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زايد االنسان رحل ويبقى زايد القائد والمعلم خالدًا

«عام زايد» ..عهد على الوفاء وبذل المزيد
لتعزيز السالم واالعتدال
يوجه �صاحب ال�سمو ال�شيخ خليفة بن زايد �آل نهيان ،رئي�س الدولة حفظه اهلل ،بت�سمية عام « 2018عام زايد» ،ليكون منا�سبة
مل يكن مفاجئ ًا �أن ّ
وطنية احتفا ًء مبئوية املغفور له ب�إذن اهلل ال�شيخ زايد بن �سلطان �آل نهيان ،ط ّيب اهلل ثراه ،فهو قد ع ّودنا دوم ًا على القرارات ال�صائبة والأفكار النرية
الأ�صيلة؛ لكن هذه اخلطوة ،التي �أتت يف ذكرى تويل الوالد امل�ؤ�س�س � 6 -أغ�سط�س  - 1966مقاليد احلكم يف �أبو ظبي ،كانت موفقة على نحو ا�ستثنائي.
وفتحت هذه اخلطوة املباركة الباب على موا�سم عطاء التنتهي ،بد�أت يف الأول من يناير  2018والتزال تلبي املزيد من احلاجات داخل الدولة
وخارجها ،وت�شهد يف كل يوم نقلة نوعية جديدة من حيث التطوير والتنوع ،فقد اخذت امل�ؤ�س�سات وال�شركات واجلمعيات ،ب�أنواعها ،تت�سابق يف تقدمي
املبادرات املبتكرة التي تعرب عن نهج زايد وقيمه التعبري الالئق ،وت�ستلهم �أخالقه .هكذا �صار النا�س العاديون هم من ي�صنع اخلري وين�شره ،من خالل
مبادرات ت�شمل كل مناحي احلياة تعود بالنفع على الدولة ومتعن يف ت�سريع عجلة التطوير ،و يفيد منها �أي�ض ًا املحتاج �أينما كان ،ويفرح بها احلزين مهما
توحد �أبناء الإمارات على البذل والعطاء من جهة ،و�أن تقدم للقريب
كان دينه �أو جن�سه �أو لونه �أو عرقه .وبذلك ،ا�ستطاعت مبادرة «عام زايد»� ،أن ّ
والبعيد الكثري مما يوفر لهما العي�ش الكرمي  ،من جهة �أخرى.
زايد لي�س زعيم ًا �إماراتيا �أو عربيا �أو م�سلم ًا فح�سب ،بل هو كل هذا و�أزيد� ..إنه قامة �شاخمة جت�سد االن�سان يف �أبهى �صوره وذروة عطائه وت�ساحمه
وحمبته ،وهو كال�شجرة الوارفة التي ا�ستظ ّل وال زال ي�ستظل بظلها الفقري واملظلوم واحلزين� ،أي ًا كان .مع ذلك ،من �أجدر بتخليد هذا الرمز الإن�ساين
من دولة الإمارات العربية املتحدة التي �صنع �أجمادها؟
واحلق �أن االحتفاء بزايد هو احتفاء بالوطن الذي �أر�سى املغفور له �أ�س�سه وو�ضعه على طريق النجاح والتطور ،وبثقافة الت�سامح واجلود والت�آخي التي
�صنع ابجديتها ،وبالإن�سان الإماراتي الذي تربي على يديه ،و�إن عام العرفان والفرح بذكراه العاطرة هو يف واقع احلال موعد مع الفخر بدولة الإمارات
و�أبنائها ومت ّيزها ونه�ضتها.
يف عامل يعاين من ويالت احلروب وال�صراعات ويتف�شى فيه االرهاب والت�شدد والفقر ،وهي �آفات كان لعاملنا العربي واال�سالمي واليزال ن�صيب كبري
من �أذيتها ،نحن �أحوج من �أي وقت م�ضى �إلى زايد الرمز الذي يعطي ال�سالم معناه ،واحلكمة جوهرها ،والت�آخي عنوانه ،كي ن�ستم ّد منه القوة وال�شجاعة
ملواجهة هذه التحديات الراهنة.
و زايد الرمز لي�س درعا واقي ًا لنا من �شرور االرهاب والعنف ،و�إمنا هو املحرك الذي يفجر طاقاتنا ويعطينا القدرة والت�صميم على االنطالق �إلى
االمام .هكذا جند يف « عام زايد» فر�صة ثمينة للوقوف مع الذات ،ومراجعة ما حتقق ،ل�شحذ الهمم ،قبل امل�ضي على الطريق الذي ّ
خطه الوالد امل�ؤ�س�س،
�إلى ُذرى جديدة ،كي ن�صنع م�آثر �أخرى تُ�ضاف �إلى �سجل الإمارات امل�ش ّرف.
من هنا  ،ينبغي �أن يكون  2018عام العمل والبناء واالبتكار والتم ّيز ،فاالحتفاء بزايد بطريقة تليق به يكون بالفعل قبل القول ،داخلي ًا باالنتاج ودفع
عجلة التقدم يف م�سرية التنمية امل�ستدامة �إلى الأمام ،وتعزيز �أ�س�س االزدهار وال�سعادة واخلري يف ارجاء دولتنا احلبيبة� .أما على ال�صعيد اخلارجي
ف�إن تخليد ذكرى املغفور له ب�إذن اهلل ال�شيخ زايد يجب ان يكون من�سجم ًا مع املُثل العليا التي ر ّبانا عليها ،جلهة العمل دائم ًا وابد�أً على ب�سط ال�سالم
ون�شر ثقافة االعتدال وتر�سيخ الو�سطية والوقوف يف وجه العن�صرية والت�شدد .فلنواظب على بذل جهودنا اخليرّ ة لإحالل ال�سالم اقليمي ًا وعاملي ًا ،يف
ولنوحد ال�صفوف ونوا�صل ت�ضحياتنا لن�صرة املظلوم
كل املناطق التي تدميها احلروب وال�صراعات ،ولنتابع الت�صدي للتطرف وبثّ الفرقة والبغ�ضاءّ ،
و�إحقاق احلق.
وبذلك نكون �أوفياء لزايد ،وجديرين ب�أن نت ّمثل ر�ؤيته ،ومن�ضي على هدي القيم ال�سامية التي غر�سها فينا ،تلك امل�شاعل التي ت�ضيء لنا دروب النجاح
والتطور ،فنخطو عليها بخطى واثقة من خلف قيادتنا الر�شيدة الوفية لنهج زايد و�أخالقه وقيمه.
و�إذا كان زايد الإن�سان قد رحل ،فزايد املعلم خالد ،ي�ش ّع باملحبة ،ويهدينا �إلى �سبيل اخلريوالعطاء ،وتعزيز مكانة دولتنا على امل�سرح الأقليمي
والعاملي ،لتكون قوة فاعلة لن�شر االعتدال و�إحالل ال�سالم يف العامل.
أبريل 1 2018
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الحدث

