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بقيم زايد ملتزمين ..وعلى دربه نسير..
«عام زايد» ...هذا ال�سعار الذي األهمنا وحفزنا على مدار عام كامل فكان له اأثرا يف نفو�سنا جميعا ،قيادات ومواطنني ،حتدينا
اأنف�سنا ،وكاأننا نحاول اأن نوؤكد لالأب املوؤ�س�س ،ال�سيخ زايد طيب اهلل ثراه ،اأنه ترك خلفه جيال قادرا على حتمل امل�سوؤولية واإكمال
امل�سرية ،ليته كان معنا ..يفتخر باأبنائه ..يتباهى باإجنازاتهم وحبهم ال�سادق له ،والتزامهم بتعاليمه واإخال�سهم لوطنهم.
فقد اأ�ضبح طموح دولتنا قياد ًة و�ضعب ًا ال حدود له ،يمتد من االأر�ض اإلى ال�ضماء ،ال يعرف الم�ضتحيل ،ويتخطى كل التحديات ،وبغير ال�ضدارة ال نر�ضى.
باإرث ابائنا نهتدي ،وب�ضواعد اأبنائنا ن�ضتطيع ،وبحكمة قادتنا ننجز.
فال ياأتي عام اإال ونحن نحتفل فيه باإنجاز جديد متفرد ،وفي عام زايد تتعددت االإنجازات والتي كان من اأهمها دخول االإمارات ع�ضر الت�ضنيع
الف�ضائي الكامل بعد نجاحها باإطالق «خليفة �ضات» الذي اأ�ضرف على �ضناعته وتطويره مهند�ضون اإماراتيون بن�ضبة  100في المائة ،ليرتفع عدد االأقمار
ال�ضناعية التي تديرها االإمارات اإلى  9اأقمار ،با�ضتثمارات تزيد على  22مليار درهم .وهو يعد بمثابة اأيقونة هند�ضية فائقة التطور ،وح�ضل على خم�ض
براءات اختراع .كما اأعلنت وكالة االإمارات للف�ضاء ،بالتعاون مع جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا ،والجامعة االأميركية في راأ�ض الخيمة ،عن اإطالق
م�ضروع تطوير القمر اال�ضطناعي «مزن �ضات» لدرا�ضة الغالف الجوي لالأر�ض.
وحافظت دولتنا على موقع الريادة في كافة المجاالت ال�ضيا�ضية واالجتماعية واالقت�ضادية وغيرها ،وهو ما انعك�ض في ترتيب الدولة في كافة الموؤ�ضرات
االقت�ضادية والتنموية .فا�ضتمر ن�ضقها الت�ضاعدي في تقارير التناف�ضية العالمية لهذا العام ،واأكدت �ضدارتها على م�ضتوى منطقة ال�ضرق االأو�ضط و�ضمال
اأفريقيا حيث احتلت المركز االأول ،بينما احتلت المركز ال ـ  17على الم�ضتوى العالمي ،وكما ح�ضلت على المركز االأول عالمي ًا في موؤ�ضرات كفاءة االإنفاق
الحكومي ،و�ضراء الحكومة للمنتجات التقنية.
وانتهى العام بفتح اأبواب العالم اأمام �ضعب االإمارات ،حيث ا�ضتطاع اأن ي�ضل جواز ال�ضفر االإماراتي اإلى مرتبة ال�ضدارة بدخول  167دولة دون
تاأ�ضيرة ،وهو االإنجاز الذي يج�ضد اإرادة حقيقية وعمل م�ضن ،كما يعك�ض ذلك ال�ضمعة الطيبة التي تتمتع بها الدولة في جميع بقاع العالم ،اإذ يحظى
المجتمع االإماراتي باالحترام والتقدير من مختلف دول العالم.
اأما في مجال الت�ضامح ،فقد اأثبتت االإمارات ريادتها العالمية وا�ضت�ضافت العديد من المنا�ضبات الهامة ،و�ضل�ضلة من االأن�ضطة والفعاليات خالل
المهرجان الوطني للت�ضامح انتهت بالقمة العالمية للت�ضامح ،كما تم تاأ�ضي�ض جمعية االإمارات للت�ضامح والتعاي�ض ال�ضلمي ،اأعقبه ت�ضكيل المجل�ض العالمي
للمجتمعات الم�ضلمة .وت�ضدرت الدولة الت�ضنيف العالمي للت�ضامح ب�ضفتها اأكبر دولة مانحة في مجال تقديم الم�ضاعدات االإن�ضانية الطارئة لل�ضعب
اليمني ال�ضقيق بم�ضاعدات مبا�ضرة بلغت  4.56مليارات درهم بنهاية اأكتوبر الما�ضي.
وتوجت جهود الدولة وتاريخها في مجال الت�ضامح والم�ضاعدات االإن�ضانية بتكريم المغفور له ال�ضيخ زايد بن �ضلطان اآل نهيان« ،طيب اهلل ثراه» ،تقديرا
لجهوده ال�ضباقة واإ�ضهاماته ومبادراته في مجال الت�ضامح وال�ضالم حول العالم.
وينتهي عام زايد باإعالن �ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�ض الدولة «حفظه اهلل» 2019 ،عام ًا للت�ضامح ،وهو امتداد لعام زايد الخير
وتر�ضيخ للقيم الموؤ�ض�ضة لدولة االتحاد .ون�ضتقبل العام الجديد «عام الت�ضامح» بمزيد من البهجة والفرح والخير في نفو�ض الجميع ويتجلى في الدور الرائد
والحقيقي للدولة في اإعالء مكانة هذه القيم ،ون�ضرها عالمي ًا ليعم اال�ضتقرار وال�ضعادة بين الب�ضرية .ويعد ذلك للت�ضامح امتدادا لنهج االأب الموؤ�ض�ض،
«طيب اهلل ثراه» ،وتاأكيد اأن االإمارات وفي ًة لمبادئها االإن�ضانية النبيلة■.
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الدورة الثانية من االجتماعات السنوية
لحكومة دولة اإلمارات
�سهد �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الــوزراء حاكم دبي «رعاه
اهلل» و�ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن زايد اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات امل�سلحة ،اإطالق 7
ا�سرتاتيجيات وطنية م�ستقبلية يف القطاعات احليوية ملئوية الإمارات .2071
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الحدث
جــاء ذلــك �ضمن فعاليات ال ــدورة الثانية مــن االجتماعات
ال�ضنوية حلكومة دولة االإمــارات ،يف اإمارة اأبوظبي ،بح�ضور �ضمو
ال�ضيخ حمدان بن حممد بن را�ضد اآل مكتوم ويل عهد دبي ،و�ضمو
ال�ضيخ حمدان بن را�ضد اآل مكتوم نائب حاكم دبي وزير املالية،
و�ضمو ال�ضيخ �ضلطان بن حممد بن �ضلطان القا�ضمي ويل عهد
ونائب حاكم ال�ضارقة ،و�ضمو ال�ضيخ عمار بن حميد النعيمي ويل
عهد عجمان ،و�ضمو ال�ضيخ حممد بن حمد بن حممد ال�ضرقي ويل
عهد الفجرية ،و�ضمو ال�ضيخ را�ضد بن �ضعود بن را�ضد املعال ويل
عهد اأم القيوين ،و�ضمو ال�ضيخ حممد بن �ضعود بن �ضقر القا�ضمي
ويل عهد راأ�ض اخليمة.
كما ح�ضر االجتماعات الفريق �ضمو ال�ضيخ �ضيف بن زايد اآل
نهيان نائب رئي�ض جمل�ض ال ــوزراء وزيــر الداخلية و�ضمو ال�ضيخ
من�ضور بن زايد اآل نهيان نائب رئي�ض جمل�ض الوزراء وزير �ضوؤون
الرئا�ضة و�ضمو ال�ضيخ ذياب بن حممد بن زايد اآل نهيان رئي�ض دائرة
النقل باأبوظبي ومعايل حممد بن عبداهلل القرقاوي وزير �ضوؤون
جمل�ض الوزراء وامل�ضتقبل وعدد من معايل الوزراء وامل�ضوؤولني.
واأكد �ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ حممد بن را�ضد اآل مكتوم اأن دولة
االإمــارات بقيادة �ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ خليفة بن زايد اآل نهيان
رئي�ض الــدولــة «حفظه اهلل»  ،تر�ضخ نهج التكامل الــذي اأر�ـضــاه
الــوالــد املوؤ�ض�ض ال�ضيخ زايــد بــن �ضلطان اآل نهيان« ،طيب اهلل
ثراه» ،وتخ�ض�ض موؤ�ض�ضات ل�ضناعة امل�ضتقبل ،يف رحلتها لتحقيق
اأهــداف مئوية االإم ــارات  ،2071م�ضتندة اإلــى م�ضرية عقود من
التميز وتطوير التجارب واال�ضتفادة من اأف�ضل النماذج العاملية،
لت�ضبح اليوم منوذجا عامليا يحتذى به ،واأ�ضار �ضموه اإلى اأن هذه
االجتماعات حمطة وطنية �ضنوية يف اأجندة دولة االإمارات ت�ضعى
لالإجابة عن �ضوؤالني ،اأين و�ضلنا اليوم كدولة؟ واأين نريد اأن ن�ضل
يف اخلم�ضني �ضنة القادمة؟
ومن جهته ،اأكد �ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ حممد بن زايد اآل نهيان
اأن دولة االإمارات ت�ضتند يف �ضعيها لبناء م�ضتقبل اأف�ضل لالأجيال
القادمة على �ضيغة تكاملية �ضاملة جتمع كافة اجلهات احلكومية
االحتادية واملحلية ،وتعد ملتطلبات الغد وت�ضتبق حتدياته ،لت�ضنع
الفارق يف حياة املجتمع.
واأ�ضاد �ضموهما بالدور املحوري لالجتماعات ال�ضنوية حلكومة
دولــة االإم ــارات يف توحيد اجلهود امل�ضرتكة لتعزيز روح االحتــاد
ودعم م�ضرية التنمية مبا يخدم تطلعات الدولة يف امل�ضي قدما نحو
حتقيق التقدم واالزدهار ،وحث �ضموهما فرق العمل على م�ضاعفة
اجلهود والعمل معا بوترية مت�ضارعة وا�ضتثمار الفر�ض لتحقيق
اأهداف مئوية االإمارات .2071
وقد �ضهدت الــدورة الثانية من االجتماعات ال�ضنوية اإطالق
اأكرث من  100مبادرة وم�ضروع يف قطاعات حيوية متهد الطريق

نحو ال�ضنوات الع�ضر املقبلة ،اإلــى جانب �ضت جل�ضات معرفية
وحما�ضرات يف القيادة واالإدارة احلكومية والذكاء اال�ضطناعي
وغريها.
ً
وناق�ض املجتمعون اأكرث من  24مو�ضوعا ،تتناول جماالت االأمن
وال�ضالمة ،والتعليم العايل واملهارات املتقدمة ،واخلدمات الذكية
والبنية التحتية الرقمية ،والت�ضامح ،وكفاءة االإنـفــاق ،والعطاء
والتنمية ،وال�ضناعة ،والثقافة ،واالأمن الغذائي ،والعلوم املتقدمة،
والرقابة املالية ،والتوازن بني اجلن�ضني ،واالقت�ضاد ،واخلدمات
ال�ضحية ،والتعليم الـعــام ،والتوطني ،والطاقة واملـيــاه ،والبنية
التحتية واالإ�ضكان ،وكفاءة النظام الق�ضائي ،والبيئة والبلديات،
واالإعالم ،واملجتمع ،وال�ضباب ،والتناف�ضية والبيانات ،كما مت عقد
عدد من ور�ض العمل واملحا�ضرات املتخ�ض�ضة التي تطرح اأهم
التحديات وال�ضيناريوهات املتوقعة خالل العقود اخلم�ضة املقبلة،
وكيفية و�ضع اخلطط املالئمة لها.
يف ال�ضياق ذاتــه� ،ضهد �ضموهما �ضمن جل�ضات االجتماعات
ال�ضنوية حلكومة دولــة االإم ــارات عر�ض  7ا�ضرتاتيجيات وطنية
م�ضتقبلية تر�ضم مالمح املراحل االأولى من تنفيذ مئوية االإمارات
يف القطاعات احليوية ،حيث قدم معايل الدكتور اأحمد بن عبد
اهلل حميد بالهول الفال�ضي وزيــر دولــة ل�ضوؤون التعليم العايل
واملهارات املتقدمة �ضرحا عن ا�ضرتاتيجية املهارات املتقدمة ،فيما
ا�ضتعر�ضت معايل �ضارة بنت يو�ضف االأمريي وزيرة دولة م�ضوؤولة
عن ملف العلوم املتقدمة تطورات تطبيق ا�ضرتاتيجية االإمــارات
للعلوم املتقدمة ،وعر�ض معايل عمر بن �ضلطان العلماء وزير دولة
للذكاء اال�ضطناعي تطورات تنفيذ ا�ضرتاتيجية االإمــارات للذكاء
اال�ضطناعي ،وقدمت معايل مرمي بنت حممد �ضعيد حارب املهريي
وزيرة دولة امل�ضوؤولة عن ملف االأمن الغذائي امل�ضتقبلي �ضرحا عن
اال�ضرتاتيجية الوطنية لالأمن الغذائي ،وعر�ض معايل نا�ضر بن
ثاين الهاملي وزير املوارد الب�ضرية والتوطني حماور وم�ضتهدفات
اال�ضرتاتيجية الوطنية للت�ضغيل ،فيما قدمت معايل نورة بنت حممد
الكعبي وزيرة الثقافة وتنمية املعرفة عر�ضا حول «االأجندة الثقافية
لدولة االإمارات» ،واختتمت معايل عهود بنت خلفان الرومي وزيرة
دولة لل�ضعادة وجودة احلياة مدير عام مكتب رئا�ضة جمل�ض الوزراء
عرو�ض اال�ضرتاتيجيات الوطنية با�ضتعرا�ض حمــاور واأهــداف
االإطار الوطني جلودة احلياة.
حت�سني راأ�س املال الب�سري وتو�سيع اأفاقه

اأمــا فيما يتعلق با�ضرتاتيجيات املـهــارات املتقدمة ،فقد اأكد
معايل الدكتور اأحمد بن عبد اهلل بالهول الفال�ضي ،وزيــر دولة
ل�ضوؤون التعليم العايل واملهارات املتقدمة اأن االإمــارات تركز على
تطوير حمرك اقت�ضادي جديد يخدم تطلعاتها يف تعزيز املهارات
يناير 5 2019

الحدث
وتنمية الكادر الوطني ،باال�ضتفادة من التجارب ال�ضابقة والعمل
عليها لتحديد م�ضار امل�ضتقبل.
وق ــال اإن اال�ضرتاتيجية تـهــدف اإل ــى اتـخــاذ ق ــرارات �ضريعة
و�ضيا�ضات نوعية حت�ضن راأ�ض املال الب�ضري يف االإمــارات وتو�ضيع
اآفــاقــه ،ليتمكن من حتويل التحديات اإلــى فر�ض ،وجتهيز جيل
امل�ضتقبل باأعلى امل�ضتويات العلمية واالحرتافية من خالل تر�ضيخ
مبداأ التعلم مبداأ احلياة ،وحتقيق م�ضتهدفات «مئوية االإمــارات
.»2071
و تعتمد مهارات امل�ضتقبل على اأربع فئات رئي�ضية هي املهارات
االأ�ضا�ضية ،والكفاءات ،وال�ضمات ال�ضخ�ضية ،اإ�ضافة اإلى املهارات
التخ�ض�ضية لتزويد الطلبة واملتعلمني مدى احلياة مبهارات مرنة
قابلة للتحويل والتوظيف بني خمتلف املهن والقطاعات ،بحيث تكون
االإمــارات رائدة يف حتديد وقيا�ض املهارات املتقدمة على م�ضتوى
العامل.
ثالثة مبادرات لتعزيز العلوم املتقدمة

اعتمدت حكومة دولة االإمارات اإ�ضدار قانون موحد الأخالقيات
البحث العلمي ال�ضحي ،واإعــداد دليل وطني لتنظيم عمل مراكز
البحوث ال�ضحية والطبية يف الدولة ،وتطوير ا�ضرتاتيجية املوارد
الب�ضرية يف قطاع العلوم والتكنولوجيا.
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واأكدت معايل �ضارة بنت يو�ضف االأمريي اأن حكومة دولة االإمارات
ت�ضري بخطى واثـقــة نحو حتقيق م�ضتهدفاتها وا�ضرتاتيجياتها
للم�ضتقبل مرتكزة على العلوم املتقدمة والتكنولوجيا احلديثة
لتحقيق التنمية امل�ضتدامة وتطلعات الدولة يف �ضناعة م�ضتقبل
اأف�ضل لالأجيال املقبلة و�ضو ًال اإلــى حتقيق اخلطة املئوية لدولة
االإمارات التي ت�ضعى اإلى اأن تكون من اأف�ضل دول العامل.
واأ�ـضــارت االأمــريي اإلــى اأن املـبــادرات التي مت اعتمادها خالل
اأعمال االجتماعات ال�ضنوية حلكومة دولة االإمارات تـتمحور حـول
الـقطاعـات احليوية الـرئي�ضـية فـي الـدولـة وتطوير جماالت العلوم
والتكنولوجيا ودعم التطوير املهني املتخ�ض�ض ملواكبة املتغريات
ودعم جهود تطوير العمل احلكومي من خالل بناء القدرات الوطنية
امل�ضتقبلية ودعمها يف جمــاالت العلوم املتقدمة لتعزيز م�ضرية
التنمية يف الدولة.
دليل الذكاء ال�سطناعي والتعامالت الرقمية

ركز فريق عمل الذكاء اال�ضطناعي والتعامالت الرقمية �ضمن
اأعمال االجتماعات ال�ضنوية للحكومة ،على ا�ضتعرا�ض اآليات جذب
اال�ضتثمارات وتوفري البيئة املنا�ضبة لريادة االأعمال وتطوير البنية
التحتية الالزمة لهذه التقنيات.

الحدث
الذكاء اال�ضطناعي والتعامالت الرقمية واملنح الدرا�ضية لتكون
من�ضة �ضاملة لبناء القدرات ،اإ�ضافة اإلى برامج تدريب متخ�ض�ضة
تــرتاوح مدتها بني يــوم واحــد واأ�ضبوع لتدريب الـكــوادر املواطنة
بجميع املراحل املهنية ودمج الذكاء اال�ضطناعي يف مراحل التعليم
املختلفة يف خمتلف اأنحاء الدولة.

و�ضهد االجتماع العمل على تطوير دليل الذكاء اال�ضطناعي
والتعامالت الرقمية الإطالقه يف الربع االأول من العام  2019الذي
يهدف اإلى توحيد تعريف الذكاء اال�ضطناعي والتعامالت الرقمية
على امل�ضتوى االحتادي ،وتعريف اجلهات املعنية مبفاهيم الذكاء
اال�ضطناعي وا�ضتخداماته املتعددة ،و�ضيتم تعميم هذا الدليل على
جميع اجلهات املحلية الذكية.
كـمــا مت اإطـ ــالق الــرنــامــج الــوط ـنــي لـبـنــاء قـ ــدرات الــذكــاء
اال�ضطناعي والتعامالت الرقمية ،وهــو برنامج وطني متكامل
يهدف اإلى تقدمي الرامج التعليمية اجلامعية املتخ�ض�ضة يف جمال

ا�سرتاتيجية الت�سغيل 2031
تهدف اال�ضرتاتيجية الوطنية للت�ضغيل  ،2031اإلــى تزويد
املوارد الب�ضرية الوطنية باملهارات املطلوبة ل�ضوق العمل من خالل
تعزيز برامج التعلم مدى احلياة ،والتدريب على مهارات امل�ضتقبل،
وت�ضميم برامج تطوير املهارات ،والرتكيز على ا�ضتقطاب الكفاءات
واأ�ضحاب املهارات املتميزة من خالل تعزيز ن�ضبة املعرفة والتنوع
الثقايف.
واأو�ضح معايل نا�ضر بن ثاين الهاملي اأن اال�ضرتاتيجية الوطنية
للت�ضغيل �ضرتكز على خم�ضة حماور اأ�ضا�ضية ،و�ضت�ضعى اإلى حتقيق
اإجنازات مهمة خالل اأقل من �ضنة وذلك تنفيذ ًا لتوجيهات �ضاحب
ال�ضمو ال�ضيخ حممد بن را�ضد ال مكتوم نائب رئي�ض الدولة رئي�ض
جمل�ض الــوزراء حاكم دبي «رعــاه اهلل» ،ب�ضرورة تعزيز م�ضاركة
املواطنني يف القطاع اخلا�ض وت�ضريع وترية التوطني الذي ت�ضاعف

باأكرث من  ،%200ما ميثل ثمرة لعمل دوؤوب ومتوا�ضل من اأكرث من
ع�ضر فرق عمل م�ضرتكة من  27جهة حكومية و� 400ضركة عاملة
يف القطاعات االقت�ضادية احليوية امل�ضتهدفة بالتوطني.
واأ�ضاف الهاملي اأنه من املتوقع اأن يبلغ جممل القوى الوطنية
يناير 7 2019

الحدث
العاملة يف اجلهات احلكومية واخلا�ضة نحو  610اآالف مواطن
ومواطنة بحلول عــام  ،2031م�ضري ًا اإلــى اأنــه انطالق ًا من هذه
املعطيات وجه �ضمو ال�ضيخ عبداهلل بن زايد اآل نهيان وزير اخلارجية
والتعاون الدويل رئي�ض جمل�ض التعليم واملــوارد الب�ضرية ب�ضرورة
و�ضع ا�ضرتاتيجية وطنية للت�ضغيل ت�ضكل خارطة الطريق مل�ضتقبل
�ضوق العمل والإدارة ملف التوطني حتى العام  2031مبا ين�ضجم مع
روؤية حكومة امل�ضتقبل.
تر�سيخ مكانة الدولة يف املجالت الثقافية

تـهــدف االأج ـنــدة الثقافية الـتــي مت اإطــالق ـهــا �ضمن اأعـمــال
االجتماعات ال�ضنوية حلكومة دولة االإمارات اإلى تطوير قطاع ثقايف
رائد ير�ضخ مكانة الدولة يف املجاالت الثقافية ،نحو حتقيق حماور
«مئوية االإمارات .»2071
واأكــدت معايل نورة بنت حممد الكعبي وزيــرة الثقافة وتنمية
املعرفة اأن دولة االإمــارات ت�ضعى لرت�ضيخ مكانتها الثقافية كبوابة
للمعرفة والعلم عر تبني وتطبيق ا�ضرتاتيجيات داعمة ترتكز على

الدبلوما�ضية الثقافية ،لت�ضهم االإمارات ب�ضكل فاعل يف تطور م�ضرية
الركب االإن�ضاين ،وتعزز �ضمعتها كعا�ضمة للثقافة والفنون.
وتت�ضمن االأجندة  7توجهات ا�ضرتاتيجية هي :احلفاظ على
الهوية الوطنية واملــوروث واالأ�ضالة الثقافية ،وتعزيز العالقة بني
املجتمع والقطاع الثقايف ،ودعم املوهوبني يف القطاع الثقايف ،وتوفري
بنية حتتية ثقافية ذات جودة عالية ،وبناء منظومة ثقافية م�ضتدامة
ومتكاملة ،وا�ضتحداث جمــال ال�ضناعات الثقافية واالإبداعية،
اإ�ضافة اإلى تعزيز دور الثقافة يف العالقات الدولية.
ومن خالل التوجهات اال�ضرتاتيجية تعمل االأجندة الثقافية
على اإطالق وتنفيذ  73مبادرة وطنية بهدف ت�ضجيل تاريخ الدولة
وح�ضر الرتاث الوطني واإدراجه يف املناهج التعليمية وتعزيز القيم
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االإماراتية ،وت�ضجيل املواقع االأثرية واحلفاظ عليها ،ودرا�ضة وتفعيل
الت�ضريعات وال�ضيا�ضات ،واإ�ضراك خمتلف فئات املجتمع يف الرامج
الثقافية وتطوير املنتج الثقايف وتوفريه حملي ًا وعاملي ًا ،وتعزيز الوعي
املجتمعي باأهمية دور الثقافة ،وتطوير ال�ضناعة الثقافية ،اإ�ضافة
اإلى اكت�ضاف ودعم املوهوبني.

الحدث
تعزيز منط احلياة

متثل «اال�ضرتاتيجية الوطنية جلودة احلياة» ،اآلية عمل حكومية
�ضاملة لتحقيق مفهوم جــودة احلياة املتكاملة يف االإم ــارات ،من
خالل الرتكيز على اأف�ضل ال�ضبل لتعزيز منط حياة االأفراد وترابط
املجتمع واملدن احليوية.
وت�ضعى اال�ضرتاتيجية الوطنية جلودة احلياة اإلى حتقيق عدد
من االأهــداف اال�ضرتاتيجية التي ت�ضمل تعزيز منط حياة االأفراد
من خالل ت�ضجيع تبني اأ�ضلوب احلياة ال�ضحي ،وتعزيز ال�ضحة
النف�ضية اجليدة ،وتبني التفكري االإيجابي كقيمة اأ�ضا�ضية وبناء
مهارات احلياة.
«الأمن الغذائي» ي�سهد تطورات كبرية

قالت معايل مرمي بنت حممد �ضعيد حارب املهريي «اأن ملف

االأمــن الغذائي �ضهد تطور ًا كبري ًا باعتماد حزمة من املبادرات
الوطنية الهادفة اإلــى تعزيز منظومة البحث العلمي يف القطاع،
وتقدمي اأف�ضل احللول للتحديات التي تواجهه واقــرتاح �ضيا�ضات
ت�ضهم يف تطويره مبا ي�ضمن االرتقاء مب�ضتقبل االأمن الغذائي يف
الدولة».
وقــد �ضهدت االجتماعات ال�ضنوية حلكومة دولــة االإم ــارات،
م�ضاركة � 500ضخ�ضية وطنية من روؤ�ضاء املجال�ض التنفيذية يف
االإمارات ،والوزراء وروؤ�ضاء اجلهات احلكومية االحتادية واملحلية،
ووك ــالء الـ ــوزارات وم ــدراء عـمــوم اجلـهــات احلكومية والــوكــالء
امل�ضاعدين واملدراء التنفيذيني ،يف اجتماعات فرق عمل م�ضرتكة
لبحث  30جماال حيويا■ .

يناير 9 2019

الحدث
في إطار االجتماعات السنوية لحكومة اإلمارات

فريق األمن الغذائي يناقش  4مبادرات
تحقق االكتفاء ضمن «األمن الغذائي»

ميثل حتقيق الكتفاء الغذائي اأولوية ا�سرتاتيجية مللف الأمن الغذائي امل�ستقبلي .جت�سد هذا الهتمام �سمن اأعمال
الجتماعات ال�سنوية حلكومة دولة الإمارات التي مت خاللها الإعالن عن اإطالق من�سة «وادي الغذاء امل�ستقبلي» ،ودليل نب�س
ال�ستزراع ال�سمكي الوطني ،ومنظومتني الأولى «�سلة الأ�سماك» لفتح اآفاق التعاون بني املوؤ�س�سات الغذائية يف الدولة ،والثانية
منظومة «احلوكمة الوطنية لالأمن الغذائي» ،وتت�سمن اإن�ساء جمل�س ا�ست�ساري ي�سم خمتلف �سرائح املجتمع.
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الحدث

الحدث

 4مبادرات حتقق الكتفاء �سمن «الأمن الغذائي»
جاء اإطالق املبادرات االأربع يف اأعقاب اجتماع فريق عمل «االأمن
الـغــذائــي» ،وتهدف هــذه امل ـبــادرات اإلــى تعزيز وتكامل االأدوار يف
املجتمع ،واالرتقاء مبنظومة البحث والتطوير مبجال االأمن الغذائي،
مبا ي�ضهم يف اإيجاد حلول م�ضتدامة.
وتهدف من�ضة «وادي الغذاء امل�ضتقبلي» اإلى توفري اأهم املعلومات
االأ�ضا�ضية فيما يتعلق باالأمن الغذائي ،للجهات التي ترغب بالبحث
والتطوير بهدف جمع البيانات التي يحتاجونها ،ت�ضمل عــدد ًا من
املـجــاالت مبا فيها م�ضادر التمويل ،واالأج ـنــدة البحثية ،واآليات
ت�ضجيل براءات االخرتاع ،وتوعية وتثقيف القطاع اخلا�ض ب�ضرورة
ت�ضجيل هذه الــراءات ،وعر�ض قائمة باأهم امل�ضتثمرين والبحوث
العاملية ذات ال�ضلة.
�ضتوفر حكومة االإمارات درا�ضة اأمناط ا�ضتهالك ال�ضوق املحلي
والعاملي وموا�ضفات املنتجات من حيث اجلودة واحلجم يف دليل «نب�ض
اال�ضتزراع ال�ضمكي الوطني» ،وهو عبارة عن وثيقة ا�ضرتاتيجية ،التي
هي من اأهم ممكنات ا�ضتقطاب امل�ضتثمرين وتوفر اأهم �ضبل النجاح
ملزارع االأحياء املائية وتتطرق الأهم امليزات التناف�ضية للدولة واملنتج
املحلي من حيث اجلــودة والتكلفة ،كما تهدف اإلى ترويج االأنظمة
امل�ضتدامة لال�ضتزراع ،والتي ت�ضهم بدورها يف تقليل ال�ضغط على
خمزون الرثوة ال�ضمكية للدولة.
وناق�ضت احلكومة تطوير «�ضلة اأ�ضماك» ،وهي عبارة عن برنامج
عمل متكامل ي�ضهم يف تعريف املجتمع باأهمية دعم اأنظمة االإنتاج
امل�ضتدامة وتثقيفهم بفوائد منتجات اال�ضتزراع ال�ضمكي وجودتها،
اإ�ضافة اإلــى امل�ضاهمة يف الرتويج لهذه املنتجات وت�ضهيل و�ضولها
للمتعاملني ،من خالل التعاون مع اجلمعيات التعاونية ومنافذ البيع
لتوفري منطقة لبيع منتجات اال�ضتزراع ال�ضمكي املحلي.
كما ناق�ضت اإن�ضاء جمل�ض ا�ضت�ضاري لالأمن الغذائي امل�ضتقبلي،
ي�ضم ممثلني لكافة اأطياف املجتمع ويهدف الإ�ـضــراك املعنيني يف
تطوير �ضيا�ضات االأمن الغذائي امل�ضتقبلي ،من خالل منظومة �ضاملة
للحوكمة الوطنية لالأمن الغذائي.
وتــدعــم هــذه امل ـبــادرات جهود حكومة دولــة االإمـ ــارات لتطوير
ا�ضرتاتيجية متكاملة لالأمن الغذائي ،اإذ من املتوقع اأن تزيد معدالت
منو االحتياج من الغذاء بحلول عام  ،2030ما يتطلب بذل جهود
اأكر يف جماالت البحث والتطوير ،براءات االخرتاع يف هذا املجال،
مبا فيها م�ضاريع اال�ضتزراع ال�ضمكي ،وعلوم اجلينوم والهند�ضة
الوراثية ،واأنظمة الزراعة املغلقة ،وت�ضخري الذكاء اال�ضطناعي يف
التكنولوجيا الزراعية ،واالعتماد على انرتنت االأ�ضياء■ .

