حمتمل
 .2اإجراءات التق�شي عن �شبب امل�شكلة مبا فيها فح�ض اجلهاز
للتحقق من تعر�شه الخرتاق ولي�ض لعطل تقني ما.
 .3اج ��راءات اال�شتيعاب وفيها يتم ع ��زل العنا�شر امل�شابة على
حدة.
 .4خط ��وات التع ��ايف حي ��ث يك ��ون الق�شاء عل ��ى �شب ��ب اال�شابة
وم�شدره ��ا بتغيري كلمة ال�شر وحجب مواقع الكرتونية معينة،
على �شبيل املثال.

 .5واأخ ��ري ًا كيفية تقييم اال�شتجاب ��ة للهجوم وا�شتخل�ض درو�ض
منها:
•حتدي ��د االأ�شول الرئي�شي ��ة اأو الفروع والوح ��دات التي تتطلب
احلماي ��ة ،فقد تك ��ون تكلفة احلماية للموؤ�ش�ش ��ة كلها ،مرتفعة
للغاية.
•معرفة العدو اأمر مهم من �شاأنه اأن ي�شاعد على �ش ّد الهجمات
الع�شوائي ��ة ،والب ��د من حتدي ��ث برامج مكافح ��ة الفريو�شات
وبرامج احلماية االخرى.
•فح� ��ض حمت ��وى كاف ��ة النم ��اذج التي يت ��م اإن�شاوؤه ��ا وحذف
 HTMLيوؤدي ��ان اإلى اتقاء الربجم ��ة الن�شية عرب املوقع التي
يلج� �اأ اإليها املت�شللون لتثبيت الرموز ال�شارة وتفعيلها يف موقع
ال�شركة .
•ا�شتعمال كلمة �شر لكل جزء ،اأو مكون ،من املوقع بحيث اليكون
هن ��اك �شفح ��ات متاحة الأي كان ،قد يت�شل ��ل منها القرا�شنة
الى املوقع كله.
•م ��ن االف�شل اال�شتعانة ب�شركة ،اأو فني ��ني اخت�شا�شيني باأمن
املعلوم ��ات حلماي ��ة موق ��ع املنظم ��ة اأو ال�شركة الكب ��رية التي
ي�شعب على االفراد غ ��ري املوؤهلني تاأهي ًال عالي ًا احلفاظ على
اأمنها من الهجمات ال�شيربانية.
بعده
•و�ش ��ع تقدي ��رات اأولي ��ة للتهديد حامل ��ا مت التاأكد م ��ن ح�شول
اخرتاق.
ً
•تفعي ��ل خطة ما بع ��د الهجوم التي تك ��ون مر�شومة �شلفا ،وهي
معنية ب�شبل التعامل مع االعتداء ب�شكل مف�شل.
•حتديد حج ��م اخل�شائر الناجمة عن الهج ��وم ومدى اهميتها
وما اإذا كان من ال�شروري ا�شتبدال بع�ض العنا�شر اأو حماولة
اإ�شالحها.
•اتخاذ اخلط ��وات الكفيل ��ة بتقلي�ض ال�ش ��رر ،ومنع املجرمني
من تو�شيع نط ��اق هجومهم ،وذلك من خ ��الل التحكم مبرور
البيان ��ات وحت�ش ��ني االأج ��زاء «اله�ش ��ة» اأو امله ��ددة اأكرث من
غريها.
•االحتف ��اظ بقائمة مف�شلة للخط ��وات املتخذة من قبل كل من
العنا�شر التي تقوم بعملي ��ة اال�شتجابة واملكافحة ،لال�شتفادة
منه ��ا يف امل�شتقبل �ش ��واء يف تق�شي اأ�شباب الهج ��وم اأو طرق
منعه ثانية.
•اإبالغ االجهزة الر�شمية املكلفة اال�شراف على اأمن املعلومات.
•رف ��ع م�شتوى الوع ��ي يف املوؤ�ش�شة بالتهدي ��دات املحتملة و�شبل
اجتنابها ،عالوة على كيفية اال�شتجابة لها لو وقعت■ .
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ﻗﺒﻞ اﻟﻬﺠﻮم :
اﺧﺘﻴﺎر ﻧﻈﺎم ﺗﺸﻐﻴﻞ وﻣﺘﺼﻔﺢ إﻧﺘﺮﻧﺖ آﻣﻦ.