برعاية رئيس الدولة ومشاركة محمد بن راشد ومحمد بن زايد والحكام

اإلمارات تدشن «صرح زايد المؤسس»

برعاية �صاحب ال�سمو ال�شيخ خليفة بن زايد �آل نهيان،
رئي�س الدولة ،حفظه اهلل ،مت تد�شني «�صرح زايد امل�ؤ�س�س»
على كورني�ش �أبوظبي� ،أواخر فرباير املا�ضي ،تخليد ًا لذكرى
القائد امل�ؤ�س�س لدولة الإمارات العربية املتحدة املغفور له
ال�شيخ زايد بن �سلطان �آل نهيان ،طيب اهلل ثراه.
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وح�ضر التد�شني� ،صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد �آل مكتوم،
نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي ،رعاه اهلل،
و�صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن زايد �آل نهيان ،ويل عهد �أبوظبي نائب
القائد الأعلى للقوات امل�سلحة ،و�صاحب ال�سمو ال�شيخ حمد بن حممد
ال�شرقي ،ع�ضو املجل�س الأعلى حاكم الفجرية ،و�صاحب ال�سمو ال�شيخ
�سعود بن را�شد املعال ،ع�ضو املجل�س الأعلى حاكم �أم القيوين ،و�صاحب
ال�سمو ال�شيخ �سعود بن �صقر القا�سمي ،ع�ضو املجل�س الأعلى حاكم
ر�أ�س اخليمة ،وعدد من ال�شيوخ ،وجمع من رفقاء ال�شيخ زايد ،رحمه
اهلل ،واملقربني منه� ،إلى جانب الوزراء وكبار ال�شخ�صيات و�أعيان
الدولة.

الحدث

لتعريف �أجيال امل�ستقبل ب�إرثه
وي�أتي تد�شني �صرح زايد امل�ؤ�س�س يف �إطار «عام زايد» الذي مت
�إطالقه على  ،2018مببادرة �أعلن عنها �صاحب ال�سمو ال�شيخ خليفة
بن زايد �آل نهيان رئي�س الدولة ،حفظه اهلل ،احتفاء بالوالد امل�ؤ�س�س
مبنا�سبة مرور  100عام على مولده.
ويلقي «�صرح زايد امل�ؤ�س�س» ال�ضوء الإرث الباهر لل�شيخ زايد بن
�سلطان �آل نهيان ،طيب اهلل ثراه ،ور�ؤيته القيادية الفذة ،عالوة على
�سمعته العطرة ور�صيده العظيم على م�ستوى العامل.
ويقدم «�صرح زايد امل�ؤ�س�س» لأجيال امل�ستقبل �شعور ًا بالتوا�صل
الوثيق مبنارة الأمة ال�شيخ زايد ،رحمه اهلل ،وك�أنه حا�ضر بينهم بقوة،
في�ساعدهم على اقتفاء �أثره وال�سري على خطاه واال�سرت�شاد بر�ؤيته
ملتابعة م�سرية التنمية امل�ستدامة التي و�ضع لبنتها الأولى وحدد امل�سار
الذي توا�صل ال�سري عليه �أبد ًا �إلى االمام.
حممد بن را�شد :زايد نبع العطاء
وبهذه املنا�سبة� ،أكد �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد �آل
مكتوم ،نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي ،رعاه اهلل،

�أن �إرث املغفور له ال�شيخ زايد بن �سلطان �آل نهيان ،طيب اهلل ثراه،
�سيبقى نبع ًا ال ين�ضب ت�ستمد منه الأجيال الدرو�س.
وقال �سموه« :د�شنا اليوم �أنا و�أخي �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد
بن زايد و�إخواننا حكام الإمارات (�صرح زايد) ،وهو ر�سالة مهمة
ت�صل الأجيال القادمة بذكرى قائد و�ضع �أ�سا�س نه�ضة وطنهم و�ضمن
له مقومات العزة والكرامة ...ر�سالة يجب على ال�شباب ا�ستيعاب
م�ضمونها ،والعمل على ترجمة حمتواها �إلى �إجنازات يف �شتى
القطاعات من �أجل موا�صلة امل�سرية التي بد�أها زايد وجيل امل�ؤ�س�سني،
لري�سم ال�شباب م�ستقبل وطن مل يرد لأبنائه منذ �ساعاته الأولى �سوى
�أن يكونوا دائم ًا يف �أعلى مراتب التميز والنجاح».
و�أ�ضاف �سموه« :عندما يذكر العطاء يذكر زايد ..فقد �أ�س�س ،طيب
اهلل ثراه ،لنهج �إن�ساين خلد ا�سمه يف �سجالت التاريخ مبا �أجزله من
عطاء عم كل بقعة من بقاع الأر�ض� ..سعى زايد لن�شر اخلري يف ربوع
العامل وجعل من الإمارات منارة للأمل والتفا�ؤل ،و�صنع من عطائها
ج�سور ًا يعرب بها ال�ضعفاء املحن ويتجاوزون بها التحديات ...واليوم
ي�سري �أبنا�ؤه على النهج ذاته لتبقى الإمارات دائم ًا نبع اخلري للنا�س
وم�صدر �سعادتهم مبداد من الت�سامح والوئام وال�سالم».
أبريل 5 2018

الحدث

استوحى الفنان رالف هيلمك ،مصمم «الثريا» ،عمله الفني من رؤية الشيخ زايد،
طيب اهلل ثراه ،ونسق المجسمات المنتظمة بشكل يحاكي النجوم التي ال تزال تشع
نورًا من على بعد آالف السنين الضوئية