قالت معالي مريم بنت محمد
سعيد حارب المهيري وزيرة
دولة..
إن االجتماعات السنوية لحكومة
اإلمارات تشكل نموذجًا فريدًا
من التعاون المثمر في العمل
الحكومي على المستويين
االتحادي والمحلي ،وفرصة
الستعراض التطور والتقدم
الحاصل في منظومة العمل
الحكومي ،ومنصة مثالية لتعزيز
آفاق العمل المشترك بين مختلف
الجهات الحكومية ،إضافة لكونها
أداة قياس عملية للتقدم الذي
أحرزته فرق العمل نحو تحقيق
مستهدفات «رؤية اإلمارات  »2021و
«مئوية اإلمارات .»2071

يناير 11 2019

الحدث
العالم يفتح أبوابه لإلماراتيين

تتوج عام زايد
صدارة الجواز اإلماراتي ّ
حققت دولة الإمــارات اإجناز ًا تاريخي ًا جديد ًاُ ،ي�ساف اإلى تاريخها احلافل بالإجنازات يف خمتلف امليادين ،حيث اأ�سبح
اجلواز الإماراتي الأقوى يف العامل وح�سد املركز الأول عاملي ًا بجدارة ،تزامن ًا مع «عام زايد» واليوم الوطني الـ 47للدولة.

وفاقت دولــة االإم ــارات ،بقيادة �ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ خليفة بن
زايد اآل نهيان ،رئي�ض الدولة« ،حفظه اهلل» ،جميع التوقعات بح�ضول
اجلــواز االإمــاراتــي على املرتبة االأولــى عاملي ًا يف االأول من دي�ضمر
 ،2018مت�ضدرة دول العامل.
واأعــرب �ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ حممد بن را�ضد اآل مكتوم ،نائب
رئي�ض الدولة رئي�ض جمل�ض الــوزراء حاكم دبــي ،يف تغريدة ل�ضموه
على �ضفحته يف «تويرت» عن �ضعادته باالإجناز ،الذي حققته وزارة
اخلارجية والتعاون الدويل بقيادة �ضمو ال�ضيخ عبداهلل بن زايد اآل
نهيان ،وزير اخلارجية.
وقال �ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ حممد بن را�ضد اآل مكتوم ،اإن «العامل
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يفتح اأبوابه ل�ضعب االإمــارات ..األف مروك لالإمارات ..وكل ال�ضكر
لفريق وزارة خارجيتنا اال�ضتثنائي بقيادة اأخي عبداهلل بن زايد».
واأكــد �ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ حممد بن زايد اآل نهيان ،ويل عهد
اأبوظبي نائب القائد االأعلى للقوات امل�ضلحة ،يف تغريدة ل�ضموه« ،اأن
حتقيق جواز دولة االإمارات املرتبة االأولى عاملي ًا ،اإجناز يعك�ض �ضواب
نهجنا وروؤيتنا امل�ضتقبلية» .ووجه �ضموه التهنئة للقيادة وال�ضعب بهذا
االإجناز امل�ضرف .كما وجه �ضموه ال�ضكر لفريق العمل على جهودهم
امل�ضرفة ،موؤكد ًا اأن «تعزيز مكانة االإمارات ،وتر�ضيخ �ضمعتها الطيبة،
وتي�ضري �ضوؤون مواطنيها ،من �ضلب �ضيا�ضتنا اخلارجية».

الحدث

وقــال �ضمو ال�ضيخ عبداهلل بن زايــد اآل نهيان ،وزيــر اخلارجية
والتعاون الدويل« ،اإن االإجناز ُيعد مبثابة ترجمة حقيقية الإرث الوالد
املوؤ�ض�ض ال�ضيخ زايد بن �ضلطان اآل نهيان ،ويعك�ض قوة الدبلوما�ضية
االإماراتية االإيجابية وم�ضاهمتها الفاعلة واملهمة على ال�ضاحة العاملية».
وبح�ضب موؤ�ضر «با�ضبورت اإندك�ض» الذي ُيعد نظام ًا تفاعلي ًا يخت�ض
بت�ضنيف قوة جوازات ال�ضفر ميكن حلامل اجلواز االإماراتي ال�ضفر
اإلى  167دولة دون احلاجة لتاأ�ضرية م�ضبقة ،وبذلك ميكن للمواطن
االإماراتي ال�ضفر اإلى  84%من الدول املدرجة يف املوؤ�ضر دون تاأ�ضرية،
فيما قفز جواز ال�ضفر االإماراتي من املرتبة  27يف دي�ضمر  2016اإلى
املرتبة االأولى عاملي ًا يف دي�ضمر .2018
ويج�ضد هذا االإجناز الوجه احل�ضاري لدولة االإمارات وما حتظى
به من احرتام وتقدير على ال�ضعيدين االإقليمي والدويل ،الذي تقف
وراءه �ضيا�ضة حكيمة وقيادة ر�ضيدة عملت بجد على بناء �ضورتها
النا�ضعة يف اخلــارج ،حتى اأ�ضبحت دولــة االإمــارات عنوان ًا للحكمة
واالعتدال والتعاي�ض وال�ضالم ،ويف الوقت ذاته رمز ًا لالإجناز والتفوق
والتميز على امل�ضتوى العاملي.
وكانت وزارة اخلارجية والتعاون الدويل قداأطلقت مبادرة «قوة
جواز ال�ضفر االإماراتي» بهدف و�ضع جواز �ضفر دولة االإمارات �ضمن

قائمة اأقوى خم�ضة جوازات �ضفر يف العامل بحلول عام  ،2021وبهذا
تكون دولة االإمارات قد حققت هذا الهدف قبل ثالثة اأعوام من املوعد
املحدد �ضمن املبادرة.
وال متثل قوة جواز ال�ضفر اليوم هوية املواطن فح�ضب ،بل هي عامل
مهم يوؤثر يف ح�ضوله على الفر�ض العاملية ،و�ضهولة تنقله ،ونوعية
احلياة التي يعي�ضها.
واأكد موؤ�ض�ض موؤ�ضر «با�ضبورت اإندك�ض» ،اأن جناح جواز ال�ضفر
االإماراتي واحل�ضول على املركز االأول يف املوؤ�ضر يعد �ضورة م�ضغرة
لنجاح الدولة يف املجاالت ال�ضيا�ضية والدبلوما�ضية ويف قطاعات
ال�ضناعة واال�ضتثمار واالبتكار ،واأ�ضاف اأن الدبلوما�ضية االإماراتية
االإيجابية حول العامل تعتر عن�ضر ًا حيوي ًا �ضروري ًا لك�ضب ثقة الدول
االأخرى ومن خالل اعتماد هذه احلرية والو�ضول ،مييل االإماراتيون
اإلــى امل�ضاركة يف اال�ضتثمارات الدولية املي�ضرة وتطوير االأعـمــال
واالأن�ضطة اخلريية يف �ضتى دول العامل ،كما اأنــه على مــدى العقد
املا�ضي� ،ضهدت دولة االإمارات منو ًا هائ ًال يف قطاعات متعددة ،مبا
يف ذلك التكنولوجيا والتعليم والتمويل والبنية التحتية ،بعد اكت�ضاب
ثقة واحرتام اأكرث من  35دولة ،عك�ضت قوة جواز ال�ضفر االإماراتي
هذا النمو اأي�ض ًا■ .
يناير 13 2019

الحدث

الحدث
«حصنتك»

تعزيز للسالمة العامة عبر استثمار الذكاء
االصطناعي
أطلقت وزارة الداخلية
مؤخرًا حملتها التوعوية
الشاملة بمنظومة
«حصنتك» نظام اإلنذار
المبكر الذي يربط المنازل
السكنية والبنايات التجارية
وفي كافة أنحاء الدولة
بغرف عمليات الدفاع
المدني بصورة مبتكرة
اعتمدت على تقنيات
الذكاء االصطناعي.
اأكــدت القيادة العامة للدفاع املــدين اأن �ضرعة االإجنــاز جرت
ب�ضورة قيا�ضية مقارنة بحجم االإجناز الذي انبثق عن هذا امل�ضروع
العمالق الريادي االأول من نوعه يف العامل م�ضري ًة اإلى اأن املراحل
والتجارب واعتماد االأجهزة املطلوبة وتاأهيل ال�ضركاء واأماكن الربط
جرت ب�ضورة مكثفة ويف خطوات متالحقة هدفت يف جميعها لتقدمي
خدمة �ضاملة م�ضتدامة قــادرة على جتــاوز التحديات القائمة يف
املباين واملنازل اإلى جانب جتاوز املرحلة الت�ضريعية والقانونية.
واأكدت القيادة العامة للدفاع املدين اأن املنظومة لن تعمل فقط
على تعزيز اإجــراءات وا�ضرتاطات ال�ضالمة العامة وجهود حماية
االأ�ضخا�ض بل تتعداها اإلى حت�ضني البنايات وامل�ضاركة يف تاأهيلها
ورفع م�ضتويات ال�ضيانة العامة واأنظمة احلماية فيها ملا للربط من
 14العدد

27

فوائد غري مبا�ضرة عر التقارير ال�ضادرة من املنظومة عن اإداء
النظم الت�ضغيلية يف املباين ذات العالقة با�ضرتاطات الدفاع املدين
والتي تقدم ملالكي املباين ومطوري العقارات ب�ضورة دورية.
جت�ضد املبادرة ً
حال فائق التطور يرمي اإلى �ضالمة املباين وحماية
االأفراد واملمتلكات يف جميع اأنحاء دولة االإمارات وهي تتيح ملوظفي
مركز تل ّقي االإنذارات التح ّقق مما اإذا كان االإنذار �ضحيحا اأو خاط ًئا
يف ثواين للعمل من اأجل احلد من وقوع اأي حادث متعلق باحلرائق
اأو �ضالمة االأفراد وتعزيز عملية ال�ضالمة الفاعلة املتعلقة باملمتلكات
واالأ�ـضــول اإلــى اأق�ضى حد ممكن من توفر املعلومات الكاملة عن
املباين يف اإر�ضال املوارد املنا�ضبة اإلى املوقع ب�ضكل �ضحيح وب�ضرعة
فائقة■ .

الحدث

يناير 15 2019

الحدث
محمد بن زايد يستقبل مستشار األمن
القومي األميركي

ا�ستقبل �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن زايد اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات امل�سلحة جون بولتون
م�ست�سار الأمن القومي الأمريكي.
وبحث �ضموه وامل�ضت�ضار جون بولتون -خالل اللقاء الذي جرى يف
جمل�ض ق�ضر ال�ضاطئ -عالقات التعاون والتن�ضيق والعمل امل�ضرتك
بني البلدين ال�ضديقني يف خمتلف اجلوانب ،اإ�ضافة اإلــى عدد من
الق�ضايا التي تهم البلدين.
وتبادل �ضموه وامل�ضوؤول االأمريكي االآراء ب�ضاأن عدد من املو�ضوعات
وامللفات االإقليمية والدولية ذات االهتمام امل�ضرتك.
وتطرقا اإلى اجلهود الدولية والتن�ضيق امل�ضرتك ملواجهة االإرهاب
وال�ضبل الكفيلة باجتثاث هذه االآفــة وجتفيف منابعها ،اإ�ضافة اإلى
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حتقيق تطلعات �ضعوب املنطقة يف البناء والتنمية واال�ضتقرار.
ح�ضر اللقاء �ضمو ال�ضيخ طحنون بن زايــد اآل نهيان م�ضت�ضار
االأمن الوطني ،ومعايل رمي بنت اإبراهيم الها�ضمي وزيرة دولة ل�ضوؤون
التعاون الدويل ،ومعايل خلدون خليفة املبارك رئي�ض جهاز ال�ضوؤون
التنفيذية ،ومعايل علي بن حماد ال�ضام�ضي نائب االأمني العام للمجل�ض
االأعلى لالأمن الوطني ،ومعايل يو�ضف مانع العتيبة �ضفري الدولة لدى
الواليات املتحدة االأمريكية ،وحممد مبارك املزروعي وكيل ديوان ويل
عهد اأبوظبي■ .

الحدث
مراجعة شاملة لتطوير براكة
اأجرى فريق الوكالة املكون من ت�سعة خرباء دوليني مراجعة �ساملة للتقدم املحرز على �سعيد تطوير البنية
التحتية النووية منذ اآخر زيارة للبعثة يف العام  .2011وركز الفريق على ال�سروط املطلوبة لإجناز املرحلة من
خالل تقييم  19نقطة متعلقة بالبنية التحتية �سمن املنهجية املعدة للدول التي يف مرحلة ال�ستعدادات الأخرية
لت�سغيل حمطة الطاقة النووية.
و قامت البعثة بتقييم جوانب البنية التحتية للطاقة النووية يف دولة الإمارات و�سملت التخطيط وال�ستجابة
حلالت الطوارئ وبناء القدرات والكوادر الب�سرية والأطر الت�سريعية والقانونية وال�سالمة النووية واحلماية من
الإ�سعاع والأمن املادي والإلكرتوين ودورة الوقود النووي واإدارة النفايات وحماية البيئة واآليات التمويل وامل�سرتيات
وتطبيق ال�سمانات ال�ساملة اخلا�سة بالربنامج.

يناير 17 2019

الحدث
اإلمارات نموذج ملهم في اسـتدامة قطاع
الفضاء
اأثبت قطاع الف�ساء الوطني ريادته الإقليمية والعاملية
من خالل جمموعة من الإجنازات املتوالية لربنامج الإمارات
الف�سائي ،اأبرزها الإعالن عن اأول رائدي ف�ساء اإماراتيني،
واعتماد جمل�س الوزراء اأول قانون ف�ساء يف ال�سرق الأو�سط،
اإ�سافة اإلى الإعالن املرتقب عن ا�سرتاتيجية ال�ستثمار يف
القطاع ،وهي جميعها منجزات برهنت على قدرة الكفاءات
املواطنة على الإجناز والعطاء.
وخــالل العامني املا�سيني� ،سهد قطاع الف�ساء تطور ًا
مت�سارع ًا ملحوظ ًا ،حيث مت الك�سف عن م�سروع املريخ ،2117
ومدينة املريخ يف دبي التي �ست�سكل اأكرب مدينة ف�سائية يتم
بناوؤها على الأر�ــس ،ومنوذج ًا عملي ًا �ساحل ًا للتطبيق على
كوكب املريخ ،بينما اأعلنت الدولة نهاية العام املا�سي اإطالق
برنامج الإمارات لرواد الف�ساء.
وأكد الدكتور المهندس محمد ناصر
األحبابي ،مدير عام وكالة اإلمارات
للفضاء ،أن برنامج اإلمارات الفضائي
يعيش أيامًا استثنائية بفضل دعم
القيادة الرشيدة الالمحدود ومتابعتها
الحثيثة المتواصلة نحو تحقيق مختلف
األهداف االستراتيجية للبرنامج ،وأشار
إلى أن برنامج اإلمارات الفضائي ،شهد
خالل العام الجاري إنجازات متواصلة
ومتسارعة ،حيث تم خالل العام 2018
اإلعالن عن أول رائدي فضاء إماراتيين من
مخرجات برنامج اإلمارات لرواد الفضاء،
كما تم اعتماد أول قانون للفضاء ،والذي
يعد من أوائل قوانين الفضاء دوليًا،
إضافة إلى قرب اإلعالن عن استراتيجية
االستثمار في قطاع الفضاء ومواصلة
مختلف المشاريع.
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الحدث

الإمــارات توؤكد ا�ستمرارها يف بناء قطاع ف�سائي قوي
وم�ستدام
اأكــدت دولــة االإم ــارات ا�ضتمرارها يف تطوير بناء قطاع ف�ضائي
اإمــاراتــي قــوي وم�ضتدام وذلــك �ضعي ًا منها للم�ضاهمة يف اجلهود
االإقليمية والدولية الرامية اإلى تعزيز ا�ضتك�ضاف الف�ضاء واال�ضتفادة
منه �ضلمي ًا يف تطوير التقنيات املتقدمة التي ت�ضهم يف ا�ضتحداث
التغيري االإيجابي يف حياة ال�ضعوب.
جــاء ذلــك يف بيان الدولة الــذي اأدلــت به مــرمي الزعابي ممثلة
�ضباب االإم ــارات لــدى االأمــم املتحدة اأمــام االجتماع اخلا�ض الذي
عقدته اجلمعية العامة حول البند املتعلق «بالف�ضاء كمحرك للتنمية
امل�ضتدامة».
واأكدت الزعابي يف البيان و�ضع دولة االإمارات خلطط و�ضيا�ضات
متتد ملئة عام تتعلق بالف�ضاء اخلارجي يتج�ضد اأبرزها برنامج املريخ
 ،2117الذي ي�ضمل بناء اأول مدنية ب�ضرية على �ضطح كوكب املريخ
عام .2117
وا�ضتعر�ضت ال ــدور الـفــاعــل ال ــذي لعبته دول ــة االإم ـ ــارات على
ال�ضعيدين الوطني واملحلي يف جمــال تطوير الف�ضاء مبا يف ذلك
جهودها الإجنــاح موؤمتر «يوني�ضبي�ض  »+50ف�ض ًال عن ا�ضت�ضافتها
عامي  2016و 2017الثنني من املنتديات الثالثة التمهيدية للموؤمتر
حتــت عـنــوان «الف�ضاء كــدافــع للتنمية االقت�ضادية واالجتماعية

امل�ضتدامة» التي �ضدر عنها «اإع ــالن دبــي» املت�ضمن للعديد من
التو�ضيات املهمة التي �ضيجري اعتمادها �ضمن «اأجندة االأمم املتحدة
للف�ضاء  »2030ف�ض ًال عن قيامها بفعالية على هام�ض املوؤمتر بعنوان
«االإمارات العربية املتحدة والف�ضاء.»50 +
واأ�ضارت اإلى حر�ض الدولة على و�ضع ا�ضرتاتيجية تهدف اإلى تدريب
الكوادر االإماراتية ال�ضابة يف هذا القطاع واإعدادهم ليتولوا قيادة
اجلهود الوطنية واالإقليمية والدولية ال�ضتك�ضاف الف�ضاء وا�ضتخدامه
بطرق �ضلمية ،من اأمثلة ذلك اإطالق «جمل�ض �ضباب وكالة االإمارات
للف�ضاء» الهادف اإلى دعم الطاقات ال�ضابة املتميزة يف الوكالة واإتاحة
الفر�ضة لتنفيذ اأفكارهم ،واأي�ض ًا موا�ضلة برنامج االإمــارات لرواد
الف�ضاء الذي مت من خالله اختيار اثنني من �ضباب االإمارات ليكونا
اأول رائدي ف�ضاء عربيني يف املحطة الف�ضائية الدولية.
وذكرت الزعابي اأن عام � ،2020ضيكون فريد ًا لقطاع الف�ضاء
االإم ــارات ــي ولل�ضباب االإم ــارات ــي الـعــامـلــني يف ه ــذا الـقـطــاع حيث
�ضت�ضت�ضيف الدولة املوؤمتر الدويل للمالحة الف�ضائية يف دبي لتكون
بذلك اأول دولة عربية واإ�ضالمية ت�ضت�ضيف املوؤمتر منذ اأن تاأ�ض�ض
عام  ،1950كما �ضيتم يف نف�ض هذا العام اإطالق اأول م�ضبار عربي
اإ�ضالمي اإلى كوكب املريخ وذلك مب�ضاركة  150مهند�ض ًا ومهند�ضة
من االإمــارات التي �ضتكون واحدة من بني ت�ضع دول فقط ت�ضعى اإلى
ا�ضتك�ضاف هذا الكوكب■ .
يناير 19 2019

الحدث
تعزيز االستجابة لحاالت الطوارئ

الخطة الوطنية للبحث واإلنقاذ البحري

وقعت الهيئة الحتادية للموا�سالت الربية والبحرية على اجلزء املتعلق بالتن�سيق والتعاون والتطبيق للخطة الوطنية
للبحث والإنقاذ البحري يف الدولة بني الهيئة ومركز الإمارات للبحث والإنقاذ البحري.
ياأتي التوقيع على اخلطة يف اإطــار توجه و�ضعي الدولة لت�ضخري
كل املوارد والقدرات الوطنية املتاحة لالإ�ضتجابة والتعامل مع حاالت
الطوارئ واالأزمات والكوارث والتخفيف قدر االإمكان من اخل�ضائر يف
االأرواح الب�ضرية اأو املمتلكات العامة اأو اخلا�ضة.
وتهدف اخلطة امل�ضرتكة اإلى و�ضع اإطار عام لال�ضتجابة الوطنية
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لتن�ضيق اجلهود الوطنية امل�ضرتكة بني جميع اجلهات املعنية للتعامل مع
الطارئ اأو االأزمة اأو الكارثة حيث قام املركز الوطني للبحث واالإنقاذ
بالتن�ضيق مع اجلهات املعنية كافة يف الدولة باإعداد خطة وطنية
للبحث واالإنقاذ واإدارة العمليات املرتبطة بها لتقدمي الدعم الإدارة
الطوارئ بالتعاون والتن�ضيق مع اجلهات املعنية ذات االخت�ضا�ض على
م�ضتوى الدولة■ .

الحدث
اليوم العالمي للتسامح

وقفة إجالل وتقدير من العالم للشيخ زايد

كــرم الــربملــان ال ــدويل للت�سامح وال�سالم يف العا�سمة
الألبانية “تريانا” املغفور له ال�سيخ زايد بن �سلطان اآل نهيان
«طيب اهلل ثراه».
وقف اأع�ضاء الرملان الــدويل للت�ضامح وال�ضالم خالل اجلل�ضة
الثانية التي عقدت يف القاعة الرئي�ضية للرملان االألـبــاين تقدير ًا
ملوؤ�ض�ض دولة االإمــارات املغفور له ال�ضيخ زايد بن �ضلطان اآل نهيان
«طيب اهلل ثراه» الإ�ضهاماته ومبادراته يف جمال الت�ضامح وال�ضالم
حول العامل.
ودعــا تــاوالنــت بــال الرئي�ض احلــايل للرملان ال ــدويل للت�ضامح
وال�ضالم – خالل اجلل�ضة التي عقدت مبنا�ضبة اليوم العاملي للت�ضامح

– احل�ضور من روؤ�ـضــاء وممثلي الرملانات واملوؤ�ض�ضات االإقليمية
والدولية اإلى الوقوف تكرمي ًا للمغفور له ال�ضيخ زايد بن �ضلطان اآل
نهيان« ،طيب اهلل ثراه» ،وقــال :يف هــذا التاريخ اخلا�ض للغاية
“اليوم الــدويل للت�ضامح” يقف اأع�ضاء الرملان االألباين والرملان
الدويل للت�ضامح وال�ضالم تكرمي ًا ل�ضخ�ضية تاريخية وقيادة وطنية
ودولية توؤمن ب�ضدة باأهمية الت�ضامح وال�ضالم ومار�ضت ذلك على
نطاق وا�ضع يف بالدها ويف جميع اأنحاء العامل” .موؤكد ًا اأن املغفور
له ال�ضيخ زايد قدم للعامل مثاال رائعا للقيادة املت�ضاحمة احلقيقية.
واأ�ضاف “اإننا يف عام زايد نحتفي اليوم باالإرث الدائم لل�ضيخ زايد
كرجل �ضالم روج لف�ضائل الت�ضوية وعقالنية احلــوار والت�ضامح يف
جميع اأنحاء العامل”■ .
يناير 21 2019

الحدث
مسيرة وطن

 47عاما من التضحية واالنجاز والفخر

حممد بن را�سد وحممد بن زايد وحكام الإمارات واأولياء العهود ي�سهدون مرا�سم «يوم ال�سهيد» يف واحة الكرامة
�ضهد �ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ حممد بن را�ضد اآل مكتوم نائب رئي�ض
الدولة رئي�ض جمل�ض الوزراء حاكم دبي «رعاه اهلل» و�ضاحب ال�ضمو
ال�ضيخ حممد بن زايد اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي نائب القائد االأعلى
للقوات امل�ضلحة واأ�ضحاب ال�ضمو اأع�ضاء املجل�ض االأعلى لالحتاد
حكام االإمارات و�ضمو اأولياء العهود مرا�ضم «يوم ال�ضهيد» التي اأقيمت
يف واحة الكرامة يف اأبوظبي.
وعند و�ضول �ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ حممد بن را�ضد اآل مكتوم
و�ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ حممد بن زايــد اآل نهيان واأ�ضحاب ال�ضمو
حكام االإمارات ،اإلى واحة الكرامة بداأت املرا�ضم الر�ضمية اخلا�ضة
بيوم ال�ضهيد حيث توجه اأ�ضحاب ال�ضمو ال�ضيوخ اإلى ن�ضب ال�ضهيد
وعزفت املو�ضيقى الع�ضكرية ،ثم مت اإطالق  21طلقة مدفعية بعدها
و�ضع اأ�ضحاب ال�ضمو ال�ضيوخ اأكاليل من الزهور اأمام الن�ضب وفاء
وعرفانا بت�ضحيات �ضهدائنا االأبــرار بعدها عزف ال�ضالم الوطني
لدولة االإمارات العربية املتحدة .
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الحدث

وكرم �ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ حممد بن را�ضد اآل مكتوم و�ضاحب
ال�ضمو ال�ضيخ حممد بــن زايــد اآل نهيان واأ�ـضـحــاب ال�ضمو حكام
االإمــارات يف ختام الفعالية ،عددا من ذوي ال�ضهداء حيث �ضلموهم
«و�ضام ال�ضهيد» تقديرا واجــالال لت�ضحياتهم وعطائهم يف �ضبيل
الوطن والواجب.
وقال معايل حممد املر رئي�ض جمل�ض اأمناء مكتبة حممد بن را�ضد
اآل مكتوم يف كلمة افتتاحية بهذه املنا�ضبة« :بكل الفخر واالعتزاز
نحتفل الـيــوم بــذكــرى �ضهدائنا االأبـ ــرار الــذيــن �ضتظل اأ�ضماوؤهم
وت�ضحياتهم عالمة م�ضيئة يف تاريخ الوطن وذكرى حمفورة باأحرف
من نور يف ذاكرة ووجــدان كل اأبنائه ،هذه املنا�ضبة الوطنية لي�ضت
جمرد تاريخ ن�ضتذكر فيه ماآثر ال�ضهيد واإمنا هي تعبري عن التقدير
والتكرمي لرجال بوا�ضل من مواطنينا �ضدقوا ما عاهدوا اهلل عليه
فجادوا باأرواحهم الزكية للذود عن حماه �ضد املرتب�ضني باأمنه واأمانه
ولبوا نداء الواجب وامل�ضوؤولية الوطنية يف ردع املعتدي وعودة احلق
الأهله ،فتحية عرفان ل�ضهدائنا االأبرار الذين عانقت اأرواحهم عنان
املجد و�ضطروا اأروع مالحم ال�ضرف والت�ضحية والكرامة».