اﺧﺘﻴﺎر ﻛﻠﻤﺔ ﺳﺮ ﺻﻌﺒﺔ اﻟﺘﺨﻤﻴﻦ وﺗﻐﻴﻴﺮﻫﺎ ﺑﺸﻜﻞ دوري.
ﺗﺠﻨﺐ ﻓﺘﺢ اﻟﻤﺮﻓﻘﺎت ﻣﻦ ﺟﻬﺎت ﻏﻴﺮ ﻣﻌﻠﻮﻣﺔ.

اﺳﺘﺨﺪام اﻟﺠﺪار اﻟﻨﺎري وﺑﺮاﻣﺞ اﻟﺤﻤﺎﻳﺔ ﻣﻦ اﻟﻔﻴﺮوﺳﺎت.

ﺗﺸﻔﻴﺮ ﺷﺒﻜﺔ اﻟﻮاي ﻓﺎي اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻤﺴﺘﺨﺪم.
ﺗﺤﺪﻳﺚ اﻟﺠﻬﺎز ﺑﺎﺳﺘﻤﺮار.

ﺑﻌﺪه :
إﺑﻼغ ﻣﺰود اﻟﺨﺪﻣﺔ أو ﺷﺮﻛﺔ اﻟﺼﻴﺎﻧﺔ.
إﻗﻔﺎل ﺷﺒﻜﺔ اﻹﻧﺘﺮﻧﺖ.

ﻣﺴﺢ اﻟﻤﺨﻠﻔﺎت ﻣﻦ اﻟﺘﺼﻔﺢ اﻷﺧﻴﺮ.

إﻋﺎدة ﺗﺸﻐﻴﻞ اﻟﺠﻬﺎز ﻟﻠﻮﺿﻌﻴﺔ اﻵﻣﻨﺔ.

اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ اﻟﻔﻴﺮوﺳﺎت واﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﻟﻀﺎرة.
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ﻗﺒﻞ اﻟﻬﺠﻮم:
ﺗﺤﺪﻳﺪ اﻷﻗﺴﺎم اﻟﻤﻌﺮﺿﺔ ﻟﻠﻬﺠﻮم.

ﻓﺤﺺ اﻷﺟﻬﺰة اﻟﻤﺴﺒﻖ وﻋﺰل اﻷﺟﻬﺰة اﻟﻤﺼﺎﺑﺔ.
ﺣﺠﺐ اﻟﻤﻮاﻗﻊ ﻏﻴﺮ اﻵﻣﻨﺔ ﻋﻦ اﻷﺟﻬﺰة.

ﺗﺤﺪﻳﺪ اﻷﻗﺴﺎم اﻷﺣﻮج ﻟﻠﺤﻤﺎﻳﺔ وإﺧﻀﺎﻋﻬﺎ ﻟﻨﻈﺎم أﻣﺎن ﻣﺮﺗﻔﻊ.

ﺗﻘﺪﻳﺮ اﻟﺠﻬﺎت اﰐ ﻗﺪ ﺗﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣﻦ اﺧﺘﺮاق اﻟﺸﺮﻛﺔ.
اﺳﺘﺨﺪام ﻛﻠﻤﺎت ﺳﺮﻳﺔ ﻣﺘﻌﺪدة ﻟﻜﻞ ﻣﺮﺣﻠﺔ.
اﻻﺳﺘﻌﺎﻧﺔ ﺑﺎﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻤﺘﺨﺼﺼﺔ داﺋﻤﺎً.

ﺑﻌﺪه:
ﺗﻘﺪﻳﺮ ﺣﺠﻢ اﻟﻬﺠﻮم واﻟﺨﺴﺎﺋﺮ.

ﺗﻘﻠﻴﺺ اﻟﻀﺮر ﺑﻤﻨﻊ اﻟﻤﺨﺘﺮﻗﻴﻦ ﻣﻦ اﻟﺘﻤﺪد.