حممد بن زايد :مدر�سة خالدة
من جانبه� ،أكد �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن زايد �آل نهيان
�أن مدر�سة زايد �ستبقى واحدة من العالمات امل�ضيئة يف تاريخ دولة
الإمارات العربية املتحدة واملنطقة ..تلهمنا والأجيال املقبلة ب�إن�سانيتها
وقيادتها وحكمتها .وقال �سموه� :إن م�شاعر فيا�ضة تالم�س قلوبنا
ووجداننا جميع ًا ،ونحن نك�شف اليوم بكل فخر عن �صرح زايد امل�ؤ�س�س
يف موقع �سيبقى عالمة م�ضيئة ،ومعلم ًا يزيد جمال �أبوظبي جما ًال.
و�أ�ضاف �سموه « :من عرف زايد عن قرب� ..أدرك عظمة ونبل وتفرد
هذا القائد الذي �صاغ منهج ًا قيادي ًا وحياتي ًا عاملي ًا يدر�س للأجيال..
�أ�سا�سه القيم الرفيعة ..ور�سالته ال�سالم واملحبة والت�سامح ..ونهجه
بناء الإن�سان».
و�أكد �سموه �أن وطن ًا بناه زايد و�أر�سى دعائم نه�ضته� ..سيبقى
بعون اهلل عزيز ًا منيع ًا كرمي ًا نفاخر به العامل ..مرتكزين على �أبناء
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وبنات الوطن الذين مي�ضون بثبات وفق �أ�س�س ومرياث زايد ونهجه
الذي ت�أ�صل فيهم ،وي�ستلهمون منه مكامن العطاء والتفوق والطموح
نحو �آفاق امل�ستقبل ،منوه ًا ب�أن ارتباطنا بزايد هو ارتباط الأب بابنه
والقائد ب�شعبه والإن�سان بوطنه ..ارتباط وثيق ال ينف�صم ،متجذر يف
عقل ووجدان كل �إماراتي ،و�شبابنا اليوم مطالبون ب�أن يكونوا �أوفياء
لزايد ..من خالل علم ينهلونه ويت�سلحون به ،و�أخالق يرتقون بها
و�إن�سانية يعتزون بر�سوخها ..وانتماء يفخرون به.
وقال �سموه :ممتنون للوالد والقائد امل�ؤ�س�س زايد الذي �أحدث
الفارق يف حياتنا ،وت ّوجها بتلك املكانة العاملية امل�ستحقة لدولتنا،
و�سيبقى له يف القلب دائم ًا مكانة عميقة ت�سكن كل �إماراتي وكل حمب
وخمل�ص وعا�شق للإمارات.
اعتزاز الحدود له بزايد
و�أعرب �أ�صحاب ال�سمو حكام الإمارات عن اعتزازهم الكبري

الحدث

مبا تركه الوالد امل�ؤ�س�س ال�شيخ زايد بن �سلطان �آل نهيان ،طيب اهلل
ثراه ،من ارث وطني و�إن�ساين وح�ضاري يتجلى يف التنمية والنه�ضة
الوا�سعتني يف الإمارات ،واملكانة الرفيعة التي يتبو�أها الوطن ،وال�سمعة
الطيبة التي يحظى بها الإن�سان الإماراتي وعطائه ال�سخي ملا فيه خري
الب�شرية و�سعادتها  ،داعني املولى عز وجل �أن يجزيه خري اجلزاء ملا
قدمه لوطنه و�شعبه و�أمته ،م�ؤكدين �أن �شعب الإمارات وقيادته �سيبقون
فخورين مب�ؤ�س�س االحتاد زايد اخلري ،و�سيتناقلون حمبته جي ًال بعد
جيل.
وا�شتمل احلفل على �إزاحة ال�ستار عن «الرثيا» ،وهو عمل فني مبتكر
يحت�ضنه «�صرح زايد امل�ؤ�س�س» ،ويت�ألف من �أ�شكال هند�سية متنا�سقة
تقوم على التوا�صل الب�صري مع العمل الفني ،وي�شكل مالمح ال�شيخ
زايد ،طيب اهلل ثراه ،مبفهوم الأبعاد الثالثية.
وي�ضم العمل  1300من اال�شكال املعلقة على �أكرث من 1000
�سلك ،ويبلغ ارتفاع «الرثيا»  30مرت ًا ،وهو واحد من الأعمال الفنية
الأكرب من نوعه ،وي�شكل معلم ًا بارز ًا يف قلب العا�صمة �أبوظبي ،يتمتع
بقيمة وجدانية عميقة من حيث �أنه ميثل ج�سر ًا للو�صول الى املعلم
العظيم الذي �ألهمت �أفكاره وحكمته املاليني حول العامل.
وا�ستوحى الفنان رالف هيلمك ،م�صمم «الرثيا» ،عمله الفني من
ر�ؤية ال�شيخ زايد ،طيب اهلل ثراه ،ون�سق املج�سمات املنتظمة ب�شكل

يحاكي النجوم التي ال تزال ت�شع نور ًا من على بعد �آالف ال�سنني
ال�ضوئية ،وتر�شدنا �إلى الطريق ال�صحيح.
االفتتاح الر�سمي يف الربيع
و�سيجري افتتاح «�صرح زايد امل�ؤ�س�س» ر�سمي ًا يف ربيع العام اجلاري
 ،ويبد�أ ا�ستقبال الزوار الذين �سيعي�شون يف رحابه جتربة تفاعلية ترثي
معرفتهم بحياة الوالد امل�ؤ�س�س ،ويغو�صون من خاللها يف حياته ،وذلك
بوا�سطة ال�صور الفنية وامل�ساحات اخل�ضراء والكلمات والق�ص�ص
وجتارب الو�سائط املتعددة .كما ي�ؤمن ال�صرح للزوار جمموعة
من التجارب التفاعلية ال�شخ�صية مع �شخ�صية ال�شيخ زايد القائد
والإن�سان ،تتيح لهم اكت�ساب فهم �أعمق عن حياته و�إرثه وقيمه النبيلة.
جدير بالذكر �أن ال�صرح ميتد على م�ساحة  3.3هكتار ،ويتمكن
زواره من ت�أمل �شخ�صية الوالد امل�ؤ�س�س واجنازاته يف �أجواء هادئة
وف�ضاء تغطي �شطره الأكرب امل�ساحات اخل�ضراء والأ�شجار والنباتات
املحلية ،عالوة على نباتات معروفة يف �شبه اجلزيرة العربية ،فيما
يتيح املم�شى لزوار ال�صرح �إطالالت مذهلة على «الرثيا» والكورني�ش،
و�أفق العا�صمة ال�ساحر.
ُي�شار �إلى �أن وزارة �ش�ؤون الرئا�سة اجلهة املالكة وامل�شرفة على
«�صرح زايد امل�ؤ�س�س.
أبريل 7 2018

الحدث

حققت المركز األول في  50من مؤشرات التنافسية

محمد بن راشد :هدف اإلمارات الرقم واحد
عالميا في كافة المجاالت
�شدّ د �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد �آل مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي ،رعاه اهلل «�أن هدف
الإمارات الرقم واحد عاملي ًا يف كافة املجاالت ،وم�سريتنا التنموية يف ت�سارع يومي ،واملناف�سة لن تزيدنا �إال تفوق ًا ومتيز ًا» .وجاء
ذلك تعقيب ًا على الإعالن عن تبو�أ دولة الإمارات العربية املتحدة ،املركز الأول عاملي ًا يف  50م�ؤ�شر ًا وفق م�ؤ�شرات التناف�سية
العاملية لعام  2017ــ  ،2018يف عدد من القطاعات واخلدمات الأ�سا�سية ،مثل جودة القرارات احلكومية ،وقدرة احلكومة على
التكيف مع املتغريات ،وفعالية الإنفاق احلكومي ،وغياب �أثر ال�ضرائب على جاذبية اال�ستثمار ،وال�شراكات بني القطاعني العام
واخلا�ص ،وتطوير وتطبيق التكنولوجيا ،وجودة الطرق ،وجودة البنية التحتية لل�سياحة ،والتحول الرقمي يف ال�شركات،
وحقوق امللكية بني اجلن�سني ،والت�سامح مع الأجانب ،وقلة م�ستوى اجلرائم العنيفة والأمن الإلكرتوين.
جناح عربي
وقال �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد �آل مكتوم ،رعاه اهلل:
«�إنه يف عام  ،2007وبعد �إطالق �أول ا�سرتاتيجية احتادية� ،أطلقنا
معها حتدي الرقم واحد عاملي ًا ،تطوير ًا لأعمال جهاتنا احلكومية،
و�صو ًال للمركز الأول دولي ًا ،اليوم �أمامي تقرير عن حلول الإمارات يف
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املركز الأول يف  50م�ؤ�شر ًا تنموي ًا على م�ستوى العامل».
و�أ�ضاف �سموه« :الإمارات �أي�ض ًا الأولى عاملي ًا يف الت�سامح مع
الأجانب يف  3تقارير دولية ،والأولى يف قلة النزاعات العمالية ،والأولى
يف حقوق امللكية بني اجلن�سني ،والأولى يف قلة اجلرائم العنيفة ،والأولى
يف الأمن املعلوماتي ،والأولى يف جودة الطرق ،ويف جودة البنية التحتية