الحدث

وقال معاليه« :اإنه يف هذا اليوم نتوجه بتحية وفاء وعرفان للقائد
املوؤ�ض�ض املغفور له ال�ضيخ زايد بن �ضلطان اآل نهيان» «طيب اهلل ثراه»
الذي زرع نبتا اأ�ضيال من قيم الوطنية واالإخال�ض ومنا�ضرة احلق
واخلري ،وتقدي�ض الدفاع عن الوطن ومقدراته وتقدمي العون الأ�ضقائه،
فكان ح�ضاد ذلك ج�ضارة ال�ضهداء وت�ضلحهم باأعلى مراتب االإميان
باأمن الوطن وا�ضتقراره والنيل من كل مرتب�ض اأو حاقد يحاول
امل�ضا�ض مبكت�ضباته».
ويف كلمته� ،ضاأل اهلل تعاإلى اأن يتغمد �ضهداءنا بوا�ضع رحمته
وي�ضكنهم ف�ضيح جناته ويرزقهم اخلري والثواب كما وعدهم بقوله
�ضبحانه وتعاإلى « َو َال َ ْ
اهلل اأَ ْم َواتًا ۚ َب ْل اأَ ْح َيا ٌء
حت َ�ض َ َّ
ب ا َّل ِذينَ ُق ِت ُلوا ِيف َ�ض ِب ِيل َّ ِ
ِعندَ َربِّهِ ْم ُي ْر َز ُقونَ ».
وقال معايل حممد املر يف ختام الكلمة ،عا�ضت االإمارات وطنا حرا
عزيزا ،حتميه �ضواعد اأبنائه وت�ضحي من اأجل اأن يظل �ضاخما.
وحلقت عدد من طائرات �ضالح اجلو االإماراتي فوق �ضماء الواحة
م�ضكلة «لوحة اجلندي املفقود» اعتزازا وتقديرا لت�ضحيات وبطوالت
�ضهدائنا البوا�ضل■ .

يناير 23 2019

الحدث

احتفالت الهيئة بيوم ال�سهيد
وقف �ضعادة د.جمال حممد احلو�ضني مديرعام الهيئة الوطنية الإدارة الطوارئ واالأزمات والكوارث و�ضعادة �ضيف حممد اأرحمه ال�ضام�ضي نائب
مدير عام الهيئة وموظفيها ،دقيقة �ضمت دعا ًء على اأرواح �ضهداء الواجب والوطن كوقفة مليئة باالعتزاز والتقدير لت�ضحيات �ضهداء الوطن االبرار.
وبهذه املنا�ضبة ،اأكد �ضعادة د.جمال حممد احلو�ضني مدير عام الهيئة اأنه على قدر اإجنازات الوطن ون�ضاله تكرث اأيامه الوطنية ،واليوم هو يوم
ا�ضتثنائي ،نتذكر فيه جنودنا البوا�ضل ،الذين اأثروا اأنف�ضهم و�ضحوا باأرواحهم الزكية فداء لوطن ًا اأكرمهم فاأعزوه.
واأكد مدير عام الهيئة اأن اليوم هو لتعزيز االنتماء والوالء ويوم للمجد وال�ضرف ،يوم تكرمي اأبطالنا االأوفياء ،من ع ّلمونا كيف يكون حب الوطن،
من ج�ضدوا بدمائهم اأ�ضمى معاين الوالء واالخال�ض ،ومن اأحيوا فينا م�ضاعر الغرية على الوطن وترابه وم�ضاحله ،واأمدونا بالفخر والعزة والكرامة.
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الحدث

الحتفال الر�سمي باليوم الوطني الـ 47
حتت رعاية �ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ خليفة بن زايد اآل نهيان ،رئي�ض
الدولة «حفظه اهلل»� ،ضهد �ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ حممد بن را�ضد اآل
مكتوم ،نائب رئي�ض الدولة رئي�ض جمل�ض الوزراء حاكم دبي «رعاه اهلل»
و�ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ حممد بن زايد اآل نهيان ،ويل عهد اأبوظبي
نائب القائد االأعلى للقوات امل�ضلحة ،واأ�ضحاب ال�ضمو ال�ضيوخ اأع�ضاء
املجل�ض االأعلى لالحتاد حكام االإمــارات و�ضمو اأولياء العهود ونواب
احلكام ،االحتفال الر�ضمي باليوم الوطني الـ  47الذي اأقيم يف مدينة
زايد الريا�ضية حتت �ضعار «هذا زايد ..هذه االإمارات».
ورفع اأ�ضحاب ال�ضمو ال�ضيوخ اأع�ضاء املجل�ض االأعلى لالحتاد حكام
االإمارات واأولياء العهود ونواب احلكام اأ�ضمى التهاين والتمنيات اإلى
�ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ خليفة بن زايد اآل نهيان ،رئي�ض الدولة «حفظه
اهلل» مبنا�ضبة اليوم الوطني الـ  47لتاأ�ضي�ض دولة االحتاد ال�ضاخمة،
داعــني املولى عز وجل اأن يدمي على �ضموه موفور ال�ضحة والعافية
وال�ضعادة ويبقيه ذخرا لوطنه و�ضعبه ليوا�ضل قيادة البالد بحكمته يف
م�ضرية تنميتها ال�ضاملة ونه�ضتها املباركة نحو امل�ضتقبل املزدهر رقيا
وعزا ورخاء ،معربني عن اعتزازهم وفخرهم بالروؤية والنهج ال�ضديد
الذي ينتهجه �ضموه «حفظه اهلل» ملا فيه خري الوطن واملواطن ورفعته
وتقدمه.
و�ضملت فعاليات االحتفال الر�ضمي لهذا العام فقرات احتفت باإرث
املغفور له املوؤ�ض�ض ال�ضيخ زايد بن �ضلطان اآل نهيان «طيب اهلل ثراه» يف
الذكرى املئوية مليالده «عام زايد» تكرميا لروؤيته احلكيمة التي قادت
م�ضرية بناء دولة االإمارات منذ نحو ن�ضف قرن.

ن�ساأة ال�سيخ زايد والعوامل التي اأ�سهمت يف تكوين روؤية
الحتاد..
واألقى االحتفال ال�ضوء على ن�ضاأة ال�ضيخ زايــد والعوامل التي
اأ�ضهمت يف تكوين روؤية االحتاد ،فمن جت�ضيد االأماكن املوؤثرة يف حياته
مثل ق�ضر احل�ضن وقلعة اجلاهلي وق�ضر املويجعي بتقنيات �ضوئية
ثالثية االأبعاد اإلى اجتماع ال�ضميح التاريخي بني املغفور لهما ال�ضيخ
زايد بن �ضلطان اآل نهيان وال�ضيخ را�ضد بن �ضعيد اآل مكتوم «رحمهما
اهلل» الذي �ضكل النواة االأولى لقيام دولة االإمــارات العربية املتحدة
و�ضهد العامل يف اأعقابها والدة دولة حديثة جنحت خالل فرتة ق�ضرية
يف تر�ضيخ مكانتها وبقوة على ال�ضاحة العاملية.
ومــن اأب ــرز مــا ت�ضمنه االحتفال هــو �ضرد معايل اأحـمــد خليفة
ال�ضويدي ،ممثل �ضاحب ال�ضمو رئي�ض الدولة ملقتطفات من يومياته مع
املوؤ�ض�ض ،فمعايل ال�ضويدي هو ال�ضخ�ض الذي األقى بيان االحتاد عقب
اجتماع حكام االإمــارات يوم  2دي�ضمر 1971يف غرفة تعرف االآن
با�ضم «بيت االحتاد» للم�ضادقة ر�ضم ًيا على الد�ضتور الذي مت مبوجبه
تاأ�ضي�ض دولة االإمارات العربية املتحدة ..كما يعد معاليه من الوجوه
الوطنية البارزة يف م�ضرية االحتاد حيث كان م�ضت�ضارا �ضخ�ضيا مقربا
من املوؤ�ض�ض ال�ضيخ زايد بن �ضلطان اآل نهيان «طيب اهلل ثراه» وهو اأول
وزير خارجية لالإمارات.
و�ضهدظ االحتفال عر�ضا تفاعليا �ضلط ال�ضوء على الرثوة النفطية
التي كانت واحدة من مقومات النه�ضة والنجاح يف م�ضرية االحتاد
التي بداأها املغفور له زايد «طيب اهلل ثــراه» والــذي لطاملا كان يعد
النفط دافع ًا نحو بناء وتر�ضيخ امل�ضتقبل االأف�ضل لالأجيال املقبلة.
يناير 25 2019

الحدث

وتخللت فقرات االحتفال مقاطع لت�ضجيالت ب�ضوت ال�ضيخ زايد
لفتت انتباه اجلمهور الذي اأ�ضغى اإلى جمل خالدة تعك�ض حكمته كما
حتولت خ�ضبة امل�ضرح اإلى لوحة حية �ضاهد من خاللها اجلمهور حلم
ال�ضيخ زايد منذ البداية بتحويل ال�ضحراء اإلى واحة خ�ضراء.
و�ضلط االحتفال ال�ضوء على ب�ضمات ال�ضيخ زايــد على م�ضتوى
العامل والتي ال تــزال بــارزة حتى يومنا هــذا وجعلت من االإم ــارات
نرا�ض ًا لل�ضالم والت�ضامح والعطاء يتحدّث عنه العامل اأجمع ..كما
اأظهر للجمهور مدى عطاء املوؤ�ض�ض ،الذي كان وال يزال عنوان ًا ورمز ًا
خالد ًا للعمل االإن�ضاين ،ويوا�ضل قادة االإمارات اليوم النهج االإن�ضاين
الذي ر�ضخه ال�ضيخ زايد حتى باتت االإمارات اليوم اأكر مانح اإن�ضاين
على م�ضتوى العامل.

«علمني زايد»
عقب ذلــك ،ويف لفتة مفاجئة للجمهور ،عر�ضت على امل�ضرح
تغريدة ل�ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ حممد بن را�ضد اآل مكتوم ،نائب رئي�ض
الدولة رئي�ض جمل�ض الوزراء حاكم دبي «رعاه اهلل» ،م�ضتخدما فيها
الو�ضم #علمني_زايد ،يف دعوة للجمهور من املواطنني واملقيمني
والزوار للتعبري عن تاأثرهم باملغفور له ال�ضيخ زايد وما تعلموه منه من
قيم نبيلة كالت�ضامح والعدل واملحبة والعطاء واالإخال�ض.
وا�ضتمرت مبادرة #علمني_زايد ملا بعد االحتفال الر�ضمي
باليوم الوطني لتتيح الفر�ضة اأمام اجلمهور للم�ضاركة بها والتعبري
عن تقديرهم وعرفانهم للوالد واملوؤ�ض�ض ،يف لفتة متميزة تتويجا لعام
زايد.
احتفالت الهيئة
«الطوارئ والأزمات» حتتفل باليوم
الوطني
احتفلت الهيئة الوطنية الإدارة الطوارئ
واالأزم ــات والـكــوارث باليوم الوطني ال�ضابع
واالأربـ ـع ــني ل ـلــدولــة .وب ـهــذه املـنــا�ـضـبــة اقيم
حفل بح�ضور �ضعادة �ضيف حممد اأرحـمــه
ال�ضام�ضي نائب مدير عــام الهيئة الوطنية
الإدارة الطوارئ واالأزمات والكوارث ،ومدراء
االإدارات وموظفي الهيئة .وبعد عزف ال�ضالم
الوطني ،األقى كلمة رفــع فيها اأ�ضمى اآيــات
التهاين والتريكات اإلى القيادة الر�ضيدة واإلى
�ضعب االإمارات الويف ،موؤكدا اأن اليوم الوطني
ي�ضكل منا�ضبة وطنية فريدة لتجديد الوالء
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الحدث
واالنتماء وفر�ضة الإبراز االإجنازات التي حتققت على مدى ال�ضنوات
املا�ضية من عمر االحتاد.
وقال ان اليوم الوطني ،ذكرى حتقق حلم االحتاد ،على يد االآباء
املوؤ�ض�ضني بقيادة املغفور له ال�ضيخ زايد بن �ضلطان اآل نهيان «طيب
اهلل ثراه» الذين اجتمعت كلمتهم على الوحدة فكانت ارادتهم اأقوى
من كل املعوقات وتغلبت حكمتهم على كل التحديات واأ�ض�ضوا لعهد
جديد قائم على الوحدة ،والقوة واالإرادة ،ودولة �ضلبة ورا�ضخة ذات
جذور اأ�ضيلة وعميقة ا�ضتطاعت اأن تواجه كل التحديات وال�ضعاب،
وال�ضمود يف وجه التهديدات التي ع�ضفت باأقوى الدول يف حميطها
العربي ،وكادت تنال من وحدتها وا�ضتقرارها.
يوم العلم :م�ساركة وطنية وا�سعة رفع العلم يف وقت
واحد
احتفاال بيوم العلم قامت اجلهات االحتادية واجلهات التابعة لها
برفع علم الدولة ويف وقت واحد ،وذلك تلبية لدعوة �ضاحب ال�ضمو
ال�ضيخ حممد بن را�ضد اآل مكتوم ،نائب رئي�ض الدولة رئي�ض جمل�ض
الوزراء حاكم دبي« ،رعاه اهلل» حيث قال من خالل تغريدات �ضموه يف
تويرت« :ندعو جميع موؤ�ض�ضاتنا ووزاراتنا ومدار�ضنا وجهاتنا احلكومية
لتوحيد رفعه اخلمي�ض  1نوفمر � 11ضباح ًا يف وقت واحد ،وبقلب
واحد ناب�ض بع�ضق تراب بلدنا» ،م�ضيف ًا �ضموه« :نريد اأن نراه على
بيوتنا ومزارعنا ومرافقنا ،نريده يف ال�ضماء ،عالي ًا كطموحاتنا
عزيز ًا كنفو�ضنا خفاق ًا على جميع اأركان وطننا».
ويعد يوم العلم منا�ضبة وطنية هامة يتم خاللها رفع العلم على
املباين واملرافق واملوؤ�ض�ضات ،تعبري ًا عن االنتماء والوالء للوطن وقيادته
الر�ضيدة والتم�ضك بقيم االحتــاد التي اأر�ضاها االآبــاء املوؤ�ض�ضون،
وتزامن ًا مع ذكرى تويل �ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ خليفة بن زايد اآل نهيان
رئي�ض «حفظه اهلل» ،رئا�ضة دولة االإمارات ،وهي منا�ضبة تربط اأفراد
املجتمع يف ن�ضاط م�ضرتك يوؤكد وحدة اجلهود خلدمة الوطن ورفع
رايته .وتر�ضخ ح�ض الوالء واالنتماء بني املواطنني وتوؤكد على التعاي�ض
ال�ضلمي امل�ضرتك بني اأبناء الوطن و املقيمني حتت راية الدولة..
احتفالت الهيئة بيوم العلم
احتفلت الهيئة الوطنية الإدارة الطوارئ واالأزمات والكوارث بيوم
العلم داخل مقرها يف العا�ضمة اأبوظبي  ،وذلك يف ظل توجيهات �ضمو
ال�ضيخ حممد بن را�ضد اآل مكتوم نائب رئي�ض الدولة ،رئي�ض جمل�ض
الوزراء ،حاكم دبي «حفظه اهلل».
ورفع �ضعادة �ضيف اأرحمه ال�ضام�ضي نائب مدير عام الهيئة العلم
بح�ضور مدراء االدارت وموظفي الهيئة مع عزف الن�ضيد الوطني.
و�ضط فرحة ووالء وانتماء للوطن وقيادته■ .

وقال سعادة د .جمال الحوسني،
المدير العام للهيئة ،ضمن كلمته
لهذه المناسبة
«لقد أصبح يوم العلم مناسبة
عزيزة على قلوبنا ،لمكانتها الكبيرة
التي تتجدد من خاللها قيم الوالء
واالنتماء للوطن وقيادته الرشيدة،
ونتعهد باإلخالص في العمل لرفع
راية العلم خفاقة من أجل عزة
الوطن وازدهاره ،ونبقى متمسكين
بالهوية والثقافة والقيم التي
نستمدها من جذورنا وتربطنا بتراب
هذا الوطن الذي نبذل ألجله الغالي
والنفيس .ونعبر فيه عن وفائنا
وحبنا لوطن نشأنا فيه وكبرنا
وتعلمنا في رحابه معاني التسامح
والحب واحترام االخر والسالم
والتعايش ،وطنا لم يبخل علينا
بخيراته ،بل يدفعنا دائما نحو كل ما
هو خير».
يناير 27 2019

أخبار
ا لهيئة
الطوارئ واألزمات

دورات تدريبية مكثفة وورش عمل
متخصصة لرفع الجاهزية وتطوير األداء

اإدارة املعلومات و�سنع القرارات ال�سرتاتيجية
نظمت الهيئة الوطنية الإدارة الطوارئ واالأزمــات والكوارث ،يف
مقرها يف اأبوظبي ،دورة تدريبية ،بعنوان «اإدارة املعلومات و�ضنع
الـقــرارات اال�ضرتاتيجية يف اإدارة االأزم ــات» ،والتي ا�ضتمرت ملدة
يومني� ،ضمن اأهداف الهيئة يف �ضمان جاهزية قدرات فرق الطوارئ
الوطنية ،والتعريف باملفاهيم واالإجــراءات املتعلقة بـاإدارة الطوارئ
واالأزم ــات وال ـكــوارث ،واآلـيــة تبادل املعلومات ،واتـخــاذ الـقــرارات،
والتوجيهات اال�ضرتاتيجية يف مرحلة االإدارة اال�ضرتاتيجية للطوارئ
على امل�ضتوى الوطني.
�ضارك يف ال ــدورة التدريبية مدير عــام الهيئة الوطنية الإدارة
الطوارئ واالأزمــات والـكــوارث ،وعــدد من املديرين العامني ووكالء
الــوزارات والهيئات ،وعــدد من القيادات وامل�ضوؤولني الذين ميثلون
خمتلف الـ ــوزارات والهيئات االحتــاديــة يف الــدولــة ،وقــدم الــدورة
خمت�ضون من كلية تخطيط الطوارئ الريطانية .EPC
قدم خالل الدورة علي را�ضد النيادي ،مدير اإدارة اإدارة العمليات
يف الهيئة ،عر�ضا ملراحل اإدارة الطوارئ واالأزمات ،بينما ركز مايكل
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ويدي وبرو�ض مان ،من كلية تخطيط الطوارئ الريطانية ،EPC
على اأهمية توظيف املوارد الوطنية املتاحة على امل�ضتوى اال�ضرتاتيجي
�ضمن بيئة تخطيط منا�ضبة ،واتخاذ قرارات فعالة يف حاالت االأزمات
والكوارث.
مقومات اإعداد خطط اإدارة الطوارئ والأزمات بدبي
عقدت الهيئة الوطنية الإدارة الطوارئ واالأزمات والكوارث ،دورة
بعنوان اإعداد خطط اإدارة الطوارئ واالأزمات والكوارث يف اإمارة دبي.
تهدف الــدورة التي ا�ضتمرت ملدة خم�ضة اأيــام اإلى التعرف على
عنا�ضر ومقومات اإعــداد وتقييم خطط اإدارة الطوارئ واالأزمــات
الكوارث وتطوير مناذج العامة ،باالإ�ضافة اإلى التدريب على التن�ضيق
مع اجلهات املعنية اأثـنــاء و�ضع خطط اال�ضتجابة الوطنية الإدارة
الطوارئ واالأزمات والكوارث.
�ضارك يف الــدورة اأكرث من � 30ضخ�ض من الهيئة ومن اجلهات
املعنية ،وقدمها بالنيابة عن الهيئة رئي�ض ق�ضم اال�ضتعداد والتخطيط.

أخبار
ا لهيئة

ا�ستمرارية الأعمال ورفع م�ستوى املرونة بال�سارقة
�ضمن جهود الهيئة يف تطوير املوارد الب�ضرية والكفاءات املواطنة
يف جمال اإدارة ا�ضتمرارية االأعمال ورفع م�ضتوى املرونة لدى املوؤ�ض�ضات
يف الدولة على امل�ضتويني االحتــادي واملحلي .قام ق�ضم ا�ضتمرارية
االأعمال يف اإدارة ال�ضالمة والوقاية بتنفيذ ور�ضة تدريبية يف اإدارة
ا�ضتمرارية االأعمال ملوظفي ومديري االإدارات لدائرة �ضوؤون البلديات
والزراعة والرثوة احليوانية يف اإمارة ال�ضارقة ا�ضتمرت ملدة يوم واحد

بالتعاون والتن�ضيق مع مركز الطوارئ واالأزمات الإمارة ال�ضارقة.
تناولت الــور�ـضــة مـبــادئ اإدارة ا�ضتمرارية االأع ـمــال وفائدتها
للموؤ�ض�ضات واالأف ــراد ،وتو�ضيح منــوذج اإدارة ا�ضتمرارية االأعمال
اخلــا�ــض باملعيار (.)AE/SCNS/NCEMA 7000:2015
باالإ�ضافة اإلى املفاهيم االأ�ضا�ضية الإدارة ا�ضتمرارية االأعمال ،واالإملام
بكيفية عمل اإدارة ا�ضتمرارية االأعمال ،والطرق والتقنيات امل�ضتخدمة
يف التطبيق الفعال الإدارة ا�ضتمرارية االأعمال.

يناير 29 2019

أخبار
ا لهيئة

ور�س عمل ل�سركاء الهيئة لتحديث خطتها الإعالمية لإدارة الطوارئ وال�ستجابة الإعالمية
نظمت الهيئة الوطنية الإدارة الطوارئ واالأزمات والكوارث ور�ضتني عمل متخ�ض�ضتني حول حتديث خطة االعالم والتوا�ضل اجلماهريي لدعم
اإدارة الطوارئ ،واأخرى حول كيفية اعداد �ضيا�ضات االت�ضال واال�ضتجابة االعالمية للمخاطر بح�ضور امل�ضوؤولني واملعنيني باال�ضتجابة االعالمية لعدد
من اجلهات املعنية باإدارة الطوارئ بهدف رفع اجلاهزية االإعالمية للتعامل مع اأي خطر.
وتاأتي هذه الور�ض االعالمية املتخ�ض�ضة من منطلق �ضعي الهيئة اإلى تعزيز التعاون والتن�ضيق مع �ضركاءها اال�ضرتاتيجيني وتاأكيدا الأهميتهم
كونهم رافد مهم لرفع اجلاهزية االإعالمية يف حاالت الطوارئ واالأزمات والكوارث واال�ضتعداد اإعالميا ملواجهة اأي خطر «ال قدر اهلل».
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أخبار
ا لهيئة
دورة مبادئ التخطيط للتعايف من الكوارث يف الفجرية
نظمت الهيئة الوطنية الإدارة ال ـطــوارئ واالأزمـ ــات وال ـكــوارث
بالتعاون مع كلية التخطيط للطوارئ يف بريطانيا متمثلة يف مركز
الفجرية التابع اإلــى اإدارة املراكز املحلية دورة مبادئ التخطيط
للتعايف من الكوارث ،وذلك مب�ضاركة عدد من امل�ضوؤولني واملخت�ضني
ميثلون ( )21جهة من الدوائر االحتادية واملحلية يف اإمارة الفجرية
ا�ضتمرت ملدة  4اأيام.
وتاأتي هذه الدورة �ضمن خطة التدريب التخ�ض�ضي التي اعتمدتها
الهيئة لتدريب اجلهات االحتادية واملحلية لفهم وا�ضتيعاب منظومة
التعايف من الطوارئ واالأزمات والكوارث واملقومات االأ�ضا�ضية للبدء
بالتعايف من االأزمــات ودور وم�ضئولية اجلهة القيادية يف للتعايف من
احلدث .اإ�ضافة اإلى ذلك مت �ضرح التعايف ق�ضري االأمد والتعايف طويل
االأمد خالل االأزمــات والكوارث التي قد ت�ضيب املوؤ�ض�ضات احليوية
والقطاعات املختلفة .كما مت طرح عدة ت�ضاوؤالت من قبل احل�ضور
لفهم دور اجلهات امل�ضاركة وكيفية عملها اأثناء عملية التعايف من
االأزمة اأو الكارثة.
تطوير قــدرات ال�ستجابة الوطنية اأثناء الطوارئ
والأزمات
عقدت الهيئة الوطنية الإدارة الطوارئ واالأزمــات والكوارث دورة
تدريبية بعنوان تطوير قــدرات اال�ضتجابة الوطنية اأثناء الطوارئ

واالأزمات .وذلك يف فندق نادي ال�ضباط باإمارة اأبو ظبي .بهدف رفع
كفاءة �ضركاء الهيئة .ا�ضتمرت الدورة ملدة  5اأيام� ،ضارك بها ممثلني
من  18جهة احتادية .وتهدف الدورة اإلى مناق�ضة دور اجلهات املعنية
يف جمال تطوير قدرات اال�ضتجابة الوطنية .وعر�ض اأ�ض�ض وقواعد
التخطيط االأمثل الإدارة املوارد الوطنية اأثناء الطوارئ واالأزمات ب�ضكل
عام ويف دولة االإمارات ب�ضكل خا�ض .باالإ�ضافة اإلى ا�ضتعرا�ض اأف�ضل
التجارب العاملية يف جمال بناء قدرات اال�ضتجابة الوطنية لال�ضتعداد
يف مثل هذه احلاالت .كما �ضلطت الدورة ال�ضوء على تطوير اخلطوط
العامة الإطار قدرات اال�ضتجابة الوطنية لدولة االإمارات.
«الذكاء العاطفي للقيادات» مبقر الهيئة
نفذت الهيئة الوطنية الإدارة الـطــوارئ واالأزم ــات دورة الذكاء
العاطفي للقيادات مبقر الهيئة .وقد هدفت الدورة اإلى تزويد مدراء
االإدارات والقيادات من موظفي الهيئة باملعرفة واملهارات الالزمة
ال�ضتيعاب مفهوم الذكاء العاطفي وتعريفة ومكوناته وحتديد الكفاءات
املتنوعة للذكاء العاطفي ،باالإ�ضافة اإلــى معرفة اأ�ضاليب االإ�ضغاء
واختبار تاأثري االأ�ضاليب القيادية املختلفة على املناخ املوؤ�ض�ضي والنتائج
النهائية .واهمية الذكاء العاطفي واثرة على اإدارة الذات وال�ضعوبات
واملعوقات التي تعيق تطبيق الذكاء العاطفي واالمنــاط ال�ضخ�ضية
املختلفة.
وهي اخلطوة التي توؤكد حر�ض الهيئة على تطوير كفاءة املوظفني
ورفع من م�ضتوى مداركهم وخراتهم يف املجال■ .

يناير 31 2019

أخبار
ا لهيئة
برعاية الشيخة فاطمة بنت مبارك

ممثلو الطوارئ واألزمات يشاركون في برنامج
القيادات اإلنسانية الشابة

حتت رعاية �سمو ال�سيخة فاطمة بنت مبارك ،رئي�سة الحتاد الن�سائي العام رئي�سة املجل�س الأعلى لالأمومة والطفولة
الرئي�سة الأعلى ملوؤ�س�سة التنمية الأ�سرية ،انطلقت الدورة الأولى لربنامج القيادات الإن�سانية ال�سابة مبقر كلية فاطمة
للعلوم ال�سحية باأبوظبي حتت �سعار «على خطى زايد» مب�ساركة ممثلني من دائرة ال�سحة وال�سرطة والقوات امل�سلحة والهيئة
الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث و�سركة �سحة.
وتعد هذه الــدورة هي املبادرة االأولــى من نوعها ل�ضناعة القادة
يف جمــاالت العمل الوؤن�ضاين من خالل ا�ضتقطاب اأف�ضل الكفاءات
وتدريبهم و�ضقل مهاراتهم ومتكينهم من خدمة االن�ضانية بغ�ض
النظر عن اللون اأو اجلن�ض اأو العرق اأو الديانة ان�ضجاما مع الروح
االن�ضانية للمغفور له ال�ضيخ زايــد بن �ضلطان اآل نهيان «طيب اهلل
ثــراه» وانطالقا من توجيهات �ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ خليفة بن زايد
اآل نهيان رئي�ض الدولة «حفظه اهلل» باأن يكون عام  2018عام زايد
ومببادرة من برنامج فاطمة بنت مبارك للتطوع وباإ�ضراف من مبادرة
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زايد العطاء واالحتاد الن�ضائي العام وتنظيم اأكادميية زايد االإن�ضانية
وبا�ضت�ضافة من كلية فاطمة للعلوم ال�ضحية يف منوذج مميز لل�ضراكة
املجتمعية امل�ضتدامة .
وقالت �ضعادة نورة ال�ضويدي مديرة االإحتاد الن�ضائي العام اأن �ضمو
ال�ضيخة فاطمة بنت مبارك مل تدخر جهد ًا يف ت�ضجيع وحتفيز �ضباب
االإمارات للم�ضاركة الفاعلة يف االأعمال التطوعية واالإن�ضانية من خالل
تبنيها برامج ال�ضتقطاب ال�ضباب وتاأهيلهم كقادة لتمكينهم يف خدمة
االإن�ضانية■ .