اﻻﺣﺘﻔﺎظ ﺑﺎﻟﺨﻄﻮات اﻟﻤﺘﺨﺬة ﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻬﺎ ﰲ ﻣﻨﻊ ﻫﺠﻮم ﺟﺪﻳﺪ.

رﻓﻊ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻮﻋﻲ ﻟﻸﻓﺮاد ،واﻟﺘﺪرﻳﺐ ﻋﻠﻰ أﻧﻈﻤﺔ اﻟﺤﻤﺎﻳﺔ.
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في
العمق
في أوقات الكوارث

االسعاف األولي ..
مفتاح النجاة بالنسبة للكثيرين
د� .ضمر ديوب
طبيبة اأخ�شائية بال�شحة العامة

drdayoub964@yahoo.com

لال�ضعافات االأولية خالل اال�ضتجابة لكارثة اأو اأزمة اأو
حادثة طارئة ،اأي ًا كان حجمها ،دور حيوي يف �ضكل التعامل
مع ال�ضحايا ومدى جناحه ،الأن اال�ضتجابة االولية هي
املفتاح واملقدمة التي تتحكم بكل ،اأو مبعظم ،م��ا ياأتي
بعدها ،كما اأن عمليات االنقاذ احلا�ضمة التي تنقذ الكثري
من االرواح ،قد تتم يف هذه املرحلة التمهيدية وعلى ايدي
رجال اال�ضعاف ميدانيا.
تط ��ورت اال�شعاف ��ات االولي ��ة وتعقدت م ��ن حيث الط ��رق واالأدوات
واخل ��ربات ،اأ�شوة بكل عنا�ش ��ر اإدارة املخاطر ،وذل ��ك ب�شبب االأهمية
املتزايدة التي باتت تُعلق عليها ،وكونها اثبتت مدى �شرورتها وجدواها.
التطوع
وال�ش ��ك اأن اال�شعافات االأولية ميدان وا�ش ��ع يتمتع باملرونة الكبرية،
وهذا اأحد اأ�شب ��اب فاعليته واأهميته .فهي لي�شت خدمات تقدمها دائم ًا
ك ��وادر طبية اأو طواقم عمل وانقاذ نظامية من موظفني دائمني يعملون
لدى هذه اجلهة احلكومية اأو تلك ،بل قد يقوم بهذه اخلدمات النفي�شة
متطوع ��ون عاديون  ،مم ��ن خ�شعوا لبع� ��ض التدريب عل ��ى اال�شعافات
االولي ��ة فباتوا قادرين على اإنق ��اذ اآخرين من موت حمتم .وهذا يج�شد
اأهمية التط ��وع ،و�شرورة حتويل القطاع االأكرب من اال�شخا�ض العاديني
ال ��ى م�شتجيب ��ني اأوائل يك ��ون بو�شعهم القب�ض على زم ��ام املبادرة حني
تربز ال�شرورة املفاجئة وامل�شاهمة يف انقاذ االأرواح .ففي حاالت كثرية،
قد يتعذر و�شول ف ��رق اال�شعاف الر�شمية مع اأدواتها الى موقع احلريق
اأو الفي�ش ��ان اأو الزلزال..ل�شب ��ب اأو اآخر ،فتغدو اخل ��ربة البدائية التي
تتوفر لدى متطوعي االإ�شعاف  ،بالغة االهمية ،البل قد تكون ذات قيمة
حا�شمة جلهة �شمان جناة الكثريين من املوت.
وم ��ع اأن هن ��اك اهتمام� � ًا متزاي ��د ًا يف دول كثرية بخدم ��ات الدفاع
امل ��دين على امل�شتوى احلكومي ،كما اأن الكلي ��ات التقنية واملعاهد العليا
ب ��داأت من ��ذ فرتة ال با�ض بها تخ ��رج اخت�شا�شني بالدف ��اع املدين ،فاإن