الحدث
ال�سياحية ،وغريها» .وختم �سموه« :جناح الإمارات جناح عربي ،ولي�س
�إماراتي ًا فقط ،وجتربتنا كانت و�ستبقى مفتوحة لكافة �أ�شقائنا العرب».
تناف�سية
وقد حجزت دولة االمارات العربية املتحدة مواقع متقدمة لنف�سها
بني الدول الع�شر الأوائل يف  % 31من م�ؤ�شرات التناف�سية العاملية يف
القطاعات احليوية .وقد ت�صدرت الإمارات الدول العربية يف التناف�سية
العاملية ،وذلك طبق ًا للتقرير ال�صادر عن املنتدى االقت�صادي العاملي
«دافو�س» لعام  ،2018 - 2017والذي �صنف الدولة �ضمن � 20أف�ضل
اقت�صاد تناف�سي يف العامل ،وذلك لل�سنة الـ  5على التوايل .ويف الوقت
نف�سه ،حافظت الإمارات على ت�صنيفها كواحدة من �أهم االقت�صاديات
العاملية املبنية على االبتكار ،والتي حققت تقدم ًا مطرد ًا يف خمتلف
جوانب االقت�صاد ،الذي يت�سم باحليوية والتنوع ،وقدرته على ال�صمود
�أمام كافة التحديات.
وح�سبما ذكر الكتاب ال�سنوي للتناف�سية العاملية لعام ،2017
الآنف الذكر ،فقد انتزعت الإمارات املركز الأول عاملي ًا يف  25م�ؤ�شر ًا
فرعي ًا ،على نحو يعك�س القفزة الكبرية يف الأداء ،التي حققها القطاع
احلكومي وقطاع الأعمال يف الدولة ،من بينها م�ؤ�شر كفاءة القرارات
احلكومية ،وم�ؤ�شر ال�شراكات بني القطاعني العام واخلا�ص.
ووفق ًا لتقرير �سهولة ممار�سة �أن�شطة الأعمال ال�صادر عن البنك
الدويل لعام  ،2018-2017جاءت دولة الإمارات يف املركز الأول
عربي ًا ،للعام اخلام�س على التوايل ،يف خمتلف حماور وفئات التقرير،
كما قفزت من املركز الـ  26عاملي ًا �إلى املركز  ،21مقارن ًة بالعام
املا�ضي ،مع انتزاع ال�صدارة عاملي ًا يف العديد من املحاور.
�أما يف تقرير م�ؤ�شر االبتكار العاملي ال�صادر عن معهد �إن�سياد
بفرن�سا ،فقد حافظت الإمارات على موقعها ،يف املركز الأول عربي ًا،
كما فازت باملركز الأول عاملي ًا يف  3م�ؤ�شرات ،من بينها ن�سبة الطالب
الأجانب الذين يتابعون حت�صيلهم اجلامعي يف الدولة ،وحققت تقدم ًا
مهم ًا يف عدد من املحاور ،مثل البحوث واملخرجات الإبداعية ،علم ًا ب�أن
م�ؤ�شر االبتكار العاملي ،يندرج حتت حمور بناء اقت�صاد معريف تناف�سي
يف الإمارات ،حتت مظلة الأجندة الوطنية.
ويف تقرير التنمية الب�شرية ال�صادر عن املنتدى االقت�صادي العاملي
ب�سوي�سرا ،حلت الإمارات الأولى عربي ًا و�إقليمي ًا يف ترتيب م�ؤ�شر ر�أ�س
املال الب�شري العاملي ،مبعدل تطوير يتخطى  .% 65ونوه التقرير بنجاح
الإمارات يف ح�شد اجلهود والإمكانات ل�صناعة م�ستقبل ي�ستند �إلى تنوع
كبري يف املواهب والقدرات ،مع املحافظة على اجلودة والتميز ،وال�سعي
ال�ستثمار التقنيات احلديثة ،مبا يخدم هذه التوجهات .وحققت الدولة
جناح ًا الفت ًا يف ج�سر الهوة بني اجلن�سني ،كما نالت املركز الأول عاملي ًا
يف م�ؤ�شر غياب الفجوة بني اجلن�سني ،يف االلتحاق بالتعليم الثانوي
«حتت �سن  15عام ًا».

محمد بن راشد:
«اإلمارات األولى عالميًا في
التسامح مع األجانب في
 3تقارير دولية ،واألولى
في قلة النزاعات العمالية،
واألولى في حقوق الملكية
بين الجنسين»...
ويف تقرير «تناف�سية ال�سياحة وال�سفر» ،ال�صادر عن املنتدى
االقت�صادي العاملي ب�سوي�سرا ،احتلت الإمارات املركز الأول عاملي ًا يف
 12م�ؤ�شر ًا ،من بينها جودة البنية التحتية لل�سياحة ،وفعالية الت�سويق
جلذب ال�سياح .كما تبو�أت املركز الأول ك�أكرث الدول ازدهار ًا يف العامل
العربي ،وذلك ح�سبما ذكر م�ؤ�شر االزدهار العاملي ،ال�صادر عن
م�ؤ�س�سة ليجامت بربيطانيا  2017املعروفة يف جمال قيا�س م�ستويات
ال�سعادة واالزدهار.
م�ؤ�شرات ال�صحة والأمن
وت�صدرت دولة الإمارات الدول كلها يف عدد من امل�ؤ�شرات العاملية،
مثل غياب انت�شار فريو�س الإيدز من �إجمايل عدد ال�سكان ،وغياب
الإ�صابة باملالريا لكل � 100ألف من ال�سكان ،وقلة معدل عدد حاالت
الإ�صابة بال�سل الرئوي لكل � 100ألف من ال�سكان ،وغياب امل�شاكل
ال�صحية ،وقلة نق�ص الأغذية.
وتوفر الأمن والأمان يف دولة الإمارات ،يعزز اال�ستقرار والإزدهار
فيها ،وطبق ًا لتقرير التقدم االجتماعي ال�صادر عن حتمية التقدم
االجتماعي يف الواليات املتحدة ،جاءت الإمارات ،يف املركز الأول
يف م�ؤ�شر قلة م�ستوى اجلرائم العنيفة ،كما و�ضعها الكتاب ال�سنوي
للتناف�سية العاملي ،يف املرتبة الأولى يف م�ؤ�شر الأمن املعلوماتي يف
العامل.
ونهج الت�سامح واالنفتاح على الآخر بغ�ض النظر عن دينه �أو لونه
�أو موقعه  ،عاد على دولة الإمارات باملركز الأول يف م�ؤ�شر الت�سامح مع
الأجانب ،يف  3تقارير دولية ،هي :الكتاب ال�سنوي للتناف�سية العاملي،
وتقرير م�ؤ�شر االزدهار ال�صادر عن ليجامت ،وتقرير م�ؤ�شر تناف�سية
املواهب العاملية ال�صادر عن معهد �إن�سياد.
أبريل 9 2018