أخبار
ا لهيئة

«الطوارئ واألزمات» تبحث التعاون مع
سفارة نيوزيلندا

بحث �سعادة د  .جمال حممد احلو�سني مدير عام الهيئة
الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمــات والكوارث مع �سعادة
جيمي كالرك وات�سون �سفري جمهورية نيوزيلندا لدى الدولة
�سبل تعزيز عالقات التعاون امل�سرتك وتبادل اخلربات
وال�سراكة يف جمــال ال ــدورات والتمارين التخ�س�سية يف
اإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث.
ومت خالل اللقاء االطالع على منظومة الطوارئ يف دولة االإمارات
واآلية مواجهة حــاالت الطوارئ واالأزمــات والكوارث وفق م�ضتويات
الطوارئ املعتمدة.

واأكــد ال�ضفري النيوزيلندي العالقات املتميزة التي تربط دولة
االإمــارات وبالده والتي تت�ضم باال�ضتقرار والتعاون ومبنية على روح
التفاهم واالحرتام املتبادل والرغبة امل�ضرتكة يف تطوير هذه العالقات
واالرتقاء بها مبا يعك�ض طموحات وتوجيهات القيادة العليا يف البلدين.
واأ� ـضــاد �ضعادته بالتطور واالإجنـ ــازات الــرائــدة واملتميزة التي
ت�ضهدها دولة االإمــارات يف جميع القطاعات احليوية مبا فيها قطاع
االأمن وال�ضالمة والبنية التحتية املتكاملة وبدور الهيئة امللمو�ض يف رفع
اال�ضتعداد واجلاهزية وو�ضع اخلطط املنا�ضبة جلميع �ضيناريوهات
حاالت الطوارئ واالأزمات والكوارث■ .
يناير 33 2019

أخبار
ا لهيئة

وفد سعودي يطلع على منظومة الطوارئ
الوطنية

ا�ستقبل �سعادة د .جمال حممد احلو�سني مدير عام الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث وفد �سعودي من
وحدة املخاطر الوطنية يف الديوان امللكي ال�سعودي برئا�سة املهند�س �ساريه ها�سم وكيل وزارة القت�ساد والتخطيط.
بحث اجلانبان �ضبل تعزيز التعاون امل�ضرتك وتبادل اخلرات
وال�ضراكة يف جمال اإدارة الطوارئ واالأزمــات والكوارث واحلد من
املخاطر.
وتناول اللقاء الذي ح�ضره �ضعادة �ضيف حممد اأرحمه ال�ضام�ضي
نائب مدير عام الهيئة وعدد من مدراء اإدارات الهيئة ،االطالع على
منظومة الطوارئ واالأزمات والكوارث لدولة االإمارات ،وا�ضرتاتيجية
وروؤية الهيئة ومهامها واخت�ضا�ضاتها واآلية مواجهة حاالت الطوارئ
واالأزمات والكوارث بناء على م�ضتويات الطوارئ املعتمدة ومن خالل
فرق الطواري الوطنية واملحلية .
واطلع الوفد على برنامج ا�ضتمرارية االأعـمــال الــذي يعزز من
قدرة موؤ�ض�ضات الدولة على اال�ضتمرار يف تقدمي اخلدمات يف حال
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تعر�ض مهام هذه املوؤ�ض�ضات للتوقف عند حاالت الطوارئ واالأزمات
والكوارث.
هذا ف�ضال عن االطالع على اآلية اعداد �ضجل املخاطر الوطني
وعلى برامج التوعية والتحذير التي تن�ضقها وتقوم بها الهيئة مع
�ضركائها بهدف رفع م�ضتوى وعي اجلمهور حيال املخاطر والتهديدات
املحتملة .
واأ� ـضــاد الــوفــد ال�ضعودي بــاالإجنــازات الــرائــدة واملتميزة لدولة
االإمارات يف جميع القطاعات مبا فيها قطاع االأمن وال�ضالمة وبدور
الهيئة امللمو�ض والرائدة يف ايجاد منظومة طوارئ وطنية وفق اأعلى
معايري التن�ضيق واال�ضتجابة واال�ضتعداد واجلاهزية وو�ضع اخلطط
جلميع �ضيناريوهات حاالت الطوارئ واالأزمات والكوارث متطلع اإلى
اال�ضتفادة من التجربة االإماراتية يف هذا املجال■ .

أخبار
ا لهيئة

مدير عام الهيئة الوطنية إلدارة الطوارئ
واألزمات والكوارث يستقبل مسؤول سويسري

ا�ستقبل �سعادة د .جمال حممد احلو�سني مدير عام
الهيئة الوطنية لإدارة الــطــوارئ والأزمـــات والــكــوارث،
مبكتبه يف مقر الهيئة باأبوظبي ،ال�سيدة ايفون رونــر،
رئي�س جتمع التدخل يف حالت الأزمات يف وزارة اخلارجية
ال�سوي�سرية ،والتي كانت يف زيارة للدولة .
بدء اللقاء باالطالع على املنظومة ال�ضاملة والتكاملية الإدارة
الطوارئ واالأزمــات والكوارث يف االإمــارات .تناول اللقاء بحث �ضبل
توطيد العالقات بني اجلانبني ،وتبادل اخلرات واملعارف يف جماالت

اإدارة االأزمات والكوارث ،من اأجل تعزيز القدرات يف مواجهة حاالت
الطوارئ ،وكيفية اإدارتها ،مبا ي�ضاهم يف التخفيف من خماطرها
وح َّدتها ،واملحافظة على االأرواح واملمتلكات واملكت�ضبات.
واطلع الوفد الزائر على دور الهيئة وا�ضرتاتيجياتها وا�ضتعداد
موؤ�ض�ضات الدولة ملواجهة واإدارة االأزمات والطوارئ ،واالخت�ضا�ضات
واالدوار وامل�ضاريع والرامج واملبادرات ذات العالقة برفع اجلاهزية
واال�ضتعداد ،للتعامل مع كافة املخاطر والتهديدات■ .
يناير 35 2019

أخبار
ا لهيئة

اعتماد  %90من خطط إدارة الطوارئ واألزمات
والكوارث لفريق أبوظبي

اعلن معايل اللواء حممد خلفان الرميثي ،القائد العام
ل�سرطة اأبوظبي رئي�س فريق اإدارة الطوارئ والأزمــات
والكوارث ،اعتماد  %90من خطط عمل الفريق ،على اأن
يتم اعتماد وتــوزيــع  ،%10على اجلهات املعنية قريب ًا،
موؤكد ًا اإجناز اأغلب خطط الفريق التي اأقرت �سابق ًا.
وقال الرميثي يف ت�ضريح �ضحفي «اإن االجتماع اطلع على �ضري
اخلـطــط ،وراج ــع اإجـ ــراءات اال�ضتجابة ملنظومة اإدارة الـطــوارئ
واالأزمــات املحلية الإمارة اأبوظبي ،وحتديث اآلية العمل امل�ضرتك بني
اجلهات احلكومية ل�ضمان �ضرعة اال�ضتجابة لالأحداث الطارئة،
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و�ضمان و�ضع االإجــراءات وتطبيقها ،لتقليل فر�ض حدوث االأزمات،
والتن�ضيق امل�ضرتك يف بناء القدرات واالإمكانات املطلوبة لالأحداث
الطارئة».
كما اأعلن الرميثي عن تطوير املبنى اجلديد ملركز اإدارة الطوارئ
واالأزمات والكوارث ،الذي �ضيتم االنتهاء منه قبل نهاية العام احلايل،
وعند ت�ضليمه �ضننتقل اإلى مرحلة جديدة تعتمد الذكاء اال�ضطناعي،
وتتم فيها املعلومات مع كل اجلهات املعنية ،مما �ضي�ضكل نقلة نوعية
فيما يخت�ض بتبادل املعلومات بني اجلهات املعنية بعد التحول من
النظام الورقي اإلى نظام ذكي ،يف عمل دوؤوب على مدى � 24ضاعة،
م�ضري ًا اإلى اأن املركز �ضمم وفق اأرقى املعايري العاملية■ .

أخبار
ا لهيئة

وفد من الهيئة يبحث سبل وآليات التعاون
ونقل المعرفة مع مكتب رئاسة مجلس الوزراء

يف اإطار تطوير ال�سراكة وبحث �سبل التعاون مع مكتب رئا�سة جمل�س الوزراء ،قام وفد ًا من ق�سم ال�سرتاتيجية والتميز
املوؤ�س�سي بالهيئة ،بعقد اجتماع مع مكتب رئا�سة جمل�س الوزراء ،ا�ستعر�س خالله مبادرة الهيئة الرامية اإلى تو�سيع جمالت
التعاون ورفع الإمكانيات واملعرفة وبناء القدرات.
اأكد د .يا�ضر النقبي م�ضاعد املدير العام لقطاع القيادات والقدرات احلكومية على اأهمية وجود التبادل املعريف يف جماالت تطوير التخطيط
اال�ضرتاتيجي واإدارة االأداء املوؤ�ض�ضي وتطوير ال�ضيا�ضات  ،وبرامج جوائز التميز املوؤ�ض�ضي وتقدمي الدعم يف تبني وا�ضتحداث اأدوات االبتكار لدى
الهيئة ،باالإ�ضافة اإلى نقل املعرفة يف ما يتعلق برامج ال�ضعادة وجودة احلياة ،واأ�ضار �ضعادته اإلى اإمكانية الت�ضجيل وامل�ضاركة ملوظفي الهيئة يف
الرامج التطويرية والتدريبية كرنامج تطوير قيادات االإمارات والرامج االأخرى واملبادرات والفعاليات التي تقدمها الرامج التابعة ملكتب رئا�ضة
جمل�ض الوزراء■ .
يناير 37 2019

أخبار
ا لهيئة

الطوارئ واألزمات تبحث مع شركائها رفع
االستعداد والجاهزية لألحوال الجوية غير
المستقرة خالل فصل الشتاء

عقدت الهيئة الوطنية الإدارة الطوارئ واالأزمات والكوارث ور�ضة
عمل تن�ضيقية مع ال�ضركاء الرئي�ضني بهدف رفع اجلاهزية واال�ضتعداد
للتعامل مع تقلبات الطق�ض واالحوال اجلوية غري امل�ضتقرة التي غالب ًا
ما تكون يف فرتة ال�ضتاء وينتج عنها حوادث حتتاج اإلى التعامل معها
من قبل اجلهات ذات االخت�ضا�ض.
وتناولت الور�ضة اآلية عمل فريق الطوارئ وفق م�ضتويات القيادة
وال�ضيطرة اأثناء اإدارة الطارئ على امل�ضتوى الوطني ومراحل واآلية
اإدارة ال ـطــوارئ ونـظــام اال�ضتجابة الوطني واآلـيــة تفعيل اخلطط
الوطنية واأدوار وم�ضوؤوليات اجلهات ذات العالقة يف تقدمي الدعم
واالإ�ضناد يف حاالت التقلبات اجلوية غري امل�ضتقرة بهدف منع حدوثها
او التخفيف من اثارها.
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وتطرقت الــور�ـضــة اإلــى اهمية ا�ضتعداد وجــاهــزيــة فــرق اإدارة
ال ـطــوارئ واالأزمـ ــات وال ـكــوارث املحلية يف جميع اإمـ ــارات الــدولــة
والتن�ضيق مع جميع املوؤ�ض�ضات واجلهات احلكومية املعنية يف جمال
الطوارئ واالأزمات التنفيذية املحلية.
والتاأكيد على ان اجلهات املخت�ضة �ضتقوم باطالع اجلمهور على
اأخر امل�ضتجدات حول االأحول اجلوية التي تتعر�ض لها كل او جزء من
مدن الدولة وكذلك ن�ضر ر�ضائل توعوية وحتذير عر خمتلف من�ضات
و�ضائل االعالم .وخرجت الور�ضة بعدة تو�ضيات منها اتباع اإجراءات
وقائية وا�ضتعدادية ومراجعة اخلطط واتخاذ التدابري االحرتازية
وتوعية اجلمهور■ .

أخبار
ا لهيئة
دعم أصحاب الهمم

«الطوارئ واألزمات « تطلق مشروع من أجل
مساعدة ذوي االحتياجات الخاصة أثناء
الطوارئ واألزمات

انطالق ًا مــن روؤي ــة دولــة الإمـ ــارات العربية املتحدة
 2021متحدون يف امل�سري املتعلقة باأمن و�سالمة الوطن
واحلفاظ على العدالة والن�ساف وامل�ساركة الإيجابية يف
املجتمع ،اأطلقت «الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات
والكوارث» املرحلة الأولى من م�سروع دعم اأ�سحاب الهمم
وذوي الحتياجات اخلا�سة اأثــنــاء الــطــوارئ والأزم ــات
بالتعاون والتن�سيق مع جهات احتادية وحملية وجمعيات
خمتلفة يف الدولة.
وي ـهــدف املـ�ـضــروع اإل ــى التعريف بفئة اأ�ـضـحــاب الهمم وذوي
االحتياجات اخلا�ضة من حيث فئاتهم واإلـقــاء ال�ضوء على بع�ض
ال�ضعوبات التي تواجههم اثناء حاالت االأزمات والكوارث باالإ�ضافة
اإلى حتديد االحتياجات الالزمة اأثناء الطوارئ واالأزمات من خالل

املتطلبات التي �ضوف تطرح ومتكينهم مــن امل�ضاركة يف احلياة
االجتماعية ودجمهم فيها بحيث ي�ضاهمون يف تنمية املجتمع الذي
يعي�ضون فيه وحتقيق التن�ضيق والتكامل بني املوؤ�ض�ضات املختلفة ذات
العالقة مبا ي ـوؤدي اإلــى رفــع م�ضتوى االأداء وتقدمي خدمات اأف�ضل
الأ�ضحاب الهمم اثناء االأزمات وللكوارث.
مت االطالع على خطة عمل امل�ضروع ،وكما مت االتفاق مع اجلهات
املعنية با�ضتكمال اال�ضتبيان ملعرفة ال�ضيا�ضات واالمكانيات املتوفرة
يف الدولة لدعم اأ�ضحاب الهمم وذوي االحتياجات اخلا�ضة اأثناء
الطوارئ واالأزمــات كي يت�ضنى للهيئة مراجعة االإجــراءات احلالية
ودرا�ضة اأف�ضل املمار�ضات وو�ضع الت�ضريعات والقرارات وال�ضيا�ضات
واخلطط الالزمة لدعم اأ�ضحاب الهمم وذوي االحتياجات اخلا�ضة
اأثناء الطوارئ واالأزمات■ .
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أخبار
ا لهيئة
تحت شعار المنظومة اإلعالمية في مواجهة المخاطر

«الملتقى اإلعالمي للمخاطر والتهديدات»
بحضور أكثر من  350شخصية إعالمية

بح�ضور معايل �ضيف �ضلطان العرياين االأمني العام للمجل�ض االأعلى
لالأمن الوطني و�ضعادة علي بن حممد الرميحي وزير �ضوؤون االإعالم
يف مملكة البحرين و�ضعادة .د جمال حممد احلو�ضني مدير عام
الهيئة الوطنية الإدارة الطوارئ واالأزم ــات والـكــوارث وعــدد من كبار
امل�ضوؤولني انطالق اأعمال «امللتقى االإعالمي للمخاطر والتهديدات» يف
دورته الثانية  ،الذي تنظمه «الهيئة الوطنية الإدارة الطوارئ واالأزمات
وال ـكــوارث» ،حتت �ضعار «املنظومة االإعالمية يف مواجهة املخاطر»،
بال�ضراكة مع «املجل�ض الوطني لالإعالم» و«اأبوظبي لالإعالم» ،و«�ضكاي
نيوز عربية» ،بفندق «فريمونت باب البحر» يف اأبوظبي .مب�ضاركة اأكرث
من  350من كبار امل�ضوؤولني واخلراء واملتخ�ض�ضني يف جمال االإعالم
واإدارة الطوارئ واالأزمات والكوارث واالت�ضال احلكومي.
اأو�ضح د .جمال حممد احلو�ضني ،مدير عام الهيئة الوطنية الإدارة
الطوارئ واالأزمــات والكوارث ،اأن اأهمية هذا امللتقى تاأتي يف توقيته،
خ�ضو�ض ًا مــع ت�ضارع وتــرية التحديات التي تـوؤثــر يف دول املنطقة،
وتزايد اأهمية الدور الذي يلعبه االإعالم االإماراتي ،الذي يت�ضم باملهنية
واالحرتافية يف التعامل مع االأزمــات والتحديات امل�ضتقبلية ،وتطوير
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ا�ضرتاتيجية اإعالمية �ضاملة الإدارة االأزم ــات بالتعاون مع اجلهات
والهيئات املخت�ضة يف الــدولــة ،مبا ي�ضهم يف بناء خطط م�ضتقبلية
للتعامل اال�ضتباقي يف مواجهة االأزمات والطوارئ.
واأ�ضار احلو�ضني ،اإلى اأن ما حققته دولة االإمــارات من إاجنــازات،
ي�ضعها حتت املجهر بني دول العامل املتقدمة ،ولــذا نتطلع الأن تقوم
املوؤ�ض�ضات االإعالمية بــدورهــا املـحــوري يف الت�ضدي للحمالت التي
ت�ضتهدف اأمــن الوطن و�ضالمته ،والتقليل من إاجنــازاتــه ،وال َّنيل من
رمــوزه وقياداته ،موؤكد ًا اأن لالإعالم دور ًا كبري ًا يف التح�ضري الإدارة
االأزمات والكوارث ،وما يعقبها من مراحل التعايف يف االأزمة اأو الكارثة،
ولذلك فمن املهم اأن تتفاعل و�ضائل االإعالم املختلفة يف توحيد اخلطاب
املوجه للجمهور لكي يكون مواكب ًا للحدث .كما يقع على كاهل و�ضائل
االإعالم احلكومية م�ضوؤولية نقل وجهة النظر الر�ضمية ب�ضاأن االأزمة،
وعليها اأن تكون م�ضتعدة ملواجهة و�ضائل االإعالم االأخرى الناقلة للخر،
عر ر�ضائل اإعالمية وا�ضحة ،لتبعث على الطماأنينة ،وتنقل احلقيقة
عر املتحدث الر�ضمي.

أخبار
ا لهيئة
االإعــالم واالت�ضال دورهــا احليوي ك�ضالح متطور يف
الذود عن االأمن القومي للدول ،حتى اأن قيمة االإنفاق
العاملي على قطاع ا إالعــالم واالت�ضال جتــاوزت حجم
االإنفاق الع�ضكري عاملي ًا ،واملقدر بنحو  1.67تريليون
دوالر ،بح�ضب اإحـ�ـضــاءات معهد �ضتوكهومل الــدويل
الأبحاث ال�ضالم لعام  ،2015وتعادل ن�ضبة كبيـرة ت�ضل
اإلى  2.5%من اإجمايل الناجت املحلي العاملي.

�سناعة عاملية
من جانبه ،قال �ضعادة علي بن حممد
الرميحي وزير �ضوؤون االإعــالم يف مملكة
البحرين ،ورئي�ض جمل�ض اأم ـنــاء معهد
البحرين للتنمية ال�ضيا�ضية ،اإن و�ضائل
االإعالم واالت�ضال ت�ضهد بجميع اأ�ضكالها
التقليدية واحلديثة تـطــورات متالحقة
وغيـر م�ضبوقة ،ومل تعد و�ضائل االإعالم
جم ــرد ق ـنــوات لن�ضر االأخـ ـب ــار وتـ ــداول
املـعـلــومــات اأو الــرتفـيــه ،بــل حتــولــت اإلــى
�ضناعة عاملية �ضخمة وم ـ ؤوثــرة ،وذلــك
بوجود موؤ�ضرات عديدة تدلل على ذلك.
واأ�ضار اإلى تزايد االإنفاق العاملي على
االإعــالم بن�ضبة ت�ضل اإلــى  1.7تريليون
دوالر أامــريكــي �ـضـنــويـ ًا ،ميـثــل االإع ــالم
االإلكرتوين اأو الرقمي ن�ضبة  45%منه،
مــع ارت ـفــاع اأعـ ــداد الـقـنــوات الف�ضائية
اخلــا� ـضــة ،وزي ـ ــادة أاع ـ ــداد م�ضتخدمي
�ضبكات االإعــالم االجتماعي اإلــى 37%
من �ضكان العامل ،من بينهم  193مليون
م�ضتخدم عربي ي�ضكلون قــرابــة ن�ضف
�ضكان الــوطــن الـعــربــي .واأثـبـتــت و�ضائل

حمورية البعد الإعالمي
اأكد معايل حممد بن اأحمد البواردي ،وزير الدولة
ل�ضوؤون الدفاع يف كلمة األقاها بالنيابة عنه اللواء الركن
طيار فالح حممد القحطاين الوكيل امل�ضاعد لل�ضيا�ضات
والـ�ـضـوؤون اال�ضرتاتيجية يف وزارة الــدفــاع ان جهود
مواجهة االأزمات والكوارث تعد اأ�ضا�ضية ال�ضتمرار حالة
اال�ضتقرار حتى يف اأ�ضد االأوقات �ضعوبة ،ومل يعد ممكن ًا
االآن يف ظل تطور تكنولوجيا االت�ضال مواجهة واإدارة
االأزم ــات وال ـكــوارث دون وجــود ذراع اإعالمية ن�ضطة
وا�ضتباقية ،خا�ضة اأن ا�ضرتاتيجيات مواجهة االأزمات
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ال تخلو من التاأكيد على حمورية البعد االإعالمي ودوره املهم واالأ�ضا�ضي،
الذي ال ميكن اال�ضتغناء عنه ،فالر�ضائل التي ت�ضل الــراأي العام قبل
واأثناء االأزمات هي التي ت�ضطيع العبور باأفراد املجتمع اإلى بر االأمان.
وقال :يف حال اإخفاق و�ضائل االإعالم يف تاأدية دورها فاإن هذا قد
يعر�ض االأمن الوطني للتهديد ،اإذ يفتح الباب اأمام ترويج ال�ضائعات
على مواقع التوا�ضل االجتماعي ،وهز ثقة املواطنني واملقيمني بقدرة
الدولة على جمابهة االأزمات ،وتتحول احلالة الطارئة اإلى اأزمة وفو�ضى
ي�ضعب التعامل معها اأو ال�ضيطرة عليها.
واأ�ـضــاف :جتــدر االإ�ـضــارة اإلــى اأهمية تدفق املعلومات عر قنوات
االإعــالم الر�ضمي ب�ضورة منتظمة وبوترية �ضريعة تتنا�ضب مع حالة
االأزمة ،خا�ضة يف ظل التحدي الذي اأ�ضافته و�ضائل التوا�ضل االجتماعي
على عاتق االإعالم ،واإعاقة دوره اأحيان ًا ،فما اإن يتاأخر االإعالم الر�ضمي
يف تزويد املجتمع والــراأي العام باملعلومات املطلوبة �ضريع ًا حتى متالأ
تفاعالت التوا�ضل االجتماعي هذا الفراغ بالتخمينات والت�ضورات غري
الدقيقة وال�ضائعات ،وت�ضبح مرتع ًا لكل من اأراد ا�ضتغالل املوقف لتعقيد
االأزمة وافتعال حالة من عدم اال�ضتقرار.
ا�سرتاتيجية اإعالمية �ساملة
وتابع :تاأتي اأهمية احلاجة اإلى وجود ا�ضرتاتيجية اإعالمية وطنية
�ضاملة ت�ضتبق االأح ــداث وتتعامل مع امل�ضتجدات بطريقة احرتافية
موؤثرة ،ت�ضكل املظلة الكرى ال�ضرتاتيجية فرعية متخ�ض�ضة ،تتناغم
يف خمرجاتها مع ا أالهــداف الوطنية الرئي�ضة ومع ا�ضرتاتيجية االأمن
والدفاع ليكونا منظومة تكاملية ت�ضاهم يف توفري االأمــن واال�ضتقرار
وحماية االأرواح واملمتلكات ،وعلى االإعالم املحلي اأال يغفل ال�ضق الدويل
من واجبه ،وعليه اأن ي�ضع ن�ضب عينيه تعزيز �ضمعة الدولة عاملي ًا من
خالل فتح قنوات ات�ضال فعالة مع املوؤ�ض�ضات االإعالمية العاملية ،بهدف
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نقل احلقائق والوقائع حول االأحداث اجلارية يف املنطقة ب�ضكل العام،
والدولة ب�ضكل خا�ض .واأ�ضاد باالإعالم املحلي لدولة االإمارات ،الذي اأثبت
على مر ال�ضنوات املا�ضية خالل املواقف واالأزمات التي مرت بها الدول
املجاورة ،امل�ضوؤولية والكفاءة واملو�ضوعية التي يت�ضم بها ،وخا�ضة يف ظل
حتدي التعددية ال�ضديدة التي يت�ضم بها املجتمع االإماراتي ،فقد ا�ضتطاع
بف�ضل ا�ضتنارة القائمني عليه اأن ي�ضل بر�ضالته اإلى كافة القطاعات ،بل
اإنه ا�ضتطاع اأن يكون من اأهم امل�ضادر املوثوقة عاملي ًا ،حيث ي�ضار اإليه
كم�ضدر للمعلومات من قبل العديد من املن�ضات االإعالمية الدولية،
التي تتناول ق�ضايا املنطقة.
الإعالم الوطني ر�سالة ومنهجية
ناق�ضت اجلل�ضة االأولــى للملتقى االإعالمي للمخاطر والتهديدات،
مب�ضاركة �ضعادة الدكتور علي بن متيم ،مدير عام اأبو ظبي لالإعالم،
واملقدم يو�ضف جمعة احلداد ،رئي�ض �ضعبة االإعالم الع�ضكري ،رئي�ض
حترير جملة درع الوطن يف القوات امل�ضلحة ،اأهمية االإعالم الوطني،
باعتباره ر�ضالة ومنهجية تهتم بها الدول ،باعتباره مك�ضب ًا لها ،واأهمية
احلفاظ على هذا االإعالم لالأجيال القادمة.
واأو� ـضــح �ـضـعــادة الــدكـتــور علي بــن متـيــم ،يف بــدايــة مداخلته اأن
«املنظومة االإعالمية» عبارة عن منهج عمل اإعالمي متكامل ي�ضرتك يف
و�ضعه خراء االإعالم ومفكرون وباحثون يف الرتبية والثقافة واالجتماع
والتاريخ والقانون ،وممثلون عن القطاعني العام واخلــا�ــض .وتقوم
املنظومة على الت�ضافر املعريف ،وتهدف اإلى بناء حالة من االن�ضجام
والتكامل بني املن�ضات االإعالمية التقليدية واجلديدة على نحو تتوزع
فيه املهام واالأدوار مبا يحقق اال�ضرتاتيجية االإعالمية.
وقــال :االإعــالم يف اأب�ضط تعريفاته هو النقل املو�ضوعي لالأخبار،
واملعلومات ،والوقائع عر املن�ضات االإعالمية بهدف التاأثري يف العقل
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والوجدان .وبالتايل فاإنّ مفهوم االإعالم يت�ضل بالو�ضائل ،اأو املوؤ�ض�ضات،
اأو التقنيات امل�ضتخدمة يف نقل االأخبار وتداولها ،وهذا يقودنا اإلى دور
االإعالم الفاعل يف توجيه املواطن نحو تبني اآراء ووجهات نظر معينة،
ومن ثم ت�ضكيل املزاج العام الذي يوؤثر يف توجهات الراأي العام يف اأي
جمتمع من املجتمعات .واأ�ضاف« :ب�ضرف النظر عن التطور التقني
الهائل الذي تقوم عليه تكنولوجيا و�ضائل االت�ضال احلديثة ،فاإن املادة
املتداولة على املواقع االإلكرتونية ،اأو على مواقع التوا�ضل االجتماعي،
ترتبط يف الغالب مبنتج اإعالمي مت ن�ضره اأو بثه يف و�ضائل االإعــالم
التقليدية اأو االإلكرتونية .وهنا ،تبد أا مواقع التوا�ضل االجتماعي ،يف
توظيف هذا املنتج مبا يحقق االأغرا�ض التي تنطلق منها».

والتوتر ،وهذا ما يقوده يف النهاية اإلى اأن ي�ضبح عاجز ًا عن التفاعل
االإيجابي بغية الو�ضول مل�ضتقبل م�ضرق .واأ�ضار اإلى اأهــداف املنظومة
االإعالمية التي تعمل على تاأمني حق املتلقي يف احل�ضول على املعلومة يف
الوقت الذي يحتاج اإليها ،وحتويل العملية االإعالمية من منوذج خدمي-
ا�ضتهالكي اإلى مكون اجتماعي مت�ضل بالتنمية امل�ضتدامة يف الدولة،
وحتويل العملية االإعالمية من جمرد نقل للمعلومات اإلى عملية �ضناعة
املعرفة .كما تهدف اإلى بناء اإعالم يقوم على امل�ضداقية والتوازن والبعد
عن االإث ــارة ،وت�ضكيل وعي حقيقي بثقافة املجتمع وهويته ،وجمابهة
االإعالم الذي ي�ضعى اإلى تغييب الوعي ،واخلروج على الثوابت الوطنية.