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احلاج ��ة تبقى ملح ��ة لتهيئة العدد االكرب من اأف ��راد املجتمع كي يكونوا
قادرين عل ��ى تقدمي خدمات اال�شعاف االولية وق ��ت ال�شرورة .والواقع
اأن الطري ��ق اليزال طوي ًال لتحقيق ه ��ذه الغاية فمحاولة حتويل املجتمع
ال ��ى جمموعة من امل�شتجيبني االوائل الت ��زال يف اأولها يف معظم الدول
ح ��ول العامل ،وثمة �شرورة حقيقية للرتكيز على توفري احلد االأدنى من
التدري ��ب على خدمات اال�شعاف الأكرب عدد ممكن من اأبناء املجتمع اإن
مل يكن له كله.
اأهمية اال�ضعاف االأويل
لكن بغ�ض النظر عن مدى ا�شتع ��داد املجتمع اأو قدرات امل�شتجيبني
االأوائ ��ل لديه من م�شعفني وغريهم� ،شيكون هن ��اك �شحايا حتم ًا ،فاأي
كارثة �شتوقع قتلى وجرحى وتت�شبب بالدمار كما �شتلحق ال�شرر الكبري
بالبين ��ة التحتي ��ة ،واإال ملا كانت جدي ��رة بهذا اال�ش ��م .وبطبيعة احلال،
�شتك ��ون هناك احتم ��االت خمتلفة حول عدد ال�شحاي ��ا الذي قد يرتفع
لي� ��ض الأ�شب ��اب تت�شل مبا�ش ��رة بالكارثة نف�شها بل لع ��دم توفر خدمات
اال�شعافات االولية ب�شرعة كافية .ولئن كنا عاجزين عن التاأثري مبا�شرة
بوت ��رية الكارثة وتوقيت ح�شولها واأ�شبابها ،ميكن لكل الدول اأن ت�شتعد
لتطوي ��ر خدمات اال�شعافات االولية املنا�شبة واحلر�ض على و�شولها ملن
يحتاجها ب�شرعة ،كي ت�شتطي ��ع التاأثري يف نتائج الكارثة وكيفية التعايف
منه ��ا .ومع ��روف اأن الكثري من ح ��االت الوفاة تعود ال ��ى تلقي امل�شاب
اال�شعاف ��ات االولية يف وقت متاأخ ��ر اأكرث مما ينبغ ��ي ،اأو اإلى اأن الذين
قدموه ��ا له يف موقع احل ��ادث اأو الكارثة مل يكونوا موؤهلني تاأهي ًال كافي ًا
لتقدمي خدمات منا�شبة باحلد االدنى.
الغايات
وم ��ن االهمية مبكان اأن يتمتع امل�شعف ��ون ب�شفات خمتلفة ومهارات
حيايت ��ة عدا عن املعلومات التقنية ح ��ول �شبل تقدمي العناية واال�شعاف
االويل للم�شاب ��ني .وعلى �شبيل املثال ،يج ��ب اأن يحافظ امل�شعفون على
رباط ��ة اجلاأ�ض والهدوء ق ��در االمكان بعيد الكارث ��ة حني يكون اجلميع
متعب ��ني وخائفني و�شط حالة م ��ن الفو�شى العارمة ،فاله ��دوء والروية
هما ال�شمت ��ان اللتان متيزان امل�شعف الناجح والق ��ادر على انقاذ حياة
عدد اأكرب من امل�شابني وال�شحايا.
وينبغ ��ي الت�شدي ��د عل ��ى اأن الغاية م ��ن االإ�شعافات االأولي ��ة الت�شمل