الحدث

إنجاز مرحلة من أكبر مشروع نووي من نوعه في العالم

محمد بن زايد والرئيس الكوري الجنوبي
يشهدان اكتمال المحطة االولى في براكة
�شهد �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن زايد �آل نهيان ويل
عهد �أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات امل�سلحة وفخامة
مون جي �إن رئي�س جمهورية كوريا اجلنوبية ال�صديقة
االحتفال الذي �أقيم مبنا�سبة اكتمال الأعمال الإن�شائية
للمحطة الأولى يف م�شروع حمطات براكة للطاقة النووية
ال�سلمية.
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وجرى االحتفال بهذه املنا�سبة يف موقع العمليات الإن�شائية للمحطة
النووية الأولى مبنطقة الظفرة يف �إمارة �أبوظبي �إيذانا بهذا الإجناز
التاريخي الذي ي�ضع دولة الإمارات العربية املتحدة يف املرتبة الأولى
عربيا التي متلك حمطة �سلمية جتارية للطاقة النووية ولت�صبح �أول
ع�ضو جديد ين�ضم �إلى القطاع النووي ال�سلمي العاملي منذ عام .1985
وا�شتمل االحتفال على التقاط �صورة تذكارية ل�صاحب ال�سمو

الحدث

ال�شيخ حممد بن زايد �آل نهيان والرئي�س الكوري �أمام جم�سم ت�شبيهي
ميثل املحطة .ثم التقى �سموه والرئي�س الكوري ،م�س�ؤويل ومهند�سي
امل�شروع حيث تبادال معهم الأحاديث الودية ثم التقطت �صورة جماعية
لهم.
يوم تاريخي
وقال �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن زايد �آل نهيان �إن اكتمال
الأعمال الإن�شائية للمحطة الأولى يعد اجنازا تاريخيا لدولة الإمارات
العربية املتحدة وي�ساهم يف تر�سيخ مكانتها امل�شرفة على اخلريطة
الدولية ملا للربنامج النووي ال�سلمي الإماراتي من دور حموري يف دعم
النمو وتنويع االقت�صاد و�ضمان م�ستقبل �آمن للأجيال القادمة ..م�شيدا
�سموه بالكوادر الإماراتية ودورها القيادي يف �إجناز هذا امل�شروع.
و�أ�ضاف �سموه �إن الربنامج النووي ال�سلمي الإماراتي يحظى مبكانة
ا�سرتاتيجية ودور هام وحيوي يف دعم منو الدولة عرب تعزيز �أمن
الطاقة وتنويع االقت�صاد .واعرب �سموه عن اعتزازه وفخره بالكوادر
الإماراتية من مهند�سني وفنيني يف قيادة وتنفيذ هذا امل�شروع الوطني
وتعاونهم مع اجلهات احلكومية املعنية خالل كافة مراحل امل�شروع

ل�ضمان �إجناز املحطة الأولى وفق �أعلى معايري ال�سالمة واجلودة
والأمان.
وقال �سموه «اليوم هو يوم تاريخي لقطاع الطاقة يف دولة الإمارات
العربية املتحدة ونحن من�ضي قدما يف �إجناز �أحد �أهم امل�شاريع
اال�سرتاتيجية يف الدولة» .و�أ�ضاف �سموه « �سعدت اليوم برفقة �صديقي
رئي�س كوريا واالطالع معه على اكتمال الأعمال الإن�شائية للمحطة
الأولى يف م�شروع حمطات براكة للطاقة النووية ال�سلمية ..كل ال�شكر
للرئي�س وال�شعب الكوري و �أ�صدقائنا هناك..وحتية للجهود امل�شرتكة
والد�ؤوبة التي �أثمرت حتقيق �أولى مراحل هذا امل�شروع العمالق».
كوريا اجلنوبية�..شريكتنا الطموحة
وقال �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن زايد �آل نهيان �أن االمارات
وكوريا بلدان طموحان جتمعهما ر�ؤية متقاربة ويرتبطان بعالقات
�إ�ستثنائية هي منوذج يحتذى ..م�ؤكدا �سموه �أن ال�شراكة اال�سرتاتيجية
بني البلدين متينة ومثمرة ومتطورة وتخدم م�صاحلنا العليا و�ستحظى
بدعم وافر لتكون �أكرث ر�سوخا وقوة يف املرحلة املقبلة ومبا ينعك�س
خريا على �شعبي البلدين.
أبريل 11 2018