املنتج الإعالمي
واأو�ـضــح اأن املنتج االإعــالمــي االإيجابي يغري االأفـكــار ،ويتحكم يف
املواقف وال�ضلوكيات .ويتمكن من اإعادة ت�ضكيل الواقع ،وي�ضاعد الدولة
يف بناء التوجهات املجتمعية املنتجة ،وي�ضهم يف عملية التنمية ،وين�ضر
الوعي باأولويات املجتمع ،وبالقيم التي ينبغي اأن يتحلى بها اأفــراده،
لكي يكونوا القوة الدافعة للدولة .وباملقابل فاإنّ املنتج االإعالمي ال�ضلبي
ميار�ض الدور النقي�ض متام ًا ،في�ضهم يف ن�ضر القيم ال�ضلبية ،والياأ�ض،
واالإحباط ،االأمر الذي يجعل املواطن يعي�ض يف دائرة من ال�ضك ،والقلق،

اإعالمنا الوطني يعزز الهوية
بــدوره ،و�ضح املقدم ركن يو�ضف احلداد خالل اأعمال اجلل�ضة اأن
�ضناعة االإعالم �ضهدت يف االآونة االأخرية تطورات غري م�ضبوقة ،اأفرزت
حتديات �ضخمة لالإعالم الوطني لي�ض على �ضعيد مواكبة التطور التقني
والتكنولوجي احلا�ضل يف هذا القطاع احليوي ،ولكن على �ضعيد ر�ضالة
ا إالعــالم ومنهجه يف التعامل مع هــذه التطورات ،ومــدى قدرته على
اال�ضتمرار يف القيام بدوره الذي يحافظ على الهوية الوطنية ،و�ضونها
من التاأثريات الثقافية واحلمالت االإعالمية املغر�ضة التي ت�ضتهدفها
يناير 43 2019

أخبار
ا لهيئة
على مدار ال�ضاعة.
وق ــال :اأثـبــت اإعالمنا الوطني كـفــاءة كبرية يف التعامل مــع هذه
التطورات املختلفة بكل مو�ضوعية ،وا ّأ�ض�ض مدر�ضة اإعالمية تت�ضم
باملهنية واالحرتافية ،وتعتمد على ال�ضفافية وامل�ضداقية واملو�ضوعية.
واأ�ـضــاف «اإن ر�ضالة اإعالمنا الوطني ،مل تعد تقت�ضر فقط على
اإي�ضال احلقيقة اإلــى املتلقني اأو ًال ب ـاأول ،اأو اإبــراز الوجه احل�ضاري
لالإمارات اإلى العامل اخلارجي ،واإمنا اأي�ض ًا العمل على تعزيز الهوية
الوطنية ،وتر�ضيخ قيم الــوالء واالنتماء يف نفو�ض اأبنائنا من اجليل
اجلديد وال�ضباب ،خا�ضة يف هذه املرحلة الدقيقة من تاريخ املنطقة،
التي تتعاظم فيها املخاطر والتحديات� ،ضواء كانت �ضيا�ضية اأو اأمنية اأو
ثقافية اأو جمتمعية».
العــالم امل�ضوؤول ،الذي
وتابع «اإعالمنا الوطني يقدم منــوذجـ ًا لـ إ
يقوم بدور فاعل يف حت�ضني املجتمع وتعزيز التما�ضك والتالحم بني
اأفراده ،وذلك من خالل الت�ضدي املبكر الأي �ضائعات ،ت�ضتهدف اإثارة
البلبلة ،ون�ضر الذعر يف املجتمع ،ومن خالل ر�ضائل الطماأنة والثقة التي
يبعث بها اإلى اجلمهور ،والت�ضدي يف الوقت ذاته للحمالت االإعالمية
املغر�ضة التي ت�ضتهدف اأمن الوطن و�ضالمته ،والتقليل من اإجنازاته،
والنيل من رموزه وقياداته».
واأ�ضار اإلــى اأن دولــة االإمــارات تتعر�ض حلملة من اال�ضتهداف من
جانب بع�ض املن�ضات واملــواقــع االإعالمية التابعة الأطــراف خارجية
(قطر -ميلي�ضيا احلوثي -اإيران) ،التي حتاول ت�ضويه �ضورة االإمارات
ومواقفها ،من خالل ما ميكن اأن نطلق عليه «�ضناعة االأخبار الوهمية»،
التي تقوم على قيام هذه املواقع واملن�ضات ،بن�ضر خر �ضلبي وغري
حقيقي عن االإمارات ،ثم تقوم مواقع ومن�ضات اإعالمية اأخرى باإعادة
ن�ضره ،بحيث يبدو يف نهاية املطاف اأمام املتلقي باعتباره خر ًا �ضحيح ًا،
ويحظى بامل�ضداقية ،مثل االأخبار التي تتحدث عن موقف االإمارات من
االأو�ضاع يف اليمن ،واالأخرى التي تزعم ا�ضتهداف مطارات الدولة من
جانب ميلي�ضيا احلوثي االإجرامية ،وغريها من االأخبار املفركة التي
ت�ضتهدف اإثارة البلبلة والتحري�ض يف الداخل ،مو�ضح ًا اأن هذه احلملة
االإعالمية املغر�ضة التي ت�ضتهدف االإمارات هي نتاج حقد دفني عليها،
ملا حققته من اإجنــازات يف خمتلف املجاالت ،والأن منوذجها التنموي
وال�ضيا�ضي بات م�ضدر ًا لالإلهام لالآخرين ،وق�ضة جناح تروى للعامل
اأجمع ،لهذا كلما حققت االإمارات جناحات يف ظل هذه البيئة االإقليمية
تعر�ضت حلمالت ت�ضكيك تنال من �ضورتها وم�ضداقيتها.
دور الإعالم الع�سكري
اأ�ضار احلداد اإلى دور االإعالم الع�ضكري واالأمني الذي يتكامل يف
اأهدافه وم�ضمونه مع االإعالم الوطني ،فاإن االإعالم الع�ضكري واالأمني
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تقع عليه م�ضوؤولية كبرية ،خا�ضة يف هذه املرحلة التي ت�ضارك فيها قواتنا
امل�ضلحة يف عملية «عا�ضفة احلزم» يف اليمن ،لدعم ال�ضرعية وم�ضاعدة
ال�ضعب اليمني ال�ضقيق يف مواجهة ميلي�ضيا احلوثي االإجرامية ،حيث
يعتر الــدور الــذي يلعبه ا إالعــالم الع�ضكري وا أالمـنــي اأوقــات احلــروب
واالأزمات هو دور رئي�ض وحا�ضم ،الأنه مهما كانت قوة اجليو�ض وم�ضتوى
ت�ضليحها ،فاإن االإعــالم يظل داعم ًا لها وم�ضاند ًا الأهدافها ،فاالإعالم
الع�ضكري يلعب دور ًا اأ�ضا�ضي ًا يف مراحل املواجهات الع�ضكرية املختلفة،
حلماية اجلبهة الداخلية من حمــاوالت االخــرتاق املعادية� ،ضواء عن
طريق ال�ضائعات اأو التاأثريات ال�ضلبية يف الــروح املعنوية لدى اأفــراد
القوات امل�ضلحة وال�ضعب ،وا�ضتثمار نتائج احلرب مبا يحقق اأهداف
الدولة.
فر�سان الإمارات
حتدث حممد اأحمد بالعالء من فريق فر�ضان االإمــارات يف ور�ضة
«دور احل�ضابات الوطنية»،من خالل روؤيتهم املتمثلة يف اأن يكونوا اخلط

االأول للدفاع عن الوطن ومكت�ضباته عر اإر�ضاء مفاهيم الوالء واالنتماء،
ور�ضالتهم للم�ضاهمة يف ا�ضتقرار واأمن وازدهار االإمارات عر حت�ضني
املجتمع من االأفكار املهددة له ،حيث ياأتي اإن�ضاء فر�ضان االإمارات من
قبل �ضباب االإمارات ملواجهة االإعالم املوجه �ضد دولة االإمارات ،وذلك
باأن تكون خط ًا اأول للدفاع عر احلقائق واالأدلة.
واأو�ضح اأن «فر�ضان االإمارات» يعمل �ضمن اأطر حمددة منها اإبراز

أخبار
ا لهيئة
االإجنازات وحماية املكت�ضبات ،عر اأدوات ومعايري معتمدة على اأن ما
�ضيتم بثه �ضحيح ،وم�ضاعد ،وملهم و�ضروري ،واأ�ضار اإلى اأن ال�ضائعات
ت�ضنف اإلــى ثــالث جمموعات :االأم ــاين واالأح ــالم وتعك�ض الرغبات
املــرجــوة ،والــرعــب والرهبة وتثري اخلــوف والـفــزع باملجتمع ،والفتنة
وال�ضقاق ،وت�ضتهدف هدم العالقات بني االأطراف.

اأخرى يف دول اأخرى ،بهدف نقل االإ�ضاعة الأكرث من من�ضة ،حيث ميكن
اأن يعطي هذا النوع من االإ�ضاعات م�ضداقية للمتلقي ،حيث ت�ضعى دول
ال�ضد على ت�ضويه ملفات االإمــارات الناجحة والتاأثري املعنوي ال�ضلبي
على املواطن واملقيم ،واال�ضتهداف يف الو�ضع االقت�ضادي واالجتماعي
وال�ضيا�ضي .وقال :دول ال�ضد ال متتلك �ضرف املناف�ضة لكنها فاجرة يف
اخل�ضومة ،وت�ضتهدف الو�ضع االقت�ضادي بتقارير مفركة.
جتارب اإعالمية عاملية
كما �ضملت فعاليات امللتقى ور�ضة عمل بعنوان “جتارب اإعالمية
عاملية” .وا�ضتعر�ض فيها «ناجل كني» من كلية التخطيط الريطانية
م�ضاألة “املتحدث الر�ضمي اأثناء الطوارئ واالأزمات” .كما ذكر بع�ض
االأمثلة التي واجهتها بــالده خالل الفرتة االأخــرية من االأحــداث التي
أاثــارت اجلدل مثل ق�ضية �ضكريبال وكيفية تعامل و�ضائل االإعــالم مع
احلدث وطرق ا�ضتقطاب اجلمهور.
احل�سابات الوهمية وكيفية التعامل معها
ا�ضتعر�ض ماجد الرئي�ضي النا�ضط يف قنوات التوا�ضل االجتماعي،
خالل ور�ضة عمل ،احل�ضابات الوهمية وكيفية التعامل معها ،مهددات
االإعالم الرقمي و�ضراكة املواطن يف اإدارة االأزمــات االإعالمية ،والتي
ت�ضمل حرب االإ�ضاعات ،ومن�ضات اجلذب.
واأو� ـضــح ،اأن الــدول املعادية ت�ضتخدم الكثري من االأ�ضاليب �ضد
االإمارات ،من اأهمها حرب االإ�ضاعات ،والأنها تعلم اأن املجتمع الداخلي
املحلي ال يتقبل مثل هذه االإ�ضاعات التي ت�ضدر من قنواتها املركزية،
فهي تتبع اأ�ضلوب ًا اآخر ،وهو اللجوء اإلى مواقع اإخبارية تتحدث بلغات

اإعالم الأزمات خطط وا�سرتاتيجيات
ناق�ضت اجلل�ضة الثانية للملتقى اعالم االأزمات خطط وا�ضرتاتيجيات
وذلك مب�ضاركة �ضو�ضن ال�ضاعر �ضحفية واإعالمية بحرينية ،وتناولت
نوف تهلك م�ضت�ضارة االأمني العام ملجل�ض الوزراء تناولت التحديات يف
املنطقة والنظرة امل�ضتقبلية لالت�ضال احلكومي.
واأكدت �ضو�ضن ال�ضاعر على اأهمية �ضرعة اإي�ضال الر�ضالة الأفراد
املجتمع �ضمان ًا لتاأمني االأمن ،وذلك عر خمتلف و�ضائل التوا�ضل ،حتى
احلديث منها للو�ضول لكافة �ضرائح املجتمع ،م�ضرية اإلى اأن التوا�ضل
االجتماعي اأ�ضبح ي�ضكل خطر ًا ،ومن املمكن اأن تت�ضبب ح�ضابات فردية
يف حدوث كوارث وبلبلة يف املجتمعات.
وذكرت اأهمية التدريب على �ضرعة و�ضول احلقيقة ،وذلك با�ضتغالل
من�ضات التوا�ضل االجتماعي ،التي ميتلكها �ضباب اإماراتيون ومقيمون
يف الدولة ميتلكون مئات االآالف من املتابعني من فئات عمرية خمتلفة.
بينما اأ�ضارت نوف تهلك ،اإلى اأن دولة االإمــارات حققت اإجنازات
كبرية يف هذه امل�ضاألة من خالل االت�ضال احلكومي ،والذي مت ت�ضكيله
و�ضياغته للم�ضتقبل .فالقيادة يف دولــة االإمـ ــارات تنظر للم�ضتقبل
وتوجهاته دائم ًا ،الفت ًة اإلــى اأن مكتب ات�ضال حكومة االإم ــارات عمل
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منذ ت�ضكيله على بناء نظام اأ�ضا�ضي من �ضاأنه حتقيق التكامل الداخلي
بني املوؤ�ض�ضات ،الوزارات والهيئات واملجال�ض .ومت حتديد املعايري فيه،
وحالي ًا يوجد اأكرث من  200متحدث ر�ضمي حلكومة دولة االإمارات.
واأو�ضحت اأن حكومة االإمارات توؤكد اأهمية االت�ضال احلكومي يف اأي
موؤ�ض�ضة ،ذاكرة االأهداف اخلم�ضة لالت�ضال احلكومي ،واملتمثلة يف دعم
اأولويات وبرامج روؤية الدولة ،واالإدارة املبتكرة والفعالة ل�ضورة احلكومة
على املن�ضات االإعالمية كافة ،وبناء نظام متوازن الإدارة اإعالمية لي�ض
حملي ًا فقط بل عاملي ًا ،وتكوين العالقات وال�ضبكات االإعالمية املحلية
والدولية ،وتعزيز التن�ضيق االقت�ضادي بني القطاعات احلكومية و�ضبه
احلكومية والقطاع اخلا�ض يف الدولة.
واأكدت ا�ضتعداد دولة االإمارات ملواجهة اأي اأزمة م�ضتقبلية ،بالتعاون
مع املجل�ض الوطني لالإعالم ،والهيئة الوطنية الإدارة الطوارئ واالأزمات
والكوارث ،ومت تنفيذ عمليتي حماكاة لق�ضايا من املمكن اأن تظهر ،وذلك
مب�ضاركة جهات ر�ضمية اإعالمية .م�ضري ًة اإلى اأن االت�ضال احلكومي
يعمل على توثيق العالقات بني املوؤ�ض�ضات واالأ�ضخا�ض وجمعيات النفع
العام ،ويوظف ب�ضكل فعال و�ضائل التوا�ضل االجتماعي.
اخلطاب الإعالمي
وتناولت اجلل�ضة الثالثة للملتقى اخلطاب االإعالمي باعتباره اأهم
و�ضيلة اإعالمية ،بالرغم من اأن البع�ض يعتره متغريا لكنه يحتفظ بقيم
معينة .اأهمية التوعية االإعالمية يف جمتمعات متعددة اللغات ،واأبرز
التحديات التي يتعر�ض لها االإعالم ،واأهمية تن�ضيق اجلهود بني االإعالم
واالأمــن يف مواجهة التحديات احلالية من خالل اخلطاب االعالمي
وتاثرية على اجلمهور ،وذلك مب�ضاركة االإعالمي الكويتي حممد اأحمد
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املال ،وعبدالعزيز اخلمي�ض �ضحفي �ضعودي وباحث يف �ضوؤون ال�ضرق
االأو�ضط.
واأو�ضح حممد املال اأن الوقت احلايل ي�ضهد حالة حرب اإعالمية ،يتم
طبخها يف مواقع التوا�ضل االجتماعي ،والتي تعتر ب�ضيطة يف تقنيتها،

لكنها حاولت تر�ضيخ فكر لدى اأفراد املجتمعات العربية باأنهم يعانون
الظلم ،الف�ضاد ،وعليهم تبديل ال�ضلطة وتبديل اأنظمة احلكم.
واأ�ضار اإلى اأن دولة االإمارات بداأت �ضناعة االإعالم احلقيقي عندما
ك�ضفت زيف االإخوان ،وبداأت الفكرة تكر يف مواقع التوا�ضل االجتماعي.

أخبار
ا لهيئة
من جانبه ،اأ�ضار عبدالعزيز اخلمي�ض ،اإلى وجود ق�ضور يف التوا�ضل
مع الراأي العام الدويل ،واأن االأزمات هي الفر�ض احلقيقية لت�ضحيح
االأو�ضاع ،ويجب اال�ضتفادة منها وعدم اخل�ضوع لها ،بل مواجهتها بكل
قوة ،الفت ًا اإلى عدو التحالف العربي ،الذي بات يعتمد على االإعالم بعد
ف�ضله يف املجاالت االأخرى ،من اأجل هدم ا�ضتقرار الدول الداخلي وهدم
التحالف.
ولفت االإنتباه اإلى اأن االإعالم جزء مهم لتاأمني اال�ضتقرار ،وهناك
حاجة ل�ضياغة راأي عام داخلي قوي يفند ال�ضائعات ،فاالإعالم يعاين
افتقاده للمعلومة ،وهذا ما متت مالحظته يف ردود االأفعال االأخرية،
فاالإعالمي ال علم لديه حول ما يدور يف ال�ضاحة ،واالأجهزة احلكومية
ال ت�ضاعد ،ولي�ض هناك �ضفافية يف النقل ،وهناك فقدان للعمل املوحد.
لذلك يجب توفري اأجهزة ومتحدثني ر�ضميني للرد على جميع االأ�ضئلة،
موؤكد ًا على اأن اإدارة االأزمة االإعالمية تعتمد على املعلومة ،والتوا�ضل مع
�ضناع القرار واالإعالميني وال�ضحفيني■ .
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اﻟﺘﻮﺻﻴﺎت اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ

اﳋﺎﺻﺔ ﺑﺎﳌﻠﺘﻘﻰ اﻋﻼﻣﻲ ﻟﻠﻤﺨﺎﻃﺮ واﻟﺘﻬﺪﻳﺪات2018
اﻟﺘﺄﻛﻴﺪ ﻋﻠﻰ ﺗﻄﻮﻳﺮ اﳋﻄﺎب اﻋﻼﻣﻲ اﳋﺎرﺟﻲ ﻣﻦ ﺧﻼل أﻧﺸﺎء ﻣﺮاﻛﺰ إﻋﻼﻣﻴﺔ  ﺧﺎرج اﻟﺪوﻟﺔ.
إﻳﺠﺎد ﺟﻴﻞ إﻋﻼﻣﻲ ﻣﻦ اﺑﻨﺎء اﻟﻮﻃﻦ ،ودﻋﻢ اﻋﻼﻣﻴﲔ اﶈﻠﲔ ،واﻻﺳﺘﺜﻤﺎر  ﺷﺒﺎب اﻟﻮﻃﻦ.
اﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ إﻧﺸﺎء ﻗﺎﻋﺪة ﺑﻴﺎﻧﺎت ﻣﻦ اﳌﺆﺛﺮﻳﻦ  اﻟﺘﻮاﺻﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻟﻨﻘﻞ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ
واﶈﺘﻮى اﻋﻼﻣﻲ اﻟﺘﻲ ﺗﺮﻏﺐ اﳌﺆﺳﺴﺎت ﺗﻮﺻﻴﻠﻬﺎ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮر.
اﻟﺘﺄﻛﻴﺪ ﻋﻠﻰ أﻫﻤﻴﺔ دور اﻋﻼم اﻟﻮﻃﻨﻲ  ﻣﻮاﺟﻬﺔ اﻟﺸﺎﺋﻌﺎت واﻻﻛﺎذﻳﺐ واﳌﺆاﻣﺮات اﻟﺘﻲ ﺗﺮوج
ﻟﻬﺎ اﳊﺴﺎﺑﺎت اﻟﻮﻫﻤﻴﺔ.
اﳌﻄﺎﻟﺒﺔ ﲟﻨﻈﻮﻣﺔ إﻋﻼﻣﻴﺔ ﻋﺮﺑﻴﺔ ﻣﺸ®ﻛﺔ  ﻣﻮاﺟﻬﺔ اﻟﺘﺤﺪﻳﺎت وا«ﺎﻃﺮ.
اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ إﻳﺠﺎد ﺳﻴﺎﺳﺔ وﺑﺮاﻣﺞ ﺗﻮﻋﻴﺔ ورﻓﻊ ﻣﺴﺘﻮى وﻋﻲ اﳉﻤﻬﻮر ﺣﻴﺎل ا«ﺎﻃﺮ
واﻟﺘﻬﺪﻳﺪات.
اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﲢﻮﻳﻞ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻋﻼﻣﻴﺔ ﻣﻦ ·ﺮد ﻧﻘﻞ ﻟﻠﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ا¶ ﺻﻨﺎﻋﺔ اﳌﻌﺮﻓﺔ وﻫﻮ ﻣﺎ
ﺳﺎرت ﻋﻠﻴﻪ دوﻟﺔ اﻣﺎرات.
اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺑﻨﺎء إﻋﻼم ﻣﺘﻮازن وﺻﺎدق ﺑﻌﻴﺪ ﻋﻦ اﺛﺎرة واﳋﺮوج ﻋﻦ اﻟﺜﻮاﺑﺖ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﺪول.
اﳊﺎﺟﺔ إ¶ اﺳ®اﺗﻴﺠﻴﺔ إﻋﻼﻣﻴﺔ وﻃﻨﻴﺔ ﻣﺘﻮاﻓﻘﺔ ﻣﻊ اﻻﺳ®اﺗﻴﺠﻴﺔ ا¾ﻣﻨﻴﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ا¾ﻣﻦ
واﻻﺳﺘﻘﺮار وﺗﻌﺰﻳﺰ ﺳﻤﻌﺔ دول اﳌﻨﻄﻘﺔ ﻋﺎﳌﻴﺎ.
اﻟﺘﺄﻛﻴﺪ ﻋﻠﻰ أن ﻳﻜﻮن اﻻﺗﺼﺎل اﳊﻜﻮﻣﻲ ﺗﺴﺎﺑﻘﺎ وﺗﻔﺎﻋﻠﻴﺎ وﻣﺆﺛﺮا.
اﻟﺘﺄﻛﻴﺪ ﻋﻠﻰ أﻫﻤﻴﺔ ﻣﻮاﺟﻬﺔ وﺗﺼﺪي اﻻﻋﻼم اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻜﻞ اﳊﻤﻼت اﳌﻐﺮﺿﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺘﻬﺪف
اﻟﺪوﻟﺔ ورﻣﻮزﻫﺎ.
ﺗﻔﻌﻴﻞ دور وﻣﻬﺎم اﳌﻠﺤﻘﻴﺎت اﻻﻋﻼﻣﻴﺔ  اﳋﺎرج ﻻﺑﺮاز ﺻﻮرة اﻟﺪوﻟﺔ اﳌﺸﺮﻗﺔ واﳊﻔﺎظ ﻋﻠﻰ
ﺳﻤﻌﺔ اﻟﺪوﻟﺔ دوﻟﻴﺎ.
اﻟﺘﺄﻛﻴﺪ ﻋﻠﻰ اﳊﺎﺟﺔ إ¶ إﻋﻼم ﻣﺴﺆول ﳝﺎرس رﺳﺎﻟﺘﻪ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ  اﻟﺘﻮﻋﻴﺔ ﺑﺄﻣﺎﻧﺔ وﻧﺰاﻫﺔ
وﻣﻮﺿﻮﻋﻴﺔ واﻟﺘﻤﺴﻚ ﺑﺂدب وأﺧﻼﻗﻴﺎت اﳌﻬﻨﺔ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎر ﺧﻂ اﻟﺪﻓﺎع ا¾ول  اﳊﻔﺎظ ﻋﻠﻰ
ﻣﻜﺘﺴﺒﺎﺗﻨﺎ.
أﻫﻤﻴﺔ وﺟﻮد ﺧﻄﺎب إﻋﻼﻣﻲ ﻣﺘﺰن وﻳﻄﺮح اﻟﻮﻗﺎﺋﻊ وﻓﻖ أﺳﻴﺎﺳﻴﺎت اﻟﻌﻤﻞ  إدارة ا«ﺎﻃﺮ
وإدارة اﻻزﻣﺎت.

أخبار
ا لهيئة
اإلنذار المبكر

منظومة متكاملة لحماية األفراد والمجتمع
تعد املنظومة الوطنية لالإنذار املبكر اإحــدى الركائز الرئي�ضية
يف اخلطة اال�ضرتاتيجية للهيئة والتي تهدف اإلــى تعزيز دور الهيئة
واجلهات املعنية يف مواجهة الطوارئ واالأزمات والكوارث حيث تعتر
منظومة االإنذار املبكر مكملة للخطط والعمليات الرئي�ضية للمنظومة
املتكاملة الطوارئ واالأزمات.
وبا�ضتخدام هذه املنظومة فاإن االإمارات تكون الدولة العربية االأولى
يف اإن�ضاء منظومة متكاملة وموحدة ال�ضتخدام التقنيات احلديثة يف
جمال االت�ضاالت لتحذير وحماية االأفراد واملجتمع.

اأكد د  .جمال احلو�ضني مدير عام الهيئة الوطنية الإدارة الطوارئ
واالأزمات والكوارث اأن الر�ضائل التحذيرية التي و�ضلت ل�ضكان الدولة
عر هواتفهم ب�ضاأن تقلبات الطق�ض ،تاأتي �ضمن املنظومة الوطنية
لالإنذار املبكر ،التي فعلتها الهيئة موؤخرا.
وقــال د جمال احلو�ضني اإن �ضوت االإنــذار واالهـتــزاز امل�ضاحب
للر�ضائل التحذيرية التي ا�ضتقبلها �ضكان الدولة ،لي�ض باالأمر املزعج،
عندما يتعلق االأمر بحمايتهم من اخلطر وتوجيههم للت�ضرف ال�ضليم،
الفتا اإلى اأهمية التجاوب معها.
واأ�ضاف اأن الر�ضائل الهاتفية ت�ضل تلقائي ًا على الهواتف التي تتمتع
بخا�ضية الطوارئ ،م�ضريا اإلى اأهمية التوعية بالتجاوب مع االإر�ضادات
التي ت�ضمنها هذه الر�ضائل حماية الأرواح االأفراد من اأي خطر.
وحــول عدم ا�ضتقبال بع�ض االأفــراد للر�ضائل التحذيرية ،و�ضح
احلو�ضني اأن بع�ض الهواتف القدمية التي ال تتوافر فيها خا�ضية
«الطوارئ» ال تتمكن من ا�ضتقبال هذه الر�ضائل.
وياأتي ذلك �ضمن جهود منظومة االإنذار املبكر التي اأطلقتها الهيئة
الوطنية الإدارة الطوارئ واالأزمات والكوارث موؤخر ًا ،ووهي واحدة من
اأبرز االإجنازات التي ت�ضعى الهيئة من خاللها اإلى اال�ضتعداد امل�ضبق
واإيجاد الو�ضائل الفعالة لالإنذار املبكر ورفع م�ضتوى التوعية للحد من
اآثار الكوارث و�ضرعة و�ضال�ضة التعامل معها بفاعلية وكفاءة.