في
العمق

معاجل ��ة امل�شاب اأو توف ��ري الدواء له  ،بل هي عب ��ارة عن مرحلة متهد
للمعاجل ��ة مهمته ��ا منع حال ��ة املري�ض من التفاقم ،وذل ��ك ريثما ت�شل
الف ��رق املوؤهلة لتوف ��ري العناية الطبية الالزم ��ة والتعامل مع االإ�شابات
ب�شكل فعال واحرتايف.
لذل ��ك يتوجب على من يقدمون اال�شعافات االأولية اأن يحر�شوا على
الت�ش ��رف بحكمة وحذر وعدم اتباع ط ��رق معقدة يف العناية بال�شحية
حتى ال يوؤدي ذلك الى اإعاقة عمل فرق الرعاية ال�شحية ب�شكل اأو اآخر.
وعل ��ى �شبيل املثال ،يجدر بامل�شعف االول ��ى اأن يتجنب و�شع �شائل ما اأو
منظ ��ف مع ��ني على جرح امل�ش ��اب الن ذلك قد ي�شط ��ر الطبيب الحق ًا
اإل ��ى ق�شاء بع�ض الوقت يف تنظيف اجلرح من هذا ال�شائل قبل اأن يبداأ
مبعاجلته ،وهذا التاأخري قد يوؤدي الى نتائج �شيئة.
وياأت ��ي يف طليعة اأه ��داف اال�شعاف االأويل ايقاف تط ��ور اال�شابات
نحو اال�ش ��واأ وجتنب تردي حالة ال�شحية ب�شكل مت�شارع .كما يرمي الى
جتنب وقوع �شحايا جديدة ج ّراء الكارثة .طبيعي اأن عدد ال�شحايا قد
يكون عالي� � ًا ،لكن مهمة اال�شعافات االولية هي اأن جتمد عدد امل�شابني
قدر االمكان ومتنعه من االرتفاع.
ومن اأهم غايات االإ�شعاف االأويل التخفيف بالقدر املمكن من معاناة
امل�شابني واآالالم اجلرحى ،من دون االقدام على اي جمازفات قد توؤدي
ال ��ى نتائ ��ج عك�شية .وهناك اإج ��راءات حمددة ميك ��ن اتخاذها للعناية
بامل�شاب ��ني ،على اختالف ح ��االت اال�شابة ،يجب اأن يك ��ون اامل�شعفون
قد تدربوا عليه ��ا .وجتدر اال�شارة الى اأن حماية امل�شابني ممن فقدوا
الوع ��ي ،هي واجب ا�شا�ش ��ي من واجبات فرق اال�شع ��اف االأويل ،مع اأن

حماولة التدخل يف حاالت فقدان الوعي لي�شت حمبذة خ�شية ان يتفاقم
املر�ض اأو تتعقد االإ�شابة.
امل�ضاب م�ضعف ًا
والواق ��ع ،يج ��ب اأن يبداأ امل�شعف ��ون عملهم حاملا ي�شل ��ون الى موقع
الكارث ��ة اأو احل ��ادث ،ه ��ي البحث ع ��ن امل�شابني القادري ��ن على تلقي
امل�شاع ��دة اأو االأق ��ل تاأثر ًا بني امل�شابني ،مما ي�شه ��ل مهمة امل�شتجيبني
االأوائ ��ل ورمب ��ا يوفر له ��م معاون ��ني ميكنه ��م اأن ي�شاهم ��وا يف اإ�شعاف
االآخري ��ن .و ُين�شح باإيالء امل�شابني ممن تاأث ��روا نف�شي ًا بالكارثة ،فبدا
عليه ��م اال�شطراب والهلع بو�ش ��وح ،خ�شية اأن ين�ش ��روا اخلوف والقلق
وياأث ��روا �شلب� � ًا على باق ��ي امل�شابني مما ق ��د يجعل املوقف الع ��ام اأ�شد
�شعوبة وخطورة .ومن ال�ش ��رورة مبكان اأن يحاول امل�شعفون على الفور
م�شاع ��دة اأي م�شاب يالحظ ��ون اأنه مطمور باالأترب ��ة اأو غريها كلي ًا او
جزئي ًا مطمورة– يف حاالت الزاللزل وانزياحات الرتبة خ�شو�ش ًا.
نظر ًا لل ��دور الهام الذي يوؤديه اال�شع ��اف االأويل يف اأوقات الكوارث
واالأزم ��ات ،على وج ��ه اخل�شو�ض ،يج ��ب اأال يعترب خدم ��ة من الدرجة
الثاني ��ة اأو الثالثة،االق ��ل اأهمية من العناية الطبي ��ة التي تكون مطلوبة
يف ح ��االت كه ��ذه .وم ��ن ال�ش ��روري تو�شيع نط ��اق التدري ��ب واالعداد
للمتطوع ��ني من الفئ ��ات كافة ،وذلك عل ��ى �شبيل اال�شتع ��داد للطوارئ
واالزم ��ات والك ��وارث ،الأن وجود هوؤالء امل�شعف ��ني وجاهزيتهم يحمالن
عل ��ى االإطمئن ��ان اإلى اأن هناك م ��ن �شيفتح باب النج ��اة اأمام امل�شاب
ويهيوؤه لتلقي العالج■ .
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شدد على وجوب تقديمها
إطار عام سنداي ّ