الحدث

واكد �سموه ان دولة االمارات توا�صل ريادتها عرب اال�ستثمار يف
م�شاريع التنمية امل�ستدامة ..ونحن فخورون بهذا االجناز احليوي الذي
تقف خلفه كفاءات ومهارات �إماراتية ..هي اليوم ر�صيدنا للم�ستقبل..
نعول عليها يف ترجمة تطلعاتنا �إلى واقع ملمو�س.
الإمارات التعرف امل�ستحيل
وا�شار �سموه الى �أن دولة االمارات العربية املتحدة تربهن يوما بعد
�آخر �أن االمال والطموحات مهما كربت وتباعدت و�صعبت ..فلي�س من
امل�ستحيل حتقيقها..وهذا نهج امل�ؤ�س�سني االوائل و�إرادتهم التي ورثناها
عنهم ..وهي ذاتها التي متنح �أبناء االمارات ال�شعور بالثقة والعزمية
ال�ستكمال م�سرية االجناز والبناء عليها ..ويعد هذا الإجناز ثمرة
التعاون الوثيق بني م�ؤ�س�سة الإمارات للطاقة النووية وال�شركة الكورية
للطاقة الكهربائية «كيبكو» املقاول الرئي�سي للم�شروع و�شريكها يف
االئتالف امل�شرتك حيث ا�ستغرق ان�شاء املحطة � 69شهرا « 5.7عام»
مع االلتزام ب�أعلى املعايري العاملية اخلا�صة بال�سالمة واجلودة والأمان
وطبقا لكافة اللوائح التنظيمية ال�صادرة عن الهيئة االحتادية للرقابة
النووية.
ومت خالل االحتفال ت�سليط ال�ضوء على العالقات املتينة التي جتمع
بني دولة الإمارات وجمهورية كوريا اجلنوبية والتعاون الوثيق الذي يعود
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الحدث
�إلى عام  2009عندما وقع اختيار م�ؤ�س�سة الإمارات للطاقة النووية
على «كيبكو» لتكون املقاول الرئي�سي يف عمليات تطوير الربنامج النووي
ال�سلمي الإماراتي يف موقع براكة.
املرحلة الت�شغيلية
من جانبه قال معايل خلدون املبارك رئي�س جمل�س �إدارة م�ؤ�س�سة
الإمارات للطاقة النووية  « :ميثل احتفالنا باكتمال الأعمال الإن�شائية
للمحطة الأولى يف م�شروع حمطات براكة للطاقة النووية حلظة
تاريخية يف م�سرية التقدم لدولة الإمارات».
و�أ�ضاف « :مع اكتمال الأعمال الإن�شائية للمحطة الأولى تن�ضم دولة
الإمارات �إلى نخبة من البلدان التي متكنت من �إجناز م�شروع متطور
بهذا امل�ستوى وفق �أعلى معايري ال�سالمة واجلودة ..هذا الإجناز هو
�شهادة على الر�ؤية ال�سديدة للقيادة الر�شيدة عالوة على كونه دليل
على متانة عالقة ال�شراكة بني م�ؤ�س�سة الإمارات للطاقة النووية
وال�شركة الكورية للطاقة الكهربائية».
وقال« :نركز جهودنا الآن على االنتقال �إلى املرحلة الت�شغيلية
للمحطة النووية الأولى مع موا�صلة االلتزام بتطبيق �أعلى املعايري
العاملية اخلا�صة بال�سالمة واجلودة والأمان».
و�أو�ضحت م�ؤ�س�سة الإمارات للطاقة النووية �أنه مع حتقيق هذا
الإجناز اال�سرتاتيجي ف�إن مرحلة الأعمال الإن�شائية للمحطة الأولى قد
اكتملت و�سترتكز اجلهود الآن على مرحلة التح�ضريات واال�ستعدادات
الت�شغيلية بهدف احل�صول على رخ�صة ت�شغيل املحطة من الهيئة
االحتادية للرقابة النووية.
و�أ�ضافت امل�ؤ�س�سة �أنه بالتزامن مع «برنامج االختبارات الأولية»
تعكف كل من امل�ؤ�س�سة و»كيبكو» و»نواة» على �إجراء اختبارات �شاملة
ا�ستعدادا للمرحلة الت�شغيلية بهدف �ضمان اكت�ساب فرق العمل يف
املحطة الكفاءات واملهارات الدقيقة املطلوبة.
رقابة �صارمة
ووفقا للقانون النووي لدولة الإمارات العربية املتحدة يخ�ضع
تطوير وت�شغيل حمطات الطاقة النووية ال�سلمية يف براكة للوائح الهيئة
االحتادية للرقابة النووية وهي اجلهة الرقابية امل�س�ؤولة عن تنظيم
القطاع النووي يف دولة الإمارات.
وفور ت�أكيد فريق عمل امل�شروع لدى �شركة «نواة» للطاقة على
جاهزية املحطة وفرق العمل والربامج والإجراءات ذات ال�صلة �سيقوم
الفريق بطلب املوافقة من الهيئة االحتادية للرقابة النووية بالبدء يف
عملية حتميل الوقود النووي وت�شغيل املحطة الأولى ..وقبل املوافقة
و�إ�صدار الرخ�صة الت�شغيلية للمحطتني الأولى والثانية �ستجري الهيئة
فح�صا كامال ومراجعة جميع اجلوانب املتعلقة باملحطة وال�شركة
الت�شغيلية.

يعد مشروع محطات براكة
للطاقة النووية السلمية
أكبر مشروع جديد من
نوعه للطاقة النووية
السلمية في العالم...

و�إلى جانب �إجراءات املراجعة ال�شاملة من الهيئة االحتادية للرقابة
النووية وان�سجاما مع �إعالن الدولة عام  2008عن التزامها ب�أعلى
معايري ال�سالمة وال�شفافية الت�شغيلية ف�إن املحطة النووية الأولى
وفريقها الت�شغيلي تخ�ضع لتقييمات عديدة من قبل خرباء عامليني من
الوكالة الدولية للطاقة الذرية والرابطة العاملية للم�شغلني النوويني
حيث جتري الفرق اخلا�صة بالتقييم ال�شامل فح�صا دقيقا لكافة
مكونات و�أنظمة املفاعل ف�ضال عن كفاءة وخربة الطاقم الت�شغيلي
والإداري باملحطة.
�أكرب م�شروع نووي �سلمي
وبالتزامن مع الإجراءات املذكورة ف�إن م�ؤ�س�سة الإمارات للطاقة
النووية توا�صل الإ�شراف على عملية تطوير املحطات الثالث الأخرى
وتطبيق اخلربات والدرو�س امل�ستفادة من العمل على املحطة الأولى
لتتمكن من �إجناز �أعمال البناء مبدة �أق�صر.
ويعد م�شروع حمطات براكة للطاقة النووية ال�سلمية �أكرب م�شروع
جديد من نوعه للطاقة النووية ال�سلمية يف العامل والذي ي�شهد تطوير
�أربع حمطات متطابقة يف �آن واحد ت�ضم كل منها مفاعل من طراز
« »PR-1400املتقدم حيث بد�أ تطوير امل�شروع عام  2012و�شهد
تقدما متوا�صال منذ ذلك احلني.
جتدر الإ�شارة �إلى �أن ن�سبة الإجناز يف املحطة الثانية و�صلت �إلى
 % 92واملحطة الثالثة �إلى  % 81والرابعة �إلى  % 66يف حني تبلغ
ن�سبة الإجناز الكلية للم�شروع .% 86
و�ستوفر املحطات الأربع فور ت�شغيلها ما ي�صل �إلى ربع احتياجات
دولة الإمارات من الطاقة الكهربائية الآمنة واملوثوقة وال�صديقة للبيئة
كما �ستحد من االنبعاثات الكربونية يف الدولة بواقع  21مليون طن
�سنويا.
أبريل 13 2018