خطوة اأولى
اأكدت الهيئة يف تقريرها حول منظومة االإنذار اأن هذا االإجناز ما
هو اإال اخلطوة االأولى يف اخلطة العامة لالإنذار املبكر حيث اإن الهيئة
بداأت العمل مع ال�ضركاء احلكوميني املعنيني بالو�ضائل االأخرى للن�ضر
ومنها االإذاعة والتلفزيون واالأذان املوحد بامل�ضاجد واالألواح الذكية،
والهدف من هــذا هو تو�ضيع نطاق التحذير من خــالل �ضم و�ضائل
خمتلفة للتمكن من حتذير اكر عدد من اجلمهور وباأ�ضرع وقت ممكن
وذلك قبل اأو خالل اأو بعد احلالة.
واأو�ضحت الهيئة اأن املنظومة الوطنية ل ـالإنــذار املبكر طبقت
منذ فرتة النظام االإلكرتوين املوحد وف ّعلت خا�ضية اإر�ضال الر�ضائل
التحذيرية عر �ضبكات االت�ضاالت لت�ضل اإلى اجلمهور من مواطنني
ومقيمني على هواتفهم املحمولة ،علما بـاأن النظام يتميز بفاعلية
و�ضرعة اإر�ضال التحذيرات للجمهور ح�ضب املوقع اجلغرايف والقدرة
على اإر�ضال الر�ضالة التحذيرية اجلمهور يف الوقت ذاته وبــدون اأي
تاأثري على �ضبكات االت�ضاالت ،وت�ضل الر�ضالة اإلى اجلمهور امل�ضتهدف
خالل ثوان من اإر�ضالها.
ا�ستقبال ر�سائل تنبيهية حتذر من حالة الطق�س
ا�ضتقبل عدد من �ضكان اأبوظبي ودبي وال�ضارقة ر�ضائل تنبيهية
من القيادات العامة لل�ضرطة حول حالة الطق�ض يف االإمارة ،ورد فيها
«نظر ًا لالأحوال اجلوية ال�ضيئة يرجى البقاء يف املنازل وعدم اخلروج
اإال لل�ضرورة» ،وذلك با�ضتخدام النظام اخلا�ض باملنظومة الوطنية
لالإنذار املبكر■ .
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أخبار
ا لهيئة
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حوار معالي الوزير الدكتور

زكي أنور نسيبة
وزير دولة لـ «

»

عن الشيخ زايد «طيب اهلل ثراه»
الشيخ زايد من الشخصيات
العربية النادرة ،وزعيمًا استثنائيًا.
ّ
لقبه شعبه والعديد من زعماء
العالم بـ «حكيم العرب»
«وزايد الخير »
ورسخ قيم العطاء
هو أول من زرع
ّ
وجسد المعاني السامية للعمل
ّ
التطوعي واإلنساني ،فأصبح هذا
ً
سمة من سمات المجتمع
النهج
اإلماراتي
أسس سياسة اإلمارات الخارجية
على مبدأ االلتزام باالنتماء
الخليجي والعربي واإلسالمي،
والحرص على تعزيز وتوسيع دائرة
الصداقة مع جميع دول العالم
يناير 51 2019

حوار معالي الوزير الدكتور
زكي أنور نسيبة ،وزير دولة
 -1من ال�سعب اأن ُنحيط ب�سخ�سية املغفور له ال�سيخ زايد
بن �سلطان اآل نهيان ،طيب اهلل ثراه .لكن لو ُطلب منكم اأن
تذكروا اأبرز مناقبه ،فماذا تقولون معاليكم؟
اإن ال�ضيخ زاي ــد بــن �ضلطان اآل نهيان «طـيــب اهلل ث ــراه» من
ال�ضخ�ضيات العربية النادرة ،كان زعيم ًا ا�ضتثنائي ًا ،له مواقف عربية
واإ�ضالمية وا�ضحة للجميع ،وكانت لديه م�ضوؤولية عظيمة جتاه دولته
و�ضعبه واملقيمني عليها ،فقد ا ّأ�ض�ض دولة االإمــارات العربية املتحدة
وبنى نه�ضتها ،وعمل على توحيد القبائل يف املنطقة من خالل زرع
اخلري واحلب يف نفو�ضهم ،وا ّأ�ض�ض دول ًة تُ�ضاهي الدول الكرى االآن
يف التط ّور والعمران ،وقد األهمه اهلل تعاإلى الب�ضرية ،فقد ا�ضتُهر
وحمب
باأنه ذو نظرة ثاقبة ،متفائ ٌل باالأمل وموؤمنٌ بالت�ضامح واالأخوة
ٌ
لل�ضالم ،ولذلك ل ّقبه �ضعبه والعديد من زعماء العامل بالعديد من
االألقاب اأهمها « حكيم العرب « « ،وزايد اخلري « وهي �ضفات كان
يتمتع بها رحمه اهلل منذ ن�ضاأته وبداية حكمه للدولة ،حيث ُعرف
عنه الكرم وال�ضهامة وال�ضجاعة والعدالة بني النا�ض ،واإ�ضالح ذات
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البني بني االأ�ضقاء يف الدول العربية واالإ�ضالمية ،بل وامتدت مبادراته
االإن�ضانية اإلــى جميع دول العامل دون ا�ضتثناء ،وغر�ض هذه القيم
االإن�ضانية الرائعة يف اأبنائه و�ضعبه من بعده واأ�ضبحت االإمارات دولة
اخلري تي ُمن ًا با�ضم زايد اخلري .
كر�س ال�سيخ زايد نف�سه حلماية الأرواح واملمتلكات
ّ -2
من املخاطر .اأمل يكن حتقيق هذا الهدف حتدي ًا �سعب ًا يف
ال�سنوات الولى حلكمه ،ول�سيما لندرة اخلربات يف جمال
رفع م�ستوى اجلاهزية وو�سع خطط لال�ستجابة للكوارث
والأزمات والتعايف منها ؟
لقد ارتكز ال�ضيخ زايد بن �ضلطان «طيب اهلل ثراه» يف بداية حكمه
على عدّة حماور لتنمية الدولة وحمايتها من اأية تدخالت خارجية،
اأو ًال :كانت لديه قناعة را�ضخة باأن عليه بناء دولة متما�ضكة وقوية،
لتاأمينها من اأ ّية اأخطار ُميكن اأن تُهدّد اأمنها القومي و�ضيادتها بعد
ين�ضب نحو املواطن وحت�ضني
اال�ضتقالل ،ثاني ًا :كان تفكريه الدائم
ّ

و�ضائل املعي�ضة ل�ضعبه من خالل تاأمني متطلبات احلياة الع�ضرية لهم
من اخلدمات ال�ضحية والتعليمية والرتفيهية واالجتماعية ،باالإ�ضافة
اإلى بناء اقت�ضاد قوي يكفل احلياة الكرمية لل�ضعب االإماراتي الأكرث
من  100عام ًا ،ثالث ًا :كانت لديه ا�ضرتاتيجية وا�ضحة تتع ّلق باحلفاظ
على الرتاث والهوية الوطنية لل�ضعب االإماراتي االأ�ضيل ،رابع ًا :ا�ضتطاع
دفاع حلماية الدولة و�ضيادتها ،وفر�ض القانون ب�ضورة
ت�ضكيل قوات ٍ
اإيجابية لتثبيت ال�ضلم واال�ضتقرار باملنطقة من خالل املحافظة على
االأمن الداخلي للدولة والعمل على خدمة ال�ضعب واملقيمني ،خام�ض ًا:
نظر يف اخلطط اال�ضرتاتيجية التي نتحدث عنها يف
كان ل�ضموه ُبعد ٍ
ع�ضرنا احلايل ،حيث اهتم بتعليم املواطن ليوؤ�ض�ض م�ضتقب ًال م�ضرقاً
للدولة ،وجي ًال يتح ّمل امل�ضوؤولية من بعده .
 -3لبــد اأن الــوعــي البيئي العميق لــدى ال�سيخ زايــد
وجــهــوده احلثيثة يف هــذا املــجــال ،قد �ساهما يف حماية
املجتمع من خماطر واأزمــات وكــوارث عديدة يف املنطقة
وخارجها ،كيف تنظرون لتجربة الإمارات ودور املغفور له
يف الهتمام بالبيئة؟
ً
كان ال�ضيخ زايد بن �ضلطان  -طيب اهلل ثراه  -موؤمنا باأن البيئة
اأمــانــة يجب احلفاظ عليها لالأجيال القادمة ،فقد �ضغلت البيئة
اهتمام وفكر املغفور له ووقف اأمام ك َّل حتديات ال�ضحراء القاحلة
يف تلك الفرتة ب ـاإرادة �ضلبة وعقلية طموحة ،فاأمر بزراعة العديد
من املناطق املحيطة بالعا�ضمة باأ�ضجار القرم واأ�ضجار النخيل ،كما
قام بتوزيع االأرا�ضي الزراعية على املواطنني ال�ضت�ضالحها وزراعتها
لتو�ضيع الرقع اخل�ضراء على اأر�ــض الدولة ،وهنا البد من الوقوف
اأمام هذه الق�ضة التي رواها يل اأحد االأ�ضدقاء « كان ال�ضيخ زايد
يف اإحــدى رحــالت ال�ضيد بال�ضحراء وطلب من اأحــد املرافقني له
اإح�ضا َر مهند�ضني زراعيني للمنطقة وطلب منهم بحث اإمكانية زراعة
بع�ض االأ�ضجار يف تلك املنطقة ال�ضحراوية ،فاأكدوا له اأن االأ�ضجار
لن تعي�ض ،فنظر رحمة اهلل عليه اإلى ال�ضماء واأ�ضار اإلى ط ٍري كان
يطري وقال لهم من اأين �ضياأكل هذا الطري؟ واأمرهم بزراعة العديد
من االأ�ضجار يف تلك املنطقة والتي اأ�ضبحت الحق ًا ت�ضمى مزارع ليوا
« « .من اأين �ضياأكل الطري»
� -4سارع ال�سيخ زايد دائم ًا لتقدمي امل�ساعدات التنموية
لــدول كثرية  ،والإغــاثــات للمنكوبني يف اأوقــات الأزمــات
والكوارث .هل لدى معاليكم ذكريات ُمميزة عن ماآثر ال�سيخ
زايد يف ميدان العمل الن�ساين؟
ً
كان ال�ضيخ زايد «طيب اهلل ثراه» رمزا للعطاء والعمل االإن�ضاين
خرية اأ�ضهمت يف
واخلريي يف االإمارات والعامل مبا قدمه من اأعمال ّ
تخفيف معاناة الكثري من ال�ضعوب ال�ضقيقة وال�ضديقة ،والتي ال تزال

ت�ضتذكر حتى يومنا هذا اأياديه البي�ضاء التي مل ُمت ّيز الب�ضر على
أ�ضا�ض عرقي اأو مذهبي اأو اإقليمي ،بل و�ضلت لالإن�ضان حيثما كان.
ا ٍ
وكانت هذه التوجهات االإن�ضانية واخلريية من الثوابت التي تُ�ض ّكل
مبادئ القائد ،وهــي ترتكز على اإمي ــانٍ �ضادق ونبيل لقيم اخلري
والعطاء ،فقد كــان ال�ضيخ زايــد يو�ضي مواطني الدولة واملقيمني
عليها باال�ضتجابة للمبادرات االإن�ضانية التي تطلقها االإمارات الإغاثة
املحتاجني حول العامل ،حيث قال طيب اهلل ثراه « اإن بناء االإن�ضان يف
املرحلة املقبلة �ضرورة وطنية وقومية ت�ضبق بناء امل�ضانع واملن�ضاآت،
الأنه بدون االإن�ضان ال�ضالح ال ميكن حتقيق االزدهــار واخلري لهذا
ال�ضعب» .وحظيت املوؤ�ض�ضات اخلريية واالإن�ضانية العاملة بالدولة
بدعم واهتمام كبري من قبل ال�ضيخ زايد بن �ضلطان اآل نهيان «رحمه
ٍ
اهلل» يف جميع لقاءاته ،االأمر الذي م ّكنها من اأداء ر�ضالتها االإن�ضانية
النبيلة على اأكمل وجه ،واأن ت�ضل االأيادي البي�ضاء اإلى كل �ضاحب
حاجة �ضوا ًء داخل الدولة اأو خارجها.
 -5األ تعتقدون معاليكم ،اأن ريادة الإمــارات يف جمال
العمل الإن�ساين تعود اأ�سا�س ًا اإلى نهج ال�سيخ زايد وحر�سه
على توفري كل الدعم التنموي والإغاثي ملن يحتاجونه
حول العامل؟
اإن ال�ضيخ زايد بن �ضلطان ا ّأ�ض�ض العمل االإن�ضاين يف االإمــارات،
الإميانه ال�ضادق بقيم اخلري والعطاء التي ال تتح ّول بتغيري املكان
والــزمــان ،ولذلك فقد نالت االإم ــارات من خــالل مبادئه الرفيعة
واالإن�ضانية �ضمعة كبرية ومهمة يتحدث عنها العامل كله ،فلم تبخل
االإمارات يوم ًا على اأحدٍ ومل تغم�ض العني عن ال�ضدائد التي يواجهها
االإن�ضان اأي ًا كان لونه اأو جن�ضه واأي ًا كانت جن�ضيته ،اإنها مبادئ زايد
اخلري يف تخفيف معاناة االآخرين واإ�ضعادهم حول العامل .
 -6هناك من يقول اأن ال�سيخ زايد كان �سابق ًا لع�سره يف
التاأ�سي�س ل�سرتاتيجيات احلدّ من املخاطر ،التي ينادي
بها حالي ًا «اإطار �سنداي» العاملي وتقوم على تعزيز التعاون
الدويل وت�سجيع القادرين على دعم الدول الفقرية .ما راأي
معاليكم بذلك؟
ُر�ضع
نهج وروؤى مل تزل ت ّ
اإن ما ك ّر�ضه املغفور له ال�ضيخ زايد من ٍ
جبني الدولة ،حيث اأ�ضبحت االإمارات اليوم ،وبف�ضل مبادئه االإن�ضانية
وروؤيـتــه املُ�ضتقبلية ،رحمه اهلل ،م�ضرب ًا بهي ًا لالأمثال بني �ضعوب
العامل ،خا�ضة واأن اهتمامه مل يقت�ضر على اإن�ضان هذا الوطن ،بل
جتــاوزه ليحيط باهتمامه ورعايته جميع دول العامل املُحتاجة دون
متييز لل ّون ،اجلن�ضية اأو الدين .وهذه هي املبادئ النبيلة التي غر�ضها
ال�ضيخ زايد بن �ضلطان اآل نهيان يف ك ّل من حوله ،واأبنائه و�ضعبه ومن
يناير 53 2019

خاللها تُثمر �ضجرة اخلري ومتت ّد فروعها الطيبة ،فقد كان زايد رجل
اأفعال وعمل فقد امتدت على يديه االأعمال االإن�ضانية لتبني املدار�ض
وامل�ضاجد وامل�ضت�ضفيات ،واملدن ال�ضكنية يف العديد من الدول العربية
واالإ�ضالمية ب�ضمت دون اأن يعلم اأحد بها.
�سجع العمل التطوعي،
 -7اإلى اأي مدى كان ال�سيخ زايد ُي ّ
وكيف انعك�س ذلك على اإر�ساء ثقافة ال�سالمة يف الإمارات
يهب لال�ستجابة
والبدء بتحويل الفرد اإلى م�ستجيب اأول ّ
اإلى اأي اأزمة اأو طارئ؟
املوؤ�ض�ض ال�ضيخ زايد بن �ضلطان اآل نهيان ،طيب اهلل ثراه ،هو اأول
وج�ضد املعاين ال�ضامية للعمل التطوعي
ور�ضخ قيم العطاء ّ
من زرع ّ
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واالإن�ضاين ،فاأ�ضبح هذا النهج �ضم ًة من �ضمات املجتمع االإماراتي.
و�ضاهم العمل التطوعي بدور كبري يف تنمية املجتمع ومتا�ضك اأبنائه
وتوثيق روابــط التعاون والتالحم واالإخــاء فيما بينهم ون�ضر ثقافة
الت�ضامح وفتح املجال لتفاعل اأبناء االإمارات وم�ضاركتهم يف م�ضرية
البناء والـعـطــاء ،وع ـزّز مفهوم العمل اجلماعي امل�ضرتك خلدمة
املجتمع ،لبثِّ روح العطاء وتعزيز مفهوم التطوع يف نفو�ض االأجيال،
وكــان �ضموه يهدف يف ذلك الوقت اإلــى تر�ضيخ العمل التطوعي يف
خدمة الوطن ،وراأينا العديد من امل�ضاريع التطوعية التي تنت�ضر يف
اأرجاء دولة االإمارات والتي تُع ّد دلي ًال وا�ضح ًا على دور املغفور له باإذن
اهلل تعاإلى على تر�ضيخ العمل التطوعي يف املجتمع االإماراتي .

 -8كيف �ساهم رف�س ال�سيخ زايد للتدخل ب�سوؤون الدول
الأخــرى والتزامه القوي مببداأ عدم النحياز ،و تعزيز
«القوة الناعمة» لالإمارات يف اإدارة الأزمات بنجاح؟
اأ�ض�ض املغفور له ال�ضيخ زايد بن �ضلطان اآل نهيان �ضيا�ضة االإمارات
اخلارجية من مبد أا االلتزام باالنتماء اخلليجي والعربي واالإ�ضالمي،
واحلر�ض على تعزيز وتو�ضيع دائرة ال�ضداقة مع جميع دول العامل ،كما
ارتكزت �ضيا�ضة الدولة على ال�ضفافية واحلوار وامل�ضارحة ومراعاة
اجلار وعدم التدخل يف ال�ضوؤون الداخلية لالآخرين ،واجلنوح اإلى حل
النزاعات بالطرق ال�ضلمية ،وهو ما عزز قوة االإمارات الناعمة لكيفية
التعامل مع االأزمــات اخلارجية بنجاح ،وهناك العديد من املواقف
التي تُع ّد دلي ًال على �ضيا�ضة االإمارات الناعمة منذ عهد ال�ضيخ زايد
رحمه اهلل ،كموقفه من غزو دولة الكويت ،والق�ضية الفل�ضطينية،
واحلروب العربية �ضد اإ�ضرائيل.
 -9هل ميكن اأن ُتطلعنا على دور املغفور له يف بع�س
الأزمات مثل غزو الكويت وغريها من الأزمات التي مرت بها
املنطقة.

كان لدولة االإمارات وجي�ضها البا�ضل وقفة اأخوية بارزة اإلى جانب
دولة الكويت فى حمنة الغزو العراقي يف العام  1990وال�ضهور التي
تلتها و�ضو ًال اإلى التحرير يف  26فراير ،حيث قدّمت االإمارات ثمانية
�ضهداء و 21جريح ًا دفاع ًا عن احلق وال�ضرعية ،وهنا يجب اأن نقف
وتقدير ملوقف ال�ضيخ زايد بعد غزو الكويت ،حيث كان
إجالل
وقفة ا ٍ
ٍ
ً
من اأوائل الدول ا�ضتجابة لعقد قمة عربية طارئة ،ووافق اأي�ضا على
اإر�ضال قوات عربية اإلى ال�ضعودية والتي كانت البداية لتحرير الكويت،
كما فتح املنافذ البحرية والرية للمواطنني الكويتيني ،وا�ضتذكر هنا
قوله رحمه اهلل « :كان احلق للمواطن الكويتي اال�ضتمتاع بكل حقوق
املواطن االإماراتي ،كما ّمت اإ�ضدار قرارات با�ضت�ضافة ال�ضعب الكويتي
يف تلك املحنة واإ�ضكانهم على نفقة الدولة ،و�ضرف اإعانات مالية لهم
وا�ضتقبال اأبنائهم يف املدار�ض واجلامعات « وكان املغفور له باإذن اهلل
ال يدع منا�ضبة مت ّر دون تاأكيد وقوفه اإلى جانب ال�ضعب الكويتي فى
ر عن كل ما تعتلج به
حمنته ،وبكلماته ال�ضريحة الوا�ضحة وبلهجة تُع ّ
نف�ضه جتاه دولة الكويت و�ضعبها ،يوؤكد اأن دول اخلليج لن يهداأ لها بال
حتى تعود الكويت ،واأن ق�ضيتها هي ال�ضغل ال�ضاغل الأهل اخلليج■.
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أقوال
ومــواقـف
صاحب السمو
الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم
نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم
دبي  -رعاه اهلل-

«علمني  -زايد اأن الإن�سان اأهم من العمران...واأن الإجنازات
اأهم من املنا�سب ..واأن الوطن اأهم من الأ�سخا�س»
(يف احل�ساب الر�سمي ل�سموه على موقع «تويرت» )2018 /12/02 ،

سمو الشيخ عبداهلل بن زايد آل نهيان وزيرالخارجية
والتعاون الدولي

«نت�سرف بالرتحيب بقدا�سة البابا فرن�سي�س بابا ال�سالم
واملحبة وفار�س الأخــوة الإن�سانية على اأر�ــس املحبة والت�سامح
دولة الإمارات»
(يف احل�ساب الر�سمي ل�سموه على موقع «تويرت» )2018 /12/06 ،

معالي الدكتور أحمد بن محمد الجروان رئيس
المجلس العالمي للتسامح والسالم

«اأن اأكرث ما تفخر به الإمارات هي ر�سالة الت�سامح التي حتملها
للعامل ،معربا عن اأمنيته يف اأن ت�سود تلك الر�سالة لت�سبح نهجا
عامليا لكافة بالد العامل يف مواجهة الأفكار الإرهابية واملتطرفة»
( يف احل�ساب الر�سمي ملعاليه)2018 /12/15 ،
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أقوال
ومـواقــف
صاحب السمو
الشيخ محمد بن زايد آل نهيان
ولي عهد أبوظبي نائب القائد األعلى للقوات
المسلحة
«بف�سل من اهلل تعاإلى حقق جواز دولة الإمارات املرتبة الولى
عامليا ،اإجناز يعك�س �سواب نهجنا وروؤيتنا امل�ستقبلية ف�سكرا لفريق
العمل على جهودهم امل�سرفة ،تعزيز مكانة الإمارات وتر�سيخ �سمعتها
الطيبة وتي�سري �سوؤون مواطنيها من �سلب �سيا�ستنا اخلارجية ،هنيئا
للقيادة ول�سعبنا هذا الجناز امل�سرف»
(يف احل�ساب الر�سمي ل�سموه على موقع «تويرت»)2018 /12/01 ،

ولــي العهد السعودي ونائب رئيس مجلس
الوزراء األمير محمد بن سلمان

«تربطنا بالإمارات عالقات متميزة وخا�سة ورغبة م�سرتكة
لتعميق التعاون»
( قبيل مغادرته دولة الإمارات العربية املتحدة ،بعد الزيارة الر�سمية التي ا�ستمرت
ثالثة اأيام) )2018 /11/25

الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان ،نائب
رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية

«بتوجيهاتكم �سيدي حممد بن را�سد اأطلقنا م�سروع ح�سنتك
حلماية املنازل من احلرائق»
( احل�ساب الر�سمي ل�سموه على موقع تويرت)2018/10/01 ،

يناير 57 2019

في
المواجهة
خليفة سات

أول إرهاصات لبرنامج فضائي إماراتي يمتد
لمائة عام قادمة

احتفلت دولة الإمارات العربية املتحدة يف التا�سع والع�سرين من اأكتوبر  2018باإطالق «خليفة �سات» ،اأول قمر �سناعي
باأيد اإماراتية ،حيث اأطلقت اإ�سارة بدء القمر ومتابعة دخوله اإلى مداره املنخف�س حول الأر�س على ارتفاع  613كم تقريب ًا.
اإنتاج وطني
يعد القمر ال�ضناعي «خليفة �ضات» اأول قمر �ضناعي �ضنع بن�ضبة
 %100يف دولة االإمــارات العربية املتحدة .فقد مت بنائه من نحو
 70مهند�ض ًا ومهند�ض ًة من اأبناء الدولة ،والذين تراوح اأعمارهم ما
بني  27و� 28ضنة ،االأمر الذي يوؤ�ضر بو�ضوح على ا�ضتثمار طاقات
ال�ضباب املواطنني ب�ضكل �ضحيح ،ورهان ًا ناجح ًا على العن�ضر الب�ضري
يف االإمارات ،خا�ضة واأن القمر ميتلك  5براءات اخرتاع.
واأطلق القمر ال�ضناعي من مركز تانيغا�ضيما الف�ضائي يف اليابان
عر �ضاروخ « .»H-IIAويعد املركز اأكر جممع الإطالق ال�ضواريخ يف
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اليابان ،واأحد املواقع الفريدة يف العامل التي ت�ضمح ميزاتها باإطالق
االأقمار ال�ضناعية وغريها من املركبات الف�ضائية اإلى املدار.
وقــد �ضرع القمر ال�ضناعي يف عمله واألتقط �ـضــور ًا ف�ضائية
لالأر�ض ،وقام باإر�ضالها اإلى حمطة التحكم االأر�ضية داخل مركز
حممد بن را�ضد للف�ضاء ،ليلبي احتياجات املوؤ�ض�ضات احلكومية
والتجارية حول العامل .ويوفر القمر عدد ًا كبري ًا من ال�ضور ثالثية
االأبعاد يف املرة الواحدة بدقة عالية وب�ضرعة ا�ضتجابة فائقة ،يف حني
اأن طول القمر مرتين ،ووزنه  330كيلوجرام ًا ليكون بذلك رائد ًا على
م�ضتوى العامل يف فئته الوزنية.

في
المواجهة
ا�ستخدامات متعددة
تتعدد ا�ضتخدامات القمر اجلديد،
والتي يتمثل اأبــرزهــا يف ر�ضد البيئة،
وذل ــك للتعرف عـلــى ال ـت ـغــريات التي
تطراأ عليها� ،ضواء الأ�ضباب طبيعية اأو
ب�ضبب التدخل الب�ضري ،وذلــك عر
تقدمي �ضور ًا ف�ضائية عالية الو�ضوح
تتيح للعمالء ا�ضتك�ضاف الـتـغــريات
البيئية احلا�ضلة يف اأي منطقة من
العامل .ومن جهة ثانية ،ي�ضاهم القمر
يف دعــم عمليات التخطيط العمراين
على امل�ضتوى الوطني ،مبا ي�ضاعد على
اال�ضتخدام االأمثل لالأرا�ضي وتخطيط
البنية التحتية ودعم اأ�ضحاب القرار يف امل�ضاريع امل�ضتقبلية ،كما اأن
ال�ضور التي يوفرها «خليفة �ضات» ت�ضاهم يف ت�ضميم ور�ضم خرائط
طبوغرافية دقيقة تلبي احتياجات املتعاملني من املوؤ�ض�ضات املحلية
والعاملية داخل دولة االإمارات وخارجها وجلميع املتعاملني يف اأنحاء
العامل كافة.
وتاأتي من �ضمن اال�ضتخدامات العديدة دعم جهود االإغاثة يف
اأنحاء العامل ،ليوا�ضل بذلك الدور الذي كان يوؤديه القمر ال�ضناعي
«دبي �ضات –  »1الذي �ضاعد يف عدد من عمليات االإغاثة الدولية،
ف�ض ًال عن توفري معلومات دقيقة عن حركة املالحة العاملية ومواقع
ال�ضفن ،والك�ضف عن هوية ال�ضفن وتقدمي معلومات متكاملة عن
اجتاهاتها و�ضرعاتها.
واجلــديــر بالذكر اأن «نخلة جمريا» كانت اأول �ضورة يلتقطها
«خليفة �ضات» عند مروره فوق دولة االإمارات يوم  31اأكتوبر ،2018
كما بث «خليفة �ضات» ب�ضورة فريدة من الف�ضاء للدولة االإماراتية
اأظهرت �ضورة ال�ضيخ زايد موؤ�ض�ضها ،وذلك كنوع من امل�ضاركة يف
االحتفال بالعيد الوطني االإماراتي ب�ضورة مبتكرة.
روؤية م�ستقبلية
يالحظ اأن «خليفة �ضات» جزء من توجه اأكر يهدف اإلى ا�ضتك�ضاف
الف�ضاء ،فقد اأ�ضدر �ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ خليفة بن زايد اآل نهيان،
رئي�ض الدولة ،حفظه اهلل ،مر�ضوم ًا باإن�ضاء وكالة االإمارات للف�ضاء،
وو�ضع الوكالة خطة طموحة متتد لنحو  100عام تت�ضمن اإعداد رواد
ف�ضاء اإماراتيني وبناء جممع لالأقمار ال�ضناعية والو�ضول مب�ضبار
االأمل اإلى املريخ يف عام  2021وتنتهي ببناء م�ضتوطنة ب�ضرية على
الكوكب االأحمر بحلول عام .2117
وقد �ضرع العمل بالفعل على م�ضروع اإر�ضال اأول م�ضبار عربي
واإ�ضالمي اإلى كوكب املريخ ،اأطلق عليه ا�ضم «م�ضبار االأمل» .لتكون

الدولة بذلك واحدة من بني ت�ضع دول فقط تطمح ال�ضتك�ضاف هذا
الكوكب .ومن املتوقع اأن ينطلق امل�ضبار يف مهمته عام  ،2020واأن
ي�ضل اإلى املريخ بحلول عام  ،2021تزامن ًا مع ذكرى مرور خم�ضني
عام ًا على قيام احتاد دولة االإمارات.
ويجري التخطيط واالإدارة والتنفيذ مل�ضروع امل�ضبار على يد فريق
اإماراتي يعتمد اأفــراده على مهاراتهم واجتهادهم الكت�ضاب جميع
املعارف ذات ال�ضلة بعلوم ا�ضتك�ضاف الف�ضاء وتطبيقها ،اإذ ت�ضرف
وكالة االإمارات للف�ضاء على امل�ضروع ومتوله بالكامل ،يف حني يطور
مركز حممد بن را�ضد للف�ضاء امل�ضبار بالتعاون مع �ضركاء دوليني.
واأطلق �ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ حممد بن را�ضد اآل مكتوم ،نائب
رئي�ض الــدولــة رئي�ض جمل�ض ال ــوزراء حاكم دبــي ،يف عــام 2017
برنامج «االإمــارات لــر ّواد الف�ضاء» ،وهو اأول برنامج من نوعه على
م�ضتوى الوطن العربي ،الختيار واإعــداد وتدريب اأربعة رواد ف�ضاء
اإماراتيني ،واإر�ضالهم يف مهمات خمتلفة اإلى حمطة الف�ضاء الدولية
«اآي اإ�ض اإ�ض» ،وذلك خالل ال�ضنوات اخلم�ض املقبلة.
واجلدير بالذكر اأن جامعة «خليفة للعلوم والتكنولوجيا» اأطلقت
القمر ال�ضناعي «ماي �ضات  ،»1الذي تطور ب�ضكل كامل يف خمتر
«ياه �ضات» للف�ضاء يف االإمارات ،والذي ُيعد اأول قمر �ضناعي اإماراتي
ُم�ضمم الأغرا�ض تعليمية على يد طالب جامعة خليفة االإماراتية،
والذي مت اإطالقه يف نوفمر  2018من حمطة الف�ضاء الدولية نا�ضا،
وزود القمر ال�ضناعي بكامريات تهدف اإلى ت�ضوير دولة االإمارات،
كتطبيق عملي على مهام اأقمار اال�ضت�ضعار عن ُبعد.
اأهداف تنموية
ً
يعد الرنامج الف�ضائي ا إالمــاراتــي جــزءا من الــروؤيــة التنموية
للدولة ،اإذ يتوقع اأن يلعب قطاع ال�ضناعات الف�ضائية دور ًا مركزي ًا
يف قيادة عملية التنمية ال�ضاملة يف الدولة خالل ال�ضنوات اخلم�ضني
املقبلة ،وعلى نحو يعزز من جهودها الهادفة لبناء االقت�ضاد املعريف
يناير 59 2019