المساعدات االنسانية والتنموية ..أداة البد
للحد من الكوارث
منها
ّ
التعرف الكوارث التي تقع يف هذا اجلزء من العامل اأو ذاك حدود ًا ،وال�ضك اأن تداعيات الزالزال اأو انزياحات الرتبة اأو
الفي�ضانات  ...واآثارها التبقى ح�ضر ًا على املناطق املنكوبة نف�ضها .هذه حقيقة اأدركتها دول مثل االمارات العربية املتحدة
داأبت على تقدمي الدعم باأنواعه للدول املحتاجة منذ عقود عدة ،كما اأنها كانت اأ�ضا�ض ًا جلملة من القرارات واال�ضرتاتيجيات
التي و�ضعتها دول ومنظمات اأممية وغريها للتعامل مع واحدة من التحديات العاملية الكربى البيئية.
والقناعة باأن اأحد ًا الميكنه اأن ينعم باالآمان مامل ي�شاعد جاره وقت
ال�ش ��رورة ،والجن ��اة للجميع اإن مل يتع ��اون كل منا مع االآخ ��ر ،تاأتي يف
طليع ��ة االعتبارات التي دفع ��ت «اإطار عام �شنداي» للحد من الكوارث،
اإل ��ى الت�شدي ��د مرة تلو االخ ��رى على اأهمي ��ة التعاون ال ��دويل ،ووجوب
تقدمي امل�شاعدات التنموية واالن�شانية ،كاأداتني ا�شرتاتيجيتني لتجنيب
االن�شان املزيد من الكوارث ،او التقليل من اآثارها املدمرة ،على االقل.
 200مليون �ضنوي ًا
المتر �شنة واحدة م ��ن دون اأن يتكبد العامل خ�شائر فادحة باالرواح
واملمتل ��كات ج� � ّراء الك ��وراث ،وثم ��ة من يقدر ع ��دد اال�شخا� ��ض الذين
يتاأث ��رون ب�شكل اأو اآخر بالزالزل والرباك ��ني واالأعا�شري  ..مبا يزيد عن
 200ملي ��ون ان�شان �شنوي� � ًا بني �شحية وم�ش ��اب ومهجر خ�شر م�شدر
 78العدد

26

عي�ش ��ه .ولالأ�ش ��ف ،يب ��دو اأن االن�شان يق ��وم بالكثري من حي ��ث ال يدري
ك ��ي يرفع من مع ��دل ال�شحايا هذا ،وذلك بتجاه ��ل االعتبارات البيئية
وال�شم ��اح للمدن الكبرية اأن تنمو وتت�شخ ��م ب�شكل ع�شوائي ،ف�ش ًال عن
االخف ��اق يف معاجلة جذور الفق ��ر ،على م�شتوى االف ��راد �شمن الدولة
الواح ��دة ،اأو على �شعي ��د الدول يف اأنحاء العامل .ومع ��روف اأن املدينة
املنظم ��ة تنظيم� � ًا منا�شب ًا موؤهل ��ة ملكافحة حري ��ق اأو اع�ش ��ار بطريقة
جمدي ��ة وانقاذ العدي ��د من االرواح ،خالف ��ا ملدينة �شفي ��ح متورمة يف
اأطراف مدينة كربى.
بناء على ذلك  ،لي�ض هناك اأدنى �شك يف اأن الفقر عامل مهم للغاية
يف رف ��ع م�شتوى خط ��ورة الكوراث واحتمالية وقوعه ��ا ،وكذلك يف تقليل
ق ��درة االفراد واملجتمع ��ات على اال�شتجاب ��ة لها اأو حتمله ��ا ،والبد الأي
م�ش ��روع ب ّناء حلماية االن�شان من الكوارث من معاجلة هذين اجلانبني
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 :التقلي ��ل من اإم ��كان وقوع الكوارث وتعزيز الق ��درات للت�شدي لها ،يف
الدول الفقرية.