الحدث

باستضافتها القمة العالمية للحكومات

دبي تفتح باب المستقبل على مصراعيه
دولة االمارات العربية املتحدة التي التكاد تنتهي
من تنظيم فعالية ا�ستثنائية عاملية حتى تطلق مبادرة
دولية مبتكرة �أو تبد�أ با�ست�ضافة م�ؤمتر حافل �أو ملتقى
عاملي جديد الفت ،كانت يف احلادي ع�شر من فرباير
املا�ضي على موعد مع افتتاح �أعمال الدورة ال�ساد�سة
من القمة العاملية للحكومات مب�شاركة  140حكومة
و  16منظمة دولية بارزةالى جانب �أهم ال�شركات يف
الدولة ،برعاية وح�ضور �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد
بن را�شد �آل مكتوم ،نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س
الوزراء حاكم دبي ،رعاه اهلل.
 14العدد

24

والقمة التي توا�صلت جل�ساتها وفعاليتها املختلفة على امتداد 3
ايام ،وفق برنامج حافل تناول الق�ضايا احليوية والتنموية ذات ال�صلة
الوثيقة بطرق عمل حكومات امل�ستقبل ،و�سعى �إلى ا�ست�شراف م�ستقبل
هذه احلكومات مبا يف ذلك التحديات املتحملة التي �ستواجهها و�سبل
الت�صدي لها .وعاينت القمة فر�ص تطوير �شراكات بني منظمات
دولية وحكومية ل�س ّد االحتياجات امللحة الراهنة وامل�ستقبلية ،ف�ض ًال
عن امكانات بناء �آليات تعاون فاعلة ومثمرة بني القطاعني احلكومي
واخلا�ص ،و�صو ًال �إلى ا�ستثمار �أف�ضل املهارات واملوارد التقنية والب�شرية
يف �سبيل خدمة الإن�سانية ،و�صناعة م�ستقبل �أف�ضل.

الحدث

� 4000شخ�صية من  140دولة
و�أكد �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد �آل مكتوم� ،أن القمة
تعقد خلري الب�شرية .وقال �سموه�« :إن القمة العاملية للحكومات ،م�صدر
معريف للم�س�ؤولني احلكوميني ،وحمطة بحثية للخرباء واملفكرين،
ومن�صة ال�ست�شراف م�ستقبل الب�شرية يف القطاعات كافة» ،و�أ�ضاف
�سموه�« :إن القمة �أ�صبحت جتمع ًا للعقول ال�ساعية لر�سم الطريق
للم�ستقبل».
و�إذ رحب بالهند ك�ضيف �شرف القمة يف دورتها ال�ساد�سة ،قال
�سموه« :التجربة الهندية ملهمة ،ورئي�س الوزراء الهندي قائد �أحدث
تغيري ًا ،والأمة الهندية لها ب�صمتها على العامل» ،فقد �أ�ضاف �سموه
�أن «احلكومات اليوم مطالبة ب�أن تكون �أكرث ديناميكية يف التعامل مع
متغريات امل�ستقبل ال�سريعة» ،مو�ضح ًا �سموه «ن�سعى خللق �شراكات
دولية جديدة ،و�سيا�سات حديثة ،و�أنظمة عمل مبتكرة متكن احلكومات
من الغد ..اليوم».وختم �سموه بالقول�« :شبابنا اليوم قادرون على
تنظيم �أف�ضل قمة عاملية با�سم دولة الإمارات».
والقمة التي عقدت حتت �شعار «ا�ست�شراف حكومات امل�ستقبل»،

ا�ست�ضافت  130متحدث ًا عاملي ًا يف  120جل�سة رئي�سة حوارية وتفاعلية،
يف «جل�سة ع�صف ذهني»  ،لأكرث من � 4000شخ�صية جاءت من 140
دولة ،وت�ضم م�س�ؤولني وعلماء ومبتكرين وباحثني من خرية العقول
و�أبرز اخلرباء ممن التقوا للم�ساهمة يف بناء من�صة دولية م�شرتكة
للعمل احلكومي تهدف لالرتقاء ب�أداء احلكومات.
كما �سعت القمة التي تعد �أكرب جتمع عاملي تكنوقراطي ذي طابع
معريف ،الى ا�ستق�صاء �أحدث االبتكارات العاملية يف خمتلف القطاعات
احليوية والتنموية الرئي�سة ،ور�صد االجتاهات العلمية والفكرية
املتقدمة التي ميكن �أن تلهم �صناع القرار يف و�ضع �سيا�سات بناءة،
وتنظيم العمل احلكومي امل�ستقبلي ،وكذلك فتح �آفاق اال�ستثمار يف
قطاعات جديدة �ضمن توجهات م�ستقبلية م�ستدامة.
وا�شتملت القائمة الطويلة للمتحدثني من �أ�صحاب املكانة البارزة
على �شخ�صيات وازنة كان من �أبرزها � ،إدوارد فيليب ،رئي�س وزراء
جمهورية فرن�سا ،وجيم يوجن كيم ،رئي�س البنك الدويل ،وكري�ستني
الغارد ،مدير عام �صندوق النقد الدويل ،و�أودري �أزوالي ،مدير عام
منظمة الأمم املتحدة للرتبية والعلم والثقافة (اليوني�سكو) ،وروبرتو
أبريل 15 2018

الحدث
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الحدث

�أزيفيدو ،مدير عام منظمة التجارة العاملية ،و�أنخيل غوريا� ،أمني عام
منظمة التعاون االقت�صادي والتنمية ،وكالو�س �شواب ،رئي�س املنتدى
االقت�صادي العاملي (دافو�س).
االمرية هيا بنت احل�سني
ويف �سياق العمل الإن�ساين الدويل� ،ألقت حرم �صاحب ال�سمو ال�شيخ
حممد بن را�شد �آل مكتوم� ،صاحبة ال�سمو امللكي الأمرية هيا بنت
احل�سني ،رئي�سة جمل�س �إدارة املدينة العاملية للخدمات الإن�سانية ،كلمة
رئي�سة يف القمة.
و�ضمت القمة العاملية للحكومات يف دورتها ال�ساد�سة �ستة منتديات،
تركزت �أعمالها على مو�ضوعات وحماورمهمة يف �سياق الطرح
امل�ستقبلي للعمل احلكومي ،ومبا يكفل �إدخال حت�سينات ملمو�سة على
احلياة يف املجتمعات الإن�سانية .وهكذا ،ناق�ش منتدى ا�ستيطان الف�ضاء
الذي مت تنظيمه بامل�شاركة مع مركز حممد بن را�شد للف�ضاء ،فر�ص
ا�ستيطان الف�ضاء اخلارجي يف امل�ستقبل ،وكيفية اال�ستفادة من علوم
الف�ضاء يف ا�ستثمار املوارد الب�شرية ب�صورة �أمثل ،وقد �ضم جل�سات
تفاعلية مب�شاركة نخبة من العلماء� .أما منتدى الذكاء اال�صطناعي،
فتداول امل�شاركون فيها عرب جل�سات عدة دور الذكاء اال�صطناعي