في
المواجهة
القائم على االبتكار واالإبداع ،اإذ اأن الرنامج الف�ضائي �ضيحفز دعم
بناء �ضناعات جديدة دقيقة مثل ت�ضنيع الروبوتات واأجزاء االأقمار
ال�ضناعية ،كما اأنه من املتوقع اأن يكون قطاع ًا جاذب ًا لال�ضتثمارات،
ف�ض ًال عن اإقناع وجذب امل�ضتثمرين املحتملني باال�ضتثمار يف هذا
القطاع نظر ًا ملا متتلكه الدولة من قدرات ف�ضائية م�ضتقلة.
ومن جهة ثانية ،تقدم ال�ضناعات الف�ضائية خدمات تعد من اأهم
املحركات االأ�ضا�ضية لرفع معدل النمو االقت�ضادي ،حيث اأن تكنولوجيا
الف�ضاء بات لها دور مهم يف النمو االقت�ضادي ،حيث تدخل التطبيقات
الف�ضائية يف خمتلف نواحي احلياة اليومية مثل االت�ضاالت واملالحة
والبث االإعالمي ومراقبة الطق�ض والكوارث الطبيعية وغريها ،كما
يتم ا�ضتخدامها يف االأغرا�ض التجارية والع�ضكرية على حد �ضواء ،يف
�ضوء التداخل بني التطبيقات املدنية والع�ضكرية يف جمال الف�ضاء،
االأمر الذي يدعم االأمن القومي للدولة.
ومــن جهة ثالثة ،ف ـاإن هناك تناف�ض ًا وا�ضح ًا من جانب الــدول
الكرى واملتو�ضطة على اال�ضتفادة من الرثوات واملــوارد الف�ضائية،
ولذلك تعمل االإمارات حالي ًا على اإعداد قانون ب�ضاأن الف�ضاء ويتوقع
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�ضدوره نهاية العام اجلــاري ،ويت�ضمن بند ًا مينح �ضركات الدولة،
حق امتالك وا�ضتغالل املــوارد الطبيعية التي جتدها بعثاتها اإلى
الف�ضاء على اأ�ضطح الكواكب واالأجرام ال�ضماوية التي ت�ضلها ،وذلك
وفق ًا للقانون الدويل ال�ضتك�ضاف الف�ضاء وا�ضتخداماته ،كما يتناول
القانون اجلــاري اإع ــداده مفاهيم متقدمة وجديدة ا�ضتحدثت يف
ع�ضر الف�ضاء الذي نعي�ضه ،مثل حق امتالك املوارد الطبيعية التي
يتم العثور عليها يف الف�ضاء وتنظيم رحالت ماأهولة اإلى الف�ضاء وما
اإلى ذلك.
ويالحظ اأن العديد من الدول �ضرعت يف اإ�ضدار ت�ضريعات مماثلة
مثل بروك�ضل والواليات املتحدة ،كما اأن ال�ضني والهند تبنت برامج
ف�ضائية تهدف اإلى اال�ضتفادة من املوارد الطبيعية الف�ضائية ،ويك�ضف
ما �ضبق عن �ضعي دولة االإمــارات لتبني ر ؤويــة م�ضتقبلية تهدف اإلى
مواكبة الدول املتقدمة يف جمال ا�ضتغالل الف�ضاء ب�ضواعد وطنية،
وبروؤية القيادة الر�ضيدة ،التي ت�ضع خطط ًا م�ضتقبلية طموحة ل�ضمان
احتالل الدولة مراتب متقدمة يف جمال ا�ضتغالل الف�ضاء اخلارجي■.

في
المواجهة

يناير 61 2019

مجتمع
واحـــــد

 35ألف يمني بالساحل الغربي يستفيدون
من قافلة مساعدات إغاثية إماراتية
�سريت هيئة الهالل الأحمر الإماراتي يف نوفمرب  2018قافلة م�ساعدات اإغاثية اإلى اأهايل املناطق املحررة يف ال�ساحل الغربي
لليمن يف اإطار حمالت امل�ساعدات الإن�سانية والغذائية امل�ستمرة لتحقيق الأمن الغذائي وتوفري احتياجات الأ�سر ال�سرورية
للتخفيف من الأو�ساع الإن�سانية الراهنة جراء النتهاكات والتجاوزات التي ترتكبها ميلي�سيات احلوثي املوالية لإيران على
احلكومة ال�سرعية.
وت�ضمنت قافلة امل�ضاعدات االإغاثية � 5000ضلة غذائية و�ضلعا اأ�ضا�ضية ا�ضتفاد منها  35األف مواطن ميني من بينهم اأكرث من  25األف طفل و5
اآالف امراأة ،وذلك يف املناطق املحررة من ال�ضاحل الغربي من قب�ضة ميلي�ضيات احلوثي.

تقدم مساعدات مالية للمناطق
ألمانيا
ّ
المتضررة من الفيضانات بتونس
اأعلنت احلكومة الأملانية يف  1نوفمرب  2018عن ا�ستعدادها لتمويل املجتمع املدين التون�سي يف املناطق املت�سررة من الأمطار
والفي�سانات الأخرية بتون�س ،مع اإيالء الرتكيز على املبادرات ،التي ت�ستجيب اإلى حاجيات التون�سيني املت�سررين ،خا�سة
ال�سحايا الأكرث ه�سا�سة .وتعد منظمات املجتمع املدين التون�سية ،التي تعمل يف جمال الطوارئ اأو احلد من خماطر الكوارث
الطبيعية هي التي �ستقوم برلني بتمويلها ،كما يجب اأن تغطي هذه املنظمات خمتلف تتعلق بالرعاية ال�سحية واملياه وال�سرف
ال�سحي والبنية التحتية والفالحة والتعليم■ .
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مجتمع
واحـــــد

وصول طائرة إغاثة إماراتية لمتضرري
السيول في السودان

و�سلت طائرة اإغاثية اإماراتية خا�سة اإلى مطار اخلرطوم الدويل حتمل  100طن من امل�ساعدات الإغاثية مقدمة من الهالل
الأحمر الإماراتي ملت�سرري ال�سيول والأمطار ،التي �سربت بع�س الوليات يف ال�سودان موؤخرا.
و�ضلمت �ضفارة الــدولــة يف اخلــرطــوم يف نوفمر املا�ضي املــواد
االإغاثية اإلى جمعية الهالل االأحمر ال�ضوداين .وتبلغ قيمة امل�ضاعدات
 600األــف دوالر ،وهــي عبارة عن مالب�ض ومــواد غذائية ومعدات
منزلية ،وتاأتي ا�ضتمرار ًا للج�ضر اجلوي الذي بداأ منذ �ضهور.
واأو�ضح حمد حممد حميد اجلنيبي� ،ضفري الدولة لدى جمهورية
ال�ضودان ،اأن هذا الدعم ظل متوا�ض ًال ب�ضكل دوري منذ اأكرث من �ضتة
اأ�ضهر يف اإطــار برنامج «هدية االإمــارات لدعم ال�ضعب ال�ضوداين»،
الذي ا�ضتفاد منه اآالف االأ�ضخا�ض يف معظم واليات ال�ضودان.
واأ�ضار اإلى اأن العمل مت بالتن�ضيق مع احلكومة ال�ضودانية وهيئة

الهالل االأحـمــر االإمــاراتــي وقــد مت عر الهالل االأحـمــر ال�ضوداين
ومنظمة �ضند اخلريية توزيع هذا الدعم على االأ�ضر املت�ضررة من
ال�ضيول واالأمطار.
وجه عثمان جعفر ،االأمني العام للهالل االأحمر ال�ضوداين ،ال�ضكر
للهالل االأحمر االإماراتي على ما يقدمه من دعم م�ضتمر يف كافة
املنا�ضبات.
كما اأعرب مفو�ض العون االإن�ضاين باالإنابة عن تقديره ملا تقوم به
االإمــارات من عون وم�ضاعدات عر العديد من الهيئات واملوؤ�ض�ضات
االإن�ضانية واخلريية ويف مقدمتها هيئة الهالل االأحمر االإماراتي■ .
يناير 63 2019

مجتمع
واحـــــد

جسر جوي إماراتي لمساعدة متضرري
السيول في األردن

و�ضلت اإلى العا�ضمة االأردنية ع َّمان يف منت�ضف نوفمر ،2018
عدد من الطائرات التي حتمل م�ضاعدات عينية ملت�ضرري االأحوال
اجلوية التي �ضهدتها البالد مـوؤخــر ًا .حيث اأمــر نائب رئي�ض دولة
االإمارات رئي�ض جمل�ض الوزراء حاكم دبي ،ال�ضيخ حممد بن را�ضد اآل
مكتوم ،بت�ضيري ج�ضر جوي لتقدمي م�ضاعدات عاجلة للمت�ضررين من
جراء الفي�ضانات القوية التي �ضربت اأجزاء من االأردن خالل �ضهر
نوفمر املا�ضي.
وقد لقي � 12ضخ�ضا حتفهم حيث �ضهدت حمافظة ماأدبا ومدينة
البرتاء االأثرية و�ضحراء وادي رم ،ووادي مو�ضى واجلفر يف اجلنوب،
ومناطق اأخرى اأمطارا غزيرة و�ضيوال جارفة.
كما اأ�ضيب � 29ضخ�ضا بجروح بينهم  4من الدفاع املدين و 4من
االأمن العام.
وكان � 21ضخ�ضا قد لقوا حتفهم قبل ذلك باأ�ضبوعني غالبيتهم
تالمذة مدر�ضة كانوا يف حافلة جرفتها �ضيول ت�ضببت بها اأمطار
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غزيرة يف منطقة البحر امليت  50كلم غرب عمان.
وبــدورهــا ،قالت �ضمو االأمــرية هيا بنت احل�ضني ،حرم �ضاحب
ال�ضمو ال�ضيخ حممد بن را�ضد اآل مكتوم نائب رئي�ض الدولة رئي�ض
جمل�ض ال ــوزراء حاكم دبــي ،رئي�ضة جمل�ض اإدارة املدينة العاملية
للخدمات االإن�ضانية بدبي ،اإنها ت�ضرف على «اجلهود املبذولة من اأجل
م�ضاعدة االأ�ضر والعائالت االأردنية التي ت�ضررت جراء الفي�ضانات،
وتقدمي كافة اأ�ضكال امل�ضاعدة املمكنة للتخفيف عن كاهلهم ،مبا يف
ذلك متابعة �ضري عملية �ضحن املواد االإغاثية وتاأكيد و�ضولها يف اأ�ضرع
وقت ممكن من خالل املدينة العاملية للخدمات االإن�ضانية وبالتعاون
مع ال�ضلطات االأردنية».
وقــد اأع ــرب �ضمو االأم ــري علي بــن احلـ�ـضــني ،خــالل ا�ضتقبال
الطائرتني ،عن �ضكر اململكة االأردنية لدولة االإمــارات على دعمها
املتوا�ضل ووقوفها الدائم اإلى جانب اأ�ضقائهم بــاالأردن ،موؤكد ًا على
العالقة االأخوية املتينة التي تربط البلدين■ .

مجتمع
واحـــــد

النمسا توافق على منح مساعدات إنسانية
بقيمة  6.5مليون يورو لـ  5دول أفريقية

قررت حكومة النم�سا يف نوفمرب  2018تقدمي م�ساعدات اإن�سانية بقيمة  6.5مليون يورو ،اإلى خم�س دول اأفريقية ت�سمل
م�سر ،جنوب ال�سودان ،اأوغندا ،ت�ساد واأثيوبيا ،للم�ساهمة يف توفري الحتياجات الإن�سانية الناجمة عن تداعيات اإيواء هذه
الدول لالجئني.
ف�ض ًال عن معاجلة اآثار التغريات املناخية عر م�ضاعدة �ضكان املناطق املت�ضررة من فرتات اجلفاف الطويلة ،عن طريق توفري الرعاية ال�ضحية
ومياه ال�ضرب النظيفة ،ف�ض ًال عن تقدمي م�ضاعدات عاجلة متنع تفاقم حاالت الطوارئ االإن�ضانية يف املناطق التي يعتمد فيها االأفراد على امل�ضاعدات
اخلارجية.
واأكدت كارين كني�ضل وزيرة اخلارجية النم�ضاوية �ضعي بالدها لتخفيف االحتياجات االإن�ضانية والق�ضاء على اأ�ضباب الهجرة عن طريق توفري اأفق
يقنع االأفراد بالبقاء وعدم ترك بلدانهم■.
يناير 65 2019

كوارث
عبر التاريخ

 66العدد

27

كوارث
عبر التاريخ
كارثة كاترينا

نقطة تحول في
فهم سلوك
األعاصير وكيفية
التنبؤ بها
يف  28اأغ�سط�س عــام  ،2005اأ�ــســدر املــركــز الوطني
لالأعا�سري  the National Hurricane Centerا�سعارا
حذر فيه النا�س يف نيو اأورليانز ،من الدمار املتوقع من
الإع�سار كاترينا ،اأكد فيه على اأن التعر�س املبا�سر للرياح
قد يكون قات ًال لكل من الب�سر واحليوانات الأليفة واملا�سية،
كما ميكن اأن ي�ستمر انقطاع التيار الكهربائي لأ�سابيع.
وقد ت�ض َّكلت العا�ضفة بداي ًة يف  23اأغ�ضط�ض بالقرب من جزر
البهاما وجنوب فلوريدا باعتباره اإع�ضار معتدال من الفئة االأولى قبل
اأن ت�ضبح اإع�ضار ًا من الدرجة الثانية على منطقة اخلليج �ضمال غرب
كي وي�ضت ،ثم ت�ضاعفت ريــاح االإع�ضار تقريب ًا اإلــى  175مي ًال يف
ال�ضاعة خالل يومني ،االأمر الذي اأدى اإلى ت�ض ّكل اإع�ضار كاترينا من
الدرجة اخلام�ضة ،ويف �ضباح يوم االثنني  29اأغ�ضط�ض ت�ضبب االإع�ضار
يف الدمار ال�ضديد على طول �ضاحل اخلليج من و�ضط والية فلوريدا اإلى
تك�ضا�ض ،وو�ضف بكونه االإع�ضار االأعتى يف ال�ضنوات الـ  36املا�ضية.
عادة تقل قوة االأعا�ضري بعد و�ضولها اإلى الياب�ضة ،اأما كاترينا،
فو�ضل يف  28اغ�ضط�ض كاإع�ضار من الدرجة االأول ــى ،ثم ازدادت
�ضرا�ضته بعد عبوره الوالية لت�ضل �ضرعة الرياح اإلى  175ميال بال�ضاعة
( 280كم�/ضاعة) عند خليج املك�ضيك ،وهو ما زاد من حجم الكارثة.
وقد هداأت موجة االإع�ضار قليال يف  29اأغ�ضط�ض.
ً
ويعتر اإع�ضار كاترينا من اأكــرث االأعا�ضري تــدمــريا يف املحيط
االأطل�ضي و�ضاد�ضها من حيث القوة ،ويعد اأي�ض ًا واحدا من اأكرث خم�ض
اأعا�ضري دموية يف تاريخ الواليات املتحدة حيث تويف � 1833ضخ�ض
على االأقل ب�ضبب االإع�ضار والفي�ضانات الالحقة ،مما يجعلها اكرث
االعا�ضري فتك ًا يف الواليات املتحدة منذ اإع�ضار �ضوبي عام .1928
تركزت غالبية اخل�ضائر على طول ال�ضاحل من فلوريدا اإلى تك�ضا�ض،
و�ضقط كثري من القتلى يف نيو اأورلينز بلويزيانا التي ت�ضررت اأكرث من
غريها حيث غرقت يف الفي�ضانات نتيجة ف�ضل اأنظمة احلماية .وقد
يناير 67 2019
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ت�ضببت الكارثة يف تعطيل اإمــدادات النفط وتدمري البنى التحتية.
وتعطل االإنتاج بن�ضبة  24يف املئة يف خليج املك�ضيك ،وزادت ن�ضبة
البطالة ب�ضبب ت�ضرر القطاع الزراعي ،امل�ضدر الرئي�ضي للوظائف يف
تلك املنطقة.
وقد اأعلنت حالة الطوارئ يف واليات لويزيانا ومي�ضي�ضبي واأالباما،
ودف ــع احلــر�ــض الوطني بجنوده وحلقت املــروحـيــات واأج ـلــي اآالف
ال�ضكان ،لكن وجهت انتقادات لالإدارة ب�ضبب عدم اإعالن الطوارئ
يف مناطق ت�ضررت اأكرث من غريها ،وتاأخر اال�ضتجابة يف نيو اأورلينز،
وقــد تعر�ضت حكومة الــواليــة لنقد الذع ،ب�ضبب عــدم الكفاءة يف
تطبيق القرار الذي يتعلق باإخالء املدينة ،يف الثامن والع�ضرين من
اأغ�ضط�ض ،فهي مل تتخذ ا�ضتعدادات م�ضبقة الإجالء من ال ماأوى له
ومن ال ميتلك و�ضيلة نقل والفقري وال�ضعيف و العاجز وامل�ضن ،اإذ اأن
 27%من �ضكان مدينة نيو اأورليانز ال ميتلكون و�ضيلة موا�ضالت،
وقد كتبت االخبار اأن اأغنياءوها البي�ض قد تركوا املدينة قبل اأيام
من الكارثة ،تاركني االأكرثية ال�ضوداء ،اإلــى رعاية حكومة الوالية
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التي مل تقدم اإال القليل .ومن ناحية اأخرى طرحت ت�ضاوؤالت كثرية
حول امليزانية املخ�ض�ضة للحماية من االأعا�ضري والفي�ضانات ،فقد
�ضرح اأحد الذين عملوا يف اإدارة الرئي�ض ال�ضابق كلينتون ،يف االأول
من �ضبتمر ،من حمطة بي بي �ضي الريطانية ،باأن اإدارة الرئي�ض
بو�ض ،قد حولت ع�ضرات املاليني من الدوالرات من امليزانية اخلا�ضة
باحلماية من خماطر الفي�ضانات واالأعا�ضري ،اإلى ميزانية الوحدات
الع�ضكرية العاملة يف العراق.
ومن الناحية االأخرى ت�ضري اراء اجتاه اخر من اخلراء اإلى اأنه
على الرغم من اأن اخل�ضائر كانت كبرية ،اإال اأن االأمور كانت قد تكون
اأ�ضواأ يف غياب التنبوؤات .وذلك على الرغم من االتهامات التي وجهت
عن مدى دقة التنبوؤ ،غري اأن اإع�ضار كاترينا لفت االأنظار اإلى اأن
هناك اأ�ضرار حول �ضلوك االإع�ضار الزالت جمهولة ويقودنا فهمها
اإلى تنبوؤ اأف�ضل .وهو ما حفز الباحثني التخاذ خطوات حثيثة يف فهم
العمليات الداخلية االأ�ضا�ضية والعوامل البيئية التي توؤثر على م�ضار

كوارث
عبر التاريخ
و�ضدة االإع�ضار .بحيث اأ�ضبح العلماء على دراية اأعمق ب�ضري االإع�ضار
وما يجري داخله مقارنة بعام .2005
وعلى مدار العقد املا�ضي ،قامت وكالة نا�ضا ووكــاالت من جميع
اأنحاء العامل بزيادة عدد اأجهزة اال�ضت�ضعار يف الف�ضاء ب�ضكل كبري،
على منت الطائرات وعلى االأر�ض جلمع البيانات اخلا�ضة باالأعا�ضري.
ومتلك نا�ضا العديد من االأقمار ال�ضناعية ملراقبة االأر�ــض والعديد
من امل�ضادر االأخرى عر االأقمار ال�ضناعية من �ضركائها يف جميع
اأنحاء العامل .ومنذ كاترينا ،اأطلقت وكالة نا�ضا ثالث حمالت ميدانية
لتغطية  5موا�ضم من االأعا�ضري ،ت�ضمح االأقمار اال�ضطناعية للعلماء
بالبحث داخل وخارج البيئة املحيطة باالأعا�ضري من منظور عاملي.
وت�ضمل بيانات االأقمار اال�ضطناعية درجة حرارة �ضطح البحر ،وهطول
االأمطار ،والرياح ال�ضطحية ،وال�ضغط ،والغبار ،ودرجة احلرارة يف
الغالف اجلوي ،وبخار املاء ،والكثري غريها .يوجد قمران �ضناعيان
ي�ضتخدمان لقيا�ض هطول االأم ـطــار مــن الف�ضاء اخلــارجــي وهما
البعثة العاملية لقيا�ض هطول االأمطار (Global Precipitation
 )Measurement Missionوالبعثة املــداريــة لقيا�ض االأمطار
املت�ض ّكلة ()Former Tropical Rain Measuring Mission
من ناحية اأخــرى ،فـاإن احلمالت امليدانية تقوم بجمع بيانات اأكرث
تركيز ًا عن اأعا�ضري حمــددة عن طريق اإر�ضال الطائرات املاأهولة
وغري املاأهولة اإلى جوف العوا�ضف .خالل  ،HS3قامت طائرة نا�ضا
«جلوبال هوك» من دون طيار باإنزال اأجهزة �ضغرية ت�ضمى دروب�ضوندز
( )dropsondesداخــل وحــول العوا�ضف بالتزامن مــع عملية
جمع البيانات عن قمم �ضحب العا�ضفة والغبار ال�ضحراوي .قامت
الدروب�ضوندز بجمع املعلومات مثل درجة احلرارة والرطوبة وال�ضغط
و�ضرعة الرياح واجتاهها.
ووفقا للباحثني بنا�ضا فاإن الذي �ضاعد العلماء فع ًال على فهم �ضلوك
االأعا�ضري والتنبوؤ بها ب�ضكل اأف�ضل هو مزيج من توافر املجموعات
البيانية ودجمها بطريقة اأف�ضل .يقوم العلماء يف مكتب وكالة نا�ضا
العاملية للنمذجة واال�ضتيعاب ( )GMAOيف غــودارد على تطوير
مناذج عاملية ونظم ا�ضتيعاب البيانات التي تعالج املعلومات اخلا�ضة
باالأقمار ال�ضناعية ،والهواء العلوي ،واملراقبات ال�ضطحية ملحاكاة
االأعا�ضري وحت�ضني فهمنا ل�ضلوك االإع�ضار .حيث يتم دمج اأكر قدر
ممكن من املعلومات ،وي�ضمح هذا النظام اأي�ض ًا مبراقبة اجلــودة،
حيث يقوم مبقارنة امل�ضاهدات من اأجهزة اال�ضت�ضعار املختلفة ،ثم
يق ّيم كل م�ضاهدة على حدة ،وبعدها يقوم بدمج جميع املعلومات على
�ضبكة متجان�ضة ،وبهذا يكون قد م ّثل حالة اجلو يف وقت حمدد.
وعلى اجلانب االخر قامت جامعة ميامي باإنفاق  45مليون دوالر

اأمريكي الإن�ضاء خمتر داخلي مبقدوره اإحداث اأعا�ضري ت�ضل للدرجة
اخلام�ضة (وهــي اأعلى درجــات االأعا�ضري ،وترافقها ريــاح تتجاوز
�ضرعتها  252كم�/ضاعة) ،ي�ضمى املختر �ضو�ضتني SUSTAIN
اخت�ضار ًا لـ Surge Structure Atmosphere Interaction
وهو عبارة عن بنية موجية لتفاعل الغالف اجلوي ،حيث يتاألف من
خــزانٍ بطول  23مــرت ًا و ب�ضعة  114.000لرت من املاء االكريلي.
ومروحة بقوة  1.700ح�ضان بخاري ،ومولد اأمواج بقوة  12جمذاف ًا،
وتقوم هذه املك ّونات جمتمع ًة بخلق جميع حاالت االأمواج والطق�ض.
متكن التجهيزات التي يحويها خمتر �ضو�ضتني من اإعادة اإحداث
العوا�ضف التاريخية التي حدثت باملا�ضي ،مما يتيح للعلماء قيا�ض
زمن بعيد،
م�ضتويات الرياح واالأمــواج لالأعا�ضري التي انق�ضت منذ ٍ
وميكنهم اأي�ض ًا التفريق بني درجات العوا�ضف املختلفة ،مما يتيح لهم
بالنهاية ن�ضح احلكومات وال�ضلطات بالو�ضائل االأن�ضب ملواجهتها،
بف�ضل البيانات التي يقدمها املختر.
ويف اخلتام ميكنا القول اإنه منذ اإع�ضار كاترينا ،ا�ضتخدم الباحثون
تقنيات اأف�ضل لتمثيل البيانات ،ومناذج اأكرث دق ًة ،وم�ضاهدات اأكرث،
واأفكار علمية اأكرث عمق ًا تهدف اإلى حت�ضني عملية التنبوؤ باالأعا�ضري
وفهم العمليات الفيزيائية.
يناير 69 2019

نحو عالم
أكثـر أمـانًا
تقنيات الذكاء االصطناعي

تتنبأ بمواقع التوابع الزلزالية واالنهيارات
األرضية

ط ّور علماء يف جامعة ملبورن باأ�سرتاليا اأداة متقدمة ت�ستخدم حتاليل البيانات ال�سخمة والريا�سيات التطبيقية ،للتنبوؤ
باحتمال حدوث اأي انهيار اأر�سي قبل اأ�سبوعني من حدوثه.
وتقوم االأداة اجلديدة بر�ضد حركة حبيبات االأر�ــض الفردية،
التي تكون غري منتظمة ثم ت�ضبح منتظمة عند االقرتاب من نقطة
االنهيار االأر� ـضــي .ويقوم النموذج الــذي طورته اجلامعة بتحليل
وتفكك البيانات املتعلقة بحركة تلك احلبيبات ،ويحولها اإلى �ضكل
�ضبكة ميكنها ا�ضتخال�ض اأمناط ذات �ضلة وكيفية تغريها مع مرور
الوقت ،مما مينح ال�ضلطات الوقت الإنقاذ االأرواح.
من ناحية اأخرى ي�ضعى باحثو جوجل بالتعاون مع خراء يف جمال
طبقات االأر�ض لتوظيف تقنيات الذكاء اال�ضطناعي يف التنبوؤ مبواقع
التوابع الزلزالية.
وي�ضتندون يف ذلك اإلى معادالت خوارزمية للتعلم العميق ،التي مت
بنائها من خالل حتليل الباحثني قواعد البيانات حلوايل  199زلزا ًال
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رئي�ضي ًا يف خمتلف اأنحاء العامل ،وجنحوا يف تطوير منظومة للتنب ؤو
مبواقع التوابع بدقة اأف�ضل من اأ�ضاليب التحديد الع�ضوائية املعمول
بها حالي ًا.
ووفـقـ ًا للباحثني ،ف ـاإن هناك ثالثة اأ�ضياء ينبغي معرفتها عن
الــزالزل ،وهي موعد حدوثها ،ومعدل قوتها ،ومكان حدوثها .قبل
بدء هذا العمل ،كانت لدى الباحثني القوانني التي ت�ضاعد يف معرفة
توقيت الزالزل ومدى قوتها ،غري اأنهم كانت تنق�ضهم االإجابة على
�ضوؤال مهم ،وهو مكان حدوث الــزالزل .ويف حني اأقر الباحثون اأن
الطريق ما يــزال طوي ًال قبل اإمكانية التنبوؤ بدقة باأماكن حدوث
التوابع الزلزالية ،فاإنهم يعتقدون اأن لدى تقنيات الذكاء اال�ضطناعي
اإمكانات كبرية يف هذا املجال■ .

من هنا
وهناك

«جحيم كاليفورنيا»!