االإماراتي منذ عام  1971حتى عام  2015حيث قدمت دولة االإمارات
3
اأكرث من  174مليار درهم توزعت على  178دولة».

الفقر
وثم ��ة الكثري م ��ن االأدلة امللمو�ش ��ة والبيانات التي توؤك ��د اأن الفقري
ه ��و ال�شحي ��ة االأولى التي ُجته ��ز عليها الكارثة ،ب�شهول ��ة ا�شد مما هي
احل ��ال مع غريه ،اإذ اأن «  94.25%من جميع الذين لقوا حتفهم ج ّراء
الك ��وارث بني  2000 – 1975كانوا م ��ن قليلي الدخل او من اأ�شحاب
اأقل الدخول املتو�شطة .وكانت ن�شبة اال�شخا�ض االأ�شد فقر ًا من �شحايا
الكوراث هي  ، « 68%كما جاء يف كتيب «الربط بني ا ّ
حلد من خطورة
الك ��وراث واحل ّد من الفقر» ال�شادر ع ��ن «برنامج التنمية التابع لالأمم
املتحدة »UNDP،2008 1
كم ��ا اأن الدول الفق ��رية الت�شتطيع اأن جتد امل ��وارد الكافية لالنفاق
على اإدارة املخاطر وفهم ما تعنيه الكوارث ورفع م�شتوى الوعي بها لدى
اأ�شح ��اب امل�شلحة اال�شا�شيني اأي اجلمه ��ور ،ناهيك عن احلفاظ على
م�شتوى مقبول من اجلاهزية لدى الكوادر املوؤهلة ملنع الكوارث واتقائها
اأو لال�شتجابة للكارثة ومن ثم التعايف منها.
بهذا املعنى يكون الفقر عائق ًا اأمام تطبيق االأولويات االأربع ل� «اإطار
�شنداي للح ّد من خماطر الك ��وارث  2»2030-2015التي تن�ض ثالث
منه ��ا بو�شوح على وجوب «فهم خماطر الكوراث» و « تعزيز �شبل اإدارة
خماط ��ر الك ��وارث» و «حت�ش ��ني م�شت ��وى اال�شتعداد من اأج ��ل الت�شدي
للكوارث بفعالية».