يف وظائف امل�ستقبل ،وما هي حدود الذكاء اال�صطناعي الذي ي�شكل
ع�صب ًا رئي�س ًا يف خمتلف القطاعات احليوية يف امل�ستقبل ،وت�أثريه على
الإنتاجية الب�شرية ،وما �إذا كان �سيعزز هذه الإنتاجية �أم ال.
وفر�ض منتدى التغري املناخي نف�سه بقوة على �أجندة �أعمال القمة،
من خالل جل�سات عاينت �أبرز التحديات املناخية التي تهدد ا�ستقرار
املجتمعات ،وتهدد ب�إحلاق �ضرر بالغ بالبنى التحتية واالقت�صادية
واالجتماعية للدول ،وتعمل على ت�آكل املوارد للأجيال امل�ستقبلية .وبدوره،
كان منتدى رواد ال�شباب العربي الذي ي�شكل من�صة دائمة لطرح ق�ضايا
ال�شباب امللحة ،و�سبل توجيه طاقاتهم و�إمكاناتهم ،واال�ستفادة من
مواهبهم ،من املنا�سبات احليوية التي لفتت الكثري من االنتباه.
�أما املنتدى اخلام�س فكان احلوار العاملي لل�سعادة ،الذي ا�شتمل
على العديد من النقا�شات واللقاءات �شارك فيها خرباء وعلماء تناولوا
مفهوم ال�سعادة ،كمنظومة عمل ،من خالل مراجعة جتارب عاملية ذات
عالقة ،ومناق�شة �أوجه ال�سعادة كقيم وم�ؤ�شرات قيا�س و�آليات تطبيق،
وانعكا�ساتها يف تعزيز كفاءة عمل خمتلف القطاعات احلكومية.
وكان منتدى �أهداف التنمية امل�ستدامة مبنزلة نقطة اجلذب الالفتة
�إذ ا�ستقطب اهتمام ًا وا�سع ًا  ،وا�ست�ضاف م�س�ؤولني وخرباء من حول
العامل ممن تبادلوا الراي حول فر�ص تنفيذ هذه الأهداف العاملية.
أبريل 17 2018

الحدث

منرب لتوحيد ال�سيا�سات احلكومية
ونظمت القمة للمرة الأولى« ،من�صة ال�سيا�سات العاملية» التي
�شكلت منرب ًا جمع �أطراف ًا دولية لتوحيد ال�سيا�سات احلكومية
واالرتقاء ب�أدائها ،مبا يكفل م�ستقبل �أف�ضل للب�شرية .وا�شتملت
ن�شاطات املن�صة على مناق�شة عدد من الق�ضايا مب�شاركة
خرباء و�سيا�سيني و 16منظمة دولية .وكانت العناوين العري�ضة
لهذه النقا�شات دور الثورة التكنولوجية يف القطاع املايل ،و�سبل
تعزيز ال�شراكات الدولية يف القطاع ال�صحي ،وم�ستقبل التجارة
والعوملة ،وتن�سيق ال�سيا�سات االقت�صادية ،وم�ستقبل التعليم والثورة
ال�صناعية الرابعة ،وغريها .ومن بني املنظمات الدولية امل�شاركة يف
هذه اجلل�سات واالجتماعات� ،صندوق النقد الدويل والبنك الدويل
ومنظمة ال�صحة العاملية ومنظمة التجارة العاملية ومنظمة الهجرة
الدولية ومنظمة الأمم املتحدة للرتبية والعلم والثقافة «اليوني�سكو»،
ومنظمة التعاون االقت�صادي والتنمية.
تقارير وابتكارات وجوائز
و�شهدت القمة العاملية للحكومة �إطالق �أكرث من  20تقريراً
ودرا�سة ،من بينها دليل احلكومات نحو العام  2071الذي يطرح
ت�صور ًا عام ًا حول �آليات االرتقاء مبنظومة العمل احلكومي يف ن�صف
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القرن املقبل ،كما مت �إطالق «م�ؤ�شر جاهزية احلكومات للم�ستقبل».
وكان «متحف امل�ستقبل» ،كن�شاط دائم �ضمن فعاليات القمةّ ،
حمط
اهتمام الكثري من الزوار ،ممن عرجوا على املتحف للتعرف على
�إمكانات الذكاء اال�صطناعي يف حياة النا�س واملجتمعات ،واالطالع
على �أحدث االبتكارات التكنولوجية التي �ست�شكل ع�صب احلياة يف
امل�ستقبل.
ومن الفعاليات الأخرى الالفتة ،كانت «ابتكارات احلكومات
اخلالقة» التي نظمها مركز حممد بن را�شد لالبتكار احلكومي ،التاحة
الفر�صة �أمام العديد من احلكومات العاملية لعر�ض جتاربها و�أفكارها
وم�شروعاتها وحلولها املبتكرة ملواجهة التحديات املحتملة.
جدير بالذكر �أن القمة قدمت يف ختام �أعمالها �أربع جوائز عاملية،
هي :جائزة االبتكارات احلكومية التي كانت من ن�صيب حكومة كينيا
عن م�شروع �أجهزة ذكية يف املركبات ل�صيانة الطرق ؛ وجائزة حتدي
اجلامعات العاملي ال�ست�شراف حكومات امل�ستقبل وفاز بها فريق من
طلبة كلية لندن للأعمال الذي قدم �أف�ضل اخلطط لتحقيق حماور
واهداف «مئوية الإمارات »2071؛ جائزة تكنولوجيا احلكومات التي
�ضمت جائزة �أف�ضل خدمة حكومية عرب الهاتف املحمول ،وجائزة
هاكاثون احلكومات االفرتا�ضي؛ وجائزة �أف�ضل التقنيات النا�شئة يف
احلكومات.

الحدث
ستعزز ريادة اإلمارات

إنشاء أكاديمية سيف بن زايد
للعلوم الشرطية واألمنية
�أ�صدر �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن زايد �آل نهيان ويل
عهد �أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات امل�سلحة رئي�س
املجل�س التنفيذي لإمارة �أبوظبي ،قرارا ب�إن�شاء «�أكادميية
�سيف بن زايد للعلوم ال�شرطية والأمنية».
وجاء يف القرار �أن الأكادميية تهدف �إلى االرتقاء بالأداء الوظيفي
ملنت�سبي القيادة العامة ل�شرطة �أبوظبي وغريهم ،من خالل توفري
الت�أهيل والتدريب العام والتدريب التطبيقي يف خمتلف جماالت
ال�شرطة والأمن والعلوم امل�ساعدة.
ن�ص القرار على �أن تكون الأكادميية مكلفة بو�ضع برامج
كما ّ
التدريب العام والتدريب التطبيقي يف جماالت ال�شرطة والأمن
والعلوم امل�ساعدة كافة  ،وتنظيم الدورات التدريبية ال�شرطية والأمنية
والإدارية والتقنية ،وتعزيز التعاون