ل تتوقف الأ�سرار الناجتة عن حرائق الغابات يف كاليفورنيا على فقدان الأفــراد ملنازلهم وحتى اأحبائهم ،بل هناك
تداعيات �سحية طويلة الأمد لهذه الكارثة الطبيعية املدمرة.
ففي حني بلغ عدد الوفيات جراء هذه احلرائق � 50سخ�س ًا ،فاإن الدخان والغبار والوقود املحرتق واجلراثيم الفطرية تهدد
مبزيد من الأخطار ال�سحية الوخيمة على ال�سكان يف املنطقة ،اإذ اإن م�سدر القلق الأكرب بالن�سبة لهوؤلء القاطنون بعيد ًا عن
املباين املنهارة ،فاإن املهدد الأكرب هو الهواء امللوث ،والهواء الدخاين ،الذي ميكن اأن يحتوي على جزيئات �سغرية خطرية.
ونتيجة لهذه املخاوف ،تقوم املدار�ض واملكاتب العامة يف جميع
اأنحاء كاليفورنيا بفح�ض الهواء قبل اأن تعود لفتح اأبوابها وا�ضتئناف
العمل .فقد خلفت الغيوم غبار ًا امتد على مدى اأميال ،وتاأتي املخاوف
من االأخطار ال�ضحية املرتتبة من الهواء امللوث باالأتربة واخلر�ضانة
امل�ضحوقة من درا�ضات اأجريت حول العاملني يف مواقع الهدم واأولئك

الذين �ضهدوا اأحــداث � 11ضبتمر .ووجــدت النتائج اأن الهواء
امل ـلــوث بـهــذا اخلـلـيــط الـ�ـضــام مــن الـغـبــار واخلــر� ـضــانــة ،يرتبط
ب�ضكل مبا�ضر بعدد من االأمرا�ض ،مبا يف ذلك ال�ضعال امل�ضتمر
وااللتهاب ال�ضعبي و�ضيالن االأنــف ومر�ض ارجتــاع حم�ض املعدة
وا الأمعاء وال�ضرطان■ .
يناير 71 2019

تقنيات
حديثـة
«المدينة االسفنجية»

قنوات ذكية للتعامل مع األمطار

يــجــري بــنــاء اأول «قــنــاة ذكــيــة» يف اأوروبــــا يف مدينة
جال�سكو الأ�سكتلندية الواقعة يف �سمال بريطانيا ،وذلك
ملواجهة خطر الفي�سانات وتاأمني مئات الأفدنة من الأرا�سي
املخ�س�سة لالإ�سكان ،حيث يجري جتديد قناة «كليد اأند
ف ــورث» ،التي يبلغ عمرها  250عام ًا بتكنولوجيا القرن
احلادي والع�سرين.
و�ضتوؤدي التكنولوجيا املعتمدة يف هذه القناة بتقدمي التحذير امل�ضبق
من اإمكانية هطول اأمطار غزيرة ،من خالل االعتماد على تكنولوجيا
اال�ضت�ضعار والتنبوؤ بالطق�ض ،ومن ثم تقوم بخف�ض م�ضتوى مياه القناة
ب�ضكل تلقائي قبل �ضقوط املطر .و�ضيتم نقل مياه القناة اإلى �ضبكة من
اأحوا�ض ال�ضرف احلديثة وجمموعة من قنوات اجلرانيت.
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ويتم حاليا ا�ضتخدام اأجهزة ا�ضت�ضعار رقمية واأنظمة اإنذار و�ضبكة
من القنوات اجلديدة خلف�ض م�ضتوى مياه القناة يف اأوقــات هطول
االأمـطــار الغزيرة ،االأمــر الــذي �ضيحمي اأجــزاء املدينة ،التي كانت
تُعتر يف ال�ضابق عر�ضة خلطر الفي�ضان .و�ضيتكلف بناء القناة الذكية
حوايل  17مليون جنيه اإ�ضرتليني ،وهو جزء من امل�ضاريع الهادفة جلعل
جال�ضكو ت�ضمى «مدينة االإ�ضفنج» ،وهو م�ضطلح ي�ضتخدم ليعك�ض كيفية
تاأهيل املناطق احل�ضرية من اأجل امت�ضا�ض االأمطار ،وحماية ال�ضوارع
من خطر الفي�ضان ،باالإ�ضافة اإلى ا�ضتخدام االأمطار بذكاء.
و�ضيقوم نظام ال�ضرف املبتكر بال�ضماح با�ضتغالل  110هكتارات
من �ضمال املدينة الإقامة اأكــرث من  3000منزل جديد .ومت اإطالق
املـ�ـضــروع بال�ضراكة بــني جمل�ض مدينة جال�ضكو وهيئة القنوات
االأ�ضكتلندية و�ضركة املياه االأ�ضكتلندية■ .

تقنيات
حديثـة

روبوتات مميزة إلطفاء الحرائق

ا�ستعر�س عدد من اخلرباء الرو�س خالل معر�س «اإنرتبوليتيك –  »2018روبوتات مت تطويرها خ�سي�س ًا للم�ساعدة يف
اإطفاء احلرائق.
ومت تثبيت هذه الروبوتات على قواعد متحركة حممولة بعجالت �ضغرية اأو قواعد جمنزرة ،متكنها من الو�ضول اإلى اأ�ضعب واأ�ضيق املناطق التي
ال ميكن لرجال االإطفاء الو�ضول اإليها .وقد �ضممت بع�ض هذه الروبوتات ملراقبة ور�ضد احلرائق ،وزودت بكامريات ب�ضرية وحرارية ،قادرة على
اكت�ضاف اأماكن النريان حتى عر اجلدران ،بينما زودت روبوتات اأخرى مبعدات قادرة على حتطيم احلواجز ورفع خمتلف االأج�ضام ،و�ضت�ضتخدم
ب�ضكل اأ�ضا�ضي لعمليات االإنقاذ يف حاالت احلرائق اأو الكوارث الطبيعية■ .
يناير 73 2019
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كن
مستعدًا

«كيفية التعامل مع السيول واالمطار»!

ت�سهد العديد من الــدول العربية ،موجات من ال�سيول
والأمطار ،ففي نوفمرب  ،2017ت�سببت ال�سيول والفي�سانات
يف املناطق الغربية من اململكة العربية ال�سعودية يف اإغالق
العديد من املدار�س ،بينما كانت مدينة جدة ،ثاين اأكرب مدن
البالد ،الأكرث ت�سرر ًا يف هذه الفي�سانات ،اإذ ارتفع من�سوب
املياه يف الكثري من الأنفاق وال�سوارع والطرقات الرئي�سية
ما اأدى اإلى اإغالقها ،وحا�سرت املياه العديد من النا�س يف
�سياراتهم داخل بع�س الأنفاق وال�سوارع

ويالحظ اأن هذه الظاهرة ال تقت�ضر على املنطقة العربية وحدها،
ولكن باتت تهديد ًا يطول كل دول العامل تقريب ًا ،بل واأ�ضبحت االأعا�ضري
اأقــوى من اأي وقــت م�ضى .فقد ذكــرت وكالة نا�ضا للف�ضاء اأنــه ثمة
درا�ضات خل�ضت اإلى اأن االأعا�ضري تــزداد قوتها بوترية اأ�ضرع ،واأن
�ضرعة الرياح التي حتملها االأعا�ضري اأ�ضبحت اأ�ضرع بن�ضبه  ،%5واأنها
حتتوي على ن�ضبة اأعلى من بخار املاء( ،وهذا يعني اأمطار اأكرث غزارة)
مقارنة مبا كانت عليه منذ نحو  20اإلى  25عام ًا م�ضت.
وقد دفع هذا التطور العديد من دول العامل اإلى تبني تدابري ملواجهة
ال�ضيول والفي�ضانات واالأعا�ضري وغريها من الظواهر الطبيعية،
وذلك بهدف تقليل تداعياتها الكارثية ،خا�ضة مع ارتفاع اخل�ضائر
االقت�ضادية املرتبة عليها ،فقد تكبدت الواليات املتحدة  15مليار دوالر
جراء الكوارث الطبيعية التي �ضهدتها يف عام  ،2016يف حني بلغت
قيمة اخل�ضائر التي تكبدتها ب�ضبب الكوارث الطبيعية يف عام 1980
ما يعادل ثالثة مليارات دوالر فقط.
ويف املنطقة العربية ،ت�ضهد العديد مــن دولـهــا بع�ض الـكــوارث
الطبيعية كاالأعا�ضري وال�ضيول ،والفي�ضانات .فقد ت�ضببت االأمطار
الغزيرة التي �ضهدتها الكويت يف نوفمر  2018اإلى ا�ضتقالة وزير
االأ�ضغال العامة ،وزير الدولة ل�ضوؤون البلدية الكويتي ح�ضام الرومي،
وذلك ب�ضبب االأ�ضرار الكبرية التي حلقت باملمتلكات جراء االأمطار
الغزيرة وال�ضيول .وتعر�ضت دولة االإمارات العربية املتحدة ،يف نف�ض
ال�ضهر ،اإلــى عوا�ضف رعدية �ضديدة �ضاحبتها موجة من االأمطار
والرياح الن�ضطة والقوية.
ودفعت هذه الظواهر الطبيعية املو�ضمية اإلى تبني الدول لتدابري
خمتلفة ملواجهتها ،وت�ضري التجارب املعا�ضرة للدول املختلفة يف التعامل
مع ال�ضيول والفي�ضانات ،بل والكوارث الطبيعية ب�ضورة عامة ،اأنه عادة
ما يتم التمييز بني مرحلتني اأ�ضا�ضيتني يف التعامل مع هذه الكوارث
الطبيعية ،وتتمثل املرحلة االأولى يف االإجراءات والتدابري التي تتبنيها
الدولة قبل وقوع الكارثة الطبيعية ،يف حني اأن املرحلة الثانية تتمثل يف
التعايف من الدمار الذي خلفته هذه الكوارث.
وي ـاأتــي يف اإط ــار اال�ـضـتـعــدادات املرتبطة بالتعامل مــع الـكــوارث
الطبيعية قبل حدوثها قيام الهيئة الوطنية الإدارة الطوارئ واالأزمات
والكوارث يف دولة االإمارات العربية املتحدة اإطالق املرحلة االأولى من
م�ضروع املنظومة الوطنية لالإنذار املبكر بتطبيق النظام االلكرتوين
يناير 75 2019
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املوحد ،والذي يقوم بتفعيل خا�ضية ار�ضال الر�ضائل التحذيرية عر
�ضبكات االت�ضاالت لت�ضل اإلى الفئة امل�ضتهدفة من مواطنني ومقيمني
على هواتفهم املحمولة.
ويتميز النظام بفاعلية و�ضرعة ار�ضال التحذيرات للجمهور ح�ضب
املوقع اجلغرايف ،ف�ض ًال عن اإر�ضال الر�ضالة التحذيرية للجمهور يف
الوقت ذاته وبدون اأي تاأثري على �ضبكات االت�ضاالت ،كما ت�ضل خالل
ثوان من اإر�ضالها .ويتم ا�ضتقبال الر�ضالة من قبل اجلمهور عن طريق
الهاتف املحمول وتعر�ض الر�ضالة تلقائي ًا على ال�ضا�ضة م�ضاحبة
ب�ضوت االإن ــذار وااله ـتــزاز ،ويتم فيها توجيه اجلمهور بالت�ضرف
ال�ضليم لتجنب التعر�ض للخطر.
ويعك�ض ما �ضبق جهد الهيئة يف تبني اأف�ضل املوا�ضفات واملمار�ضات
العاملية يف جمال الطوارئ واالأزمات ،وب�ضكل خا�ض يف جمال االإنذار
املبكر ،والــذي ال يقت�ضر ا�ضتخدامه يف حالة الـطــوارئ ،بل ميكن
ا�ضتخدامه يف الفعاليات واالأحداث الكرى ،والتي يف حال تفاقمها قد
ت�ضبح حاالت طارئة.
ومن جهة ثانية ،يقوم «املركز الوطني لالأر�ضاد اجلوية» بتوفري
اإر�ـضــادات عر مواقع التوا�ضل االجتماعي املعتمدة ،ومواقع وزارة
الداخلية ،والقيادات العامة لل�ضرطة على م�ضتوى الدولة ،والتي تبث
ر�ضائل اإر�ضادية فورية ،جتنب ًا لالأخطار وتعزيز ًا لل�ضالمة.
 76العدد

27

وبــاالإ�ـضــافــة اإل ــى مــا �ضبق ،تلجاأ ال ــدول اإل ــى تــزويــد مواطنيها
باإر�ضادات حول كيفية التعامل يف اأوقات الفي�ضانات وال�ضيول ،وعندما
ت�ضتد التهديدات النابعة من ال�ضيول اأو الفي�ضانات ،تعمد الدول اإلى
ن�ضر قواتها امل�ضلحة للم�ضاعدة يف عمليات االأجالء ،فعندما واجهت
بريطانيا العا�ضفة «ديــزمــونــد» ،قامت بن�ضر عنا�ضر من اجلي�ض
للم�ضاعدة يف اإجالء مئات املواطنني املحا�ضرين ب�ضبب الفي�ضانات
الـتــي ت�ضهدها مناطق يف �ضمال ال ـبــالد ،خا�ضة �ضمال اإجنـلــرتا
واإ�ضكتلندا.
وتـلـجـاأ ال ــدول الـتــي بــاتــت تــواجــه ظــاهــرة االأعــا� ـضــري وال�ضيول
والفي�ضانات ب�ضورة متكررة اإلى تبني اإجراءات اأكرث ا�ضتدامة ،فقد
قامت بع�ض الواليات االأمريكية ،مثل والية فلوريدا ،يف مواجهة تكرر
ظاهرة االأعا�ضري اإلى اإدخال تعديالت على �ضيا�ضاتها التخطيطية،
وكيفية بناء املنازل امل�ضتقبلية .ولهذا تت�ضمن االآن اأغلب املنازل
يف الوالية زجاج ًا واأ�ضقفا مقاومة لالأعا�ضري ،واأعـمــدة خر�ضانية
لتدعيمها ،كما تنظر يف تعديل معايري البناء املعمول بها يف الوالية
ملواجهة ارتفاع م�ضتويات �ضطح البحر.
ويف بع�ض احلاالت ال جتدي �ضوى احللول الراديكالية يف التعامل
مع هذه الظاهرة ،ففي مواجهة اإع�ضار مانكوت املدمر الذي �ضرب
االأرا�ضي ال�ضينية يف �ضبتمر  ،2018ا�ضطرت ال�ضني اإلى اإجالء

في
العمق

نحو  2.37مليون �ضخ�ض ،كما اأمرت ع�ضرات اآالف من �ضفن ال�ضيد
بالعودة �ضريع ًا اإلى املرافئ قبل و�ضوله.
ويف كل هذه احلــاالت ،ترز احلاجة اإلى تبني اإجــراءات �ضريعة
للتعايف مما خلفته ال�ضيول والفي�ضانات من دمار ،ففي بع�ض االأحيان،
يكون االآثــار التدمريية للكوارث الطبيعية قوي ًا ،االأمــر الذي يتطلب
�ضنوات للتعايف منه ،ومن ذلك على �ضبيل املثال ،معاناة دولة هاييتي
من االآثار التدمريية للزلزال ماثيو الذي �ضربها يف اأوائل عام ،2010
على الرغم من مرور ثماين �ضنوات .ولذلك ،فاإن هناك جانب اأ�ضا�ضي
يف علم اإدارة االأزمــات وهي التعايف ،اأي الرتكيز على تعزيز قدرة
االأفــراد واملجتمعات والنظم االقت�ضادي– االجتماعية على التعايف
ال�ضريع من االأزمات املفاجئة اأو الكوارث الطبيعية ،وذلك من خالل
ا�ضتعادة اخلدمات الطبيعية والوظائف االأ�ضا�ضية التي كانت تقدمها
الدولة يف اأحد املناطق املنكوبة اإلى امل�ضتويات ال�ضابقة على حدوث
االأزمة.
ومتتد اال�ضتعداد ملرحلة التعايف ال�ضريع اإلى ما قبل بدء االأزمة
نف�ضها ،وذلــك من خــالل اال�ضتعداد للحد من اخل�ضائر املحتملة
للكارثة الطبيعية ،يف حماولة ملنع حــدوث خ�ضائر من االأ�ضا�ض ،اأو
لتقليل تداعياتها يف حالة ا�ضتحالة منع تداعياتها الكارثية ،باالإ�ضافة
اإلــى امتالك القدرة على التعامل مع التداعيات من خــالل تقدمي
امل�ضاعدات العاجلة لل�ضحايا ب�ضورة منظمة وفاعلة .واأخــري ًا ،وفور
انتهاء الكارثة ،يتم مرحلة اإعادة بناء ما خلفته الكوارث الطبيعية من
دمار.

كن
مستعدًا

ويف هــذه املرحلة ،البــد اأن يتم ا�ضتقاء الــدرو�ــض امل�ضتفادة من
الكارثة ،وتوظيفها يف تطوير ال�ضيا�ضات القائمة للتعامل مع االأزمات،
وذلك يف حماولة لال�ضتعداد مع الكوارث امل�ضتقبلية ،وبالتايل فاإن
التعايف من االأزم ــات تتطلب اأن تطور الــدولــة قــدرات على التكيف
واملرونة واال�ضتفادة با�ضتمرار من الدرو�ض امل�ضتفادة من االأزمــات
ال�ضابقة ،حتى يتم �ضمان تقليل تداعيات الكوارث امل�ضتقبلية على
الدولة ومواطنيها.
وتبنت اململكة املتحدة ،على �ضبيل املثال ،الكثري من املبادرات
على مدار الع�ضر �ضنوات ال�ضابقة من اأجل تعزيز قدرتها على التعايف
من االأزمــات .وباملثل ،فاإنه يف الواليات املتحدة ،هناك جهاز خا�ض
داخل جمل�ض االأمن القومي الذي يهتم بتطوير ال�ضيا�ضات للتعايف من
االأزمــات كجزء رئي�ضي يف اخلطة الوطنية للتعامل مع �ضيناريوهات
االأزمات .وقام الرئي�ض االأمريكي االأ�ضبق باراك اأوباما يف عام 2013
بتبني قواعد ل�ضمان �ضرعة تعايف البنية التحتية احليوية مثل الكهرباء
يف حال تعر�ضها الأي انقطاع يوؤثر على خدماتها.
ويف اخلتام ،البد واأن ت�ضعى كل املجتمعات اإلــى تعزيز قدراتها
يف جمال مواجهة الكوارث واالأزمات عر االهتمام مبراجعة جتارب
الدولة ال�ضابقة يف التعامل معها ،باالإ�ضافة اإلى درا�ضة جتارب الدول
االأخــرى ،لال�ضتفادة من جتاربها ،وا�ضتخال�ض الدرو�ض امل�ضتفادة،
التي قد تعني الدول على مواجهة الكوارث الطبيعية يف تعزيز قدرتها
ورفع كفاءتها يف مواجهتها■ .
يناير 77 2019

ﻣـــﺎذا ﺗــﻔــﻌــﻞ أﺛــﻨـﺎء ا ﻣــــــــــــ
ﻗﺒﻞ وأﺛﻨﺎء اﻟﺴﻴﻮل
ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ أﺧﺒﺎر ا ﺣﻮال اﳉﻮﻳﺔ ﺑﺎﺳﺘﻤﺮار ﻣﻦ اﳌﺼﺎدر اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ
اﻟﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﺟﺎﻫﺰﻳﺔ ﻣﻌﺪات اﺳﻌﺎﻓﺎت ا وﻟﻴﺔ ،ووﺟﻮد ﻛﺸﺎﻓﺎت
إﺿﺎءة إذا ﺗﻄﻠﺐ ا ﻣﺮ
ﻋﺪم اﻟﺴﻤﺎح ﻟﻃﻔﺎل اﻟﻠﻌﺐ ﺧﺎرج اﳌﻨﺰل
إﻏﻼق اﻟﻨﻮاﻓﺬ ﺟﻴﺪا ،وﺿﻊ ا ﺷﻴﺎء اﻟﻘﻴﻤﺔ داﺧﻞ ﺣﺎوﻳﺎت ﻣﻀﺎدة ﻟﻠﻤﺎء.
ﻓﺼﻞ اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء ﻋﻦ أﺟﻬﺰة اﳌﻨﺰل ﳊﻤﺎﻳﺘﻬﺎ ﻣﻦ اﺿﻄﺮاﺑﺎت اﻟﻀﻐﻂ
اﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻲ اﺛﻨﺎء اﻟﺴﻴﻮل وا ﻣﻄﺎر اﻟﻐﺰﻳﺮة
ﻻ ﺗ§ك اﳌﻨﺰل اﺑﺪا إﻻ  ¥اﳊﺎﻻت اﻟﻄﺎرﺋﺔ اﻟﻀﺮورﻳﺔ.
اﺑﺘﻌﺪ ﻋﻦ اﻟﻨﻮاﻓﺬ وا ﺑﻮاب اﻟﺰﺟﺎﺟﻴﺔ
اﻻﻟﺘﺰام ﺑﺎﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎت ﺳﺮﻳﻌﺎ ﺧﺎﺻﺔ  ¥ﺣﺎﻻت اﻟﻨﺪاء ﻟ¨ﺧﻼء
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ـــــــﻄــﺎر اﻟﻐــﺰﻳــﺮة واﻟﺴـــﻴــﻮل؟
إذا ﻛﻨﺖ ﺧﺎرج اﳌﻨﺰل أﺛﻨﺎء اﻟﺴﻴﻮل واﻟﻔﻴﻀﺎﻧﺎت
ﲡﻨﺐ اﻟﺘﻮاﺟﺪ ﺑﺠﺎﻧﺐ ا ﺷﺠﺎر وأﻋﻤﺪة اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء
¹ﺎوﻟﺔ إﻳﺠﺎد ﻣﻜﺎن اﻣﻦ ﻟﻼﻧﺘﻈﺎر ﻓﻴﻪ واﻻﺑﺘﻌﺎد ﻋﻦ أﻣﻜﺎن اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء
ﺣﺘﻰ وان اﻧﻘﻄﻊ اﻟﺘﻴﺎر اﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻲ.
ﻋﺪم اﻟﺴﻤﺎح ﻟﻃﻔﺎل اﻟﻠﻌﺐ ﺧﺎرج اﳌﻨﺰل
ﲡﻨﺐ اﺳﺘﺨﺪام اﳌﻮﺑﺎﻳﻼت أﺛﻨﺎء اﻟﻌﻮاﺻﻒ اﻟﺮﻋﺪﻳﺔ
ﻻ ﺗﻌ¾ ا ﻣﺎﻛﻦ اﻟﺘﻲ ﻳﺼﻞ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﺴﺘﻮى اﳌﺎء اﻟﺮﻛﺒﺔ ،ﺧﺎﺻﺔ  ¥ﺣﺎﻟﺔ
اﻧﻘﻄﺎع اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء

اذا ﻛﻨﺖ ﺗﻘﻮد اﻟﺴﻴﺎرة اﺛﻨﺎء اﻟﺴﻴﻮل واﻻﻣﻄﺎر اﻟﻐﺰﻳﺮة
ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ اﺧﺒﺎر ا ﺣﻮال اﳉﻮﻳﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺒﺚ اذاﻋﻲ اﻟﺮﺳﻤﻲ ﳌﻌﺮﻓﺔ
اﻟﺘﺤﺬﻳﺮات وأﺧﺒﺎر اﻟﻄﺮق.
اﻟﻘﻴﺎدة ﺑﺤﺬر ،وﺗﺨﻔﻴﻒ ﺳﺮﻋﺔ اﻟﺴﻴﺎرة ،وﺗﺸﻐﻴﻞ إﺿﺎءة اﻟﺴﻴﺎرة
ﲡﻨﺐ أﻣﺎﻛﻦ ﲡﻤﻊ اﳌﺎء ﺣﺘﻰ ﻻ ﺗﻔﻘﺪ اﻟﺴﻴﻄﺮة ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻴﺎرة
اﻻﻟﺘﺰام ﺑ§ك ﻣﺴﺎﻓﺔ آﻣﻨﺔ ﺑﲔ اﻟﺴﻴﺎرات
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في
العمق
التكيف مع المخاطر

من أخطر مدن العالم ...التعايش مع الزالزل
واالنهيارات والبراكين

�سهدت مدينة مانيزالي�س الكولومبية �ستة زلزل كربى يف القرن الع�سرين ،مبا يف ذلك زلزال بلغت قوته  6.2درجات ،مما
اأ�سفر عن مقتل األفي �سخ�س يف مدينة اأرمينيا املجاورة .اأما الثوران الكامل للربكان مثل الذي حدث عام  1985فهو نادر ،لكن
الربكان كثري ًا ما يت�سبب يف انبعاث رماد يغطي املدينة ويغلق املطار .ويف هذه احلالت ،ت�سبح املنطقة ذات الت�ساري�س اجلبلية
عر�سة لالأمطار الغزيرة والنهيارات الطينية.
واأ�ضبحت مانيزالي�ض مرجع ًا عاملي ًا للحد من خماطر الكوارث
الطبيعية .على جــدران مكتب امل�ضح اجليولوجي الكولومبي ،تقوم
ع�ضرات �ضا�ضات البالزما بنقل الن�ضاط الزلزايل وال�ضور امللتقطة
باالأقمار ال�ضناعية ولقطات �ضبكة الكامريات من الركان املجاور.
ومــع ما يقرب من  150جهاز ا�ضت�ضعار ونقطة بيانات ،يعد هذا
الركان االأكرث مراقبة عن كثب يف العامل.
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وتعاين املدينة كذلك من خطر الفي�ضانات ،ويجري العمل يف
االأحياء الفقرية على تثبيت املنحدرات الع�ضبية على التالل با�ضتخدام
اأعـمــدة خر�ضانية ،باالإ�ضافة اإلــى حفر قنوات اجلــريــان ال�ضطحي
للتخفيف مــن الفي�ضانات .ويف حالة حــدوث زل ــزال ،يتم ح�ضاب
االأ�ضرار املحتملة للمباين تلقائي ًا ،مما ي�ضمح لل�ضلطات بالبدء يف
اإر�ضال امل�ضاعدات اإلى املناطق االأكرث ت�ضرر ًا يف غ�ضون دقائق».

في
العمق
ويعتمد جن ــاح املــديـنــة حتــديــد ًا عـلــى الـ�ـضـيــا�ـضــة ،ولـيـ�ــض على
التكنولوجيا ،حيث يتطلب االأمر من جميع البلديات القيام بتقييمات
�ضاملة واإجراءات للوقاية من الكوارث ،وهي اأمور قد تتناق�ض اأحيان ًا
مــع تطلعات ال�ضيا�ضيني ،اإذ مييل املحافظون وروؤ� ـضــاء البلديات
اإلى امل�ضاريع امللمو�ضة ،مثل االإنفاق على بناء املدار�ض اأو املالعب
الريا�ضية ،على اعتبار اأنها ا�ضتثمارات اأف�ضل ت�ضاهم يف تعزيز
م�ضتقبلهم ال�ضيا�ضي واإك�ضابهم مزيد من ال�ضعبية ،مبا ي�ضاعدهم يف

النهاية للرت�ضح ملنا�ضب اأكر ،ولذلك يتجاهلون االإنفاق على تدابري
مواجهة الـكــوارث الطبيعية ،والتي من غري الوا�ضح اإذا ما كانت
�ضتكون مفيدة يف امل�ضتقبل اأم ال .ومع ذلك ،فيبدو اأن املدينة ،ومع
تزايد الكوارث الطبيعية ،قد جتاوز هذه امل�ضكلة ،اإذ يقول خوزيه
اأوكتافيو كاردونا ،عمدة املدينة« :كان علينا اأن نتعلم من كوارثنا
ال�ضابقة ،اأ�ضبح منع املخاطر جزء ًا من ثقافتنا .ويفهم املواطنون
اأهمية اال�ضتثمار يف الوقاية»■ .
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استراحة
6

1

أفقي ًا

2

عموديا

 .1أعلى قمة يف أفريقيا وهي كتلة بركانية يف
تنزانيا على حدود كينيا
 .2حرف عطف -جعل قضية وطن على
املستوى الدولي
 .3بيت الرسالة -أعمى
 .4عمل خير  -والد سليمان احلكيم
 .5ما يُقام من احلجارة فتوقد فيه النار إلى
أن تصير احلجارة كلسا -للتأوه -اضطرم
وتلهب
 .6كذبة باالأجنبية -خالف األنعم
 .7منطقة جبلية شمال شرقي بوهيميا
احتلتها أملانيا خالل احلرب العاملية الثانية
ثم أجلي سكانها األملان بعد نهاية احلرب-
حلم اخلروف باألجنبية
 .8حرف نصب -ما بلي من العظام -ندى
 .9خلط بالزيت أو السمن  -قطعنا
 .10سياسي ورئيس جمهورية إيراني سابق

 .1مطرب عراقي
 .2بلدة أمريكية يف فرجينيا إنتصر فيها
واشنطن على اإلنكليز
 .3طبيب منساوي ومؤسس علم التحليل
النفساني -ه ّر
 .4للنداء -حرف جر -عائلة عالم جراثيم
فرنسي راحل أكتشف جرثومة الطاعون
 .5صاحبة األمر والسلطة على بالد -أنهى
األمر
 .6نزع الشعر أو الريش  -للتعريف -فريق
غنائي سويدي معتزل
 .7بلدة لبنانية بقضاء املنت
 .8عاصمة بشكيريا الروسية أو إسم نهر
روسي  -عكسها صرخة وجع  -سقي
 .9نوتة موسيقية  -عاصمة أمريكية
 .10رئيس كتلة نيابية برملانية
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