االهداف..واملبادئ
واحلقيقة اأن «اإطار عام �شنداي» للحد من خماطر الكوارث مل يوفر
فر�ش ��ة للت�شديد على اأهمية التعاون بني ال ��دول ،ووجوب دعم كل منها
لالأخ ��رى ،لي� ��ض فقط من خالل تب ��ادل املعارف واخل ��ربات ،بل اأي�ش ًا
عرب تقدمي املعونات التنموي ��ة وامل�شاعدات االن�شانية اي�ش ًا .وهو بذلك
اليختل ��ف كثري ًا ع ��ن �شابقه « اإطار عام هيوغ ��و للعمل »2015-2005
ال ��ذي كان قد �شل ��ط ال�شوء ب ��دوره على اأهمي ��ة امل�شاع ��دات والتعاون
الدويل بغر�ض التقليل من الكوراث واال�شتعداد لال�شتجابة لها والتعايف
منها.
ً
ً
غ ��ري اأن هناك فرقا اأ�شا�شيا يف طريق ��ة اإبراز اإطاري «�شنداي» و»
هيوغ ��و» الأهمي ��ة التعاون الدويل ودع ��م الدول القادرة ال ��كايف للدول
الفق ��رية ،وال�شيم ��ا اأن «�شن ��داي» متي ��ز ع ��ن �شابق ��ه بو�ش ��ع معايري
وحم ��ددات جتعل من املمكن قيا� ��ض االأداء واحت�شاب النتائج التي يتم
اإحرازه ��ا .واإذ يوؤك ��د «�شن ��داي» على م ��دى �شرورة التع ��اون والدعم
الدوليني مرار ًا يف �شياق مناق�شة جممل االفكار املطروحة .فهو ي�شدد
عل ��ى ه ��ذه ال�ش ��رورة يف فقرة معنون ��ة « اإطار عمل هيوغ ��و :الدرو�ض
امل�شتخل�ش ��ة والثغ ��رات ،»...على �شبي ��ل املثال .واالأهم اأن ��ه يفرد لها
اله ��دف ال�شاد� ��ض م ��ن االأه ��داف االإجمالي ��ة ال�شبعة الت ��ي يحددها
لنف�ش ��ه  ،ال ��ذي ين�ض على وج ��وب « الزيادة بدرجة كب ��رية يف تعزيز
التع ��اون ال ��دويل مع البل ��دان النامية من خالل اإيج ��اد الدعم الكايف
وامل�شت ��دام لتكمل ��ة اأعماله ��ا الوطني ��ة املنج ��زة يف �شبي ��ل تنفيذ هذا
االإط ��ار بحلول عام  .»2030واإمعان ًا يف الت�شدي ��د على اأهمية التعاون
ال ��دويل يقول «�شنداي» يف املبداأ الثاين ع�شر من مبادئه التوجيهية ال�
 13اإن « جتدي ��د الدعم املق ��دم من البلدان املتقدم ��ة وال�شركاء اإلى
البل ��دان النامية مبا يتنا�شب مع االحتياجات واالأولويات الوطنية التي
حتدده ��اه ��يبنف�شه ��ا».
واحل ��ق اأن الدول ��ة الت ��ي تتمت ��ع بق ��در كاف م ��ن امل ��وارد والرثوات
ت�شاع ��د نف�شها حني تق ��دم امل�شاعدات لدول نامي ��ة تعاين من �شعوبات
اقت�شادية .لذل ��ك اآن االأوان لتنظيم هذه امل�شاعدات وحتديد معدالتها
وقنواتها ورمبا كيفية انفاقها ،حتى يفيد الطرفان من نتائجها.

م�ضاعدات االإمارات
والواقع اأن امل�شاعدات االن�شانية التي جتد طريقها الى دولة منكوبة
يف اأعق ��اب كارث ��ة ما ،حتظى عادة باهتمام وا�ش ��ع ،رمبا اأكرب من ذاك
ال ��ذي تناله امل�شاع ��دات التنمية الت ��ي تُقدم يف االح ��وال العادية ودون
�ضغ ��وط �حلاجات �لطارئ ��ة �لتي تنجم عن �لكارث ��ة .لكن من �ل�ضعب
الق ��ول اأن الغ ��ذاء والدواء واالغطي ��ة وغريها من امل ��واد االغاثية ،اأهم
من املعونات التنموية من تعليمي ��ة و�شحية واإن�شائية الخ...فلكل منهما
دوره ،االمر الذي يجعل املقارنة غري واردة .لكل من النوعني �شروراته،
والدول الفقرية حتتاج كليهما.
هك ��ذا حتر�ض ال ��دول الت ��ي ت�شت�ش ��رف امل�شتقبل كدول ��ة االمارات
العربي ��ة املتحدة وتتخ ��ذ قراراتها بحكمة ،على اجلم ��ع بني امل�شاعدات
االغاثي ��ة والتنموية حتى يف حاالت االأزمات والك ��وارث ،كما ت�شعى الى
االأخ ��ذ بيد الدولة املنكوبة على طريق اإع ��ادة البناء على ا�ش�ض �شليمة،
اإنطالق� � ًا م ��ن قناعتها ب� �اأن م�شاع ��دة املحت ��اج تكون جمدي ��ة بقدر ما
ت�شاع ��ده على م�شاعدة نف�شه .وتق ��ول وزارة اخلارجية والتعاون الدويل
اإن الدولة مل ترتدد يف توفري «امل�شاعدات التنموية واالإن�شانية واخلريية
ملختلف مناطق العامل و�شعوبها وتربهن لغة االأرقام على الدور االإن�شاين

1. Linking Disaster Risk Reduction and Poverty Reduction، UNDP، 2008، https://goo.
gl/MydZdA
2. Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015-2030 ، https://goo.gl/pRCXi9
3. https://goo.gl/1ynneF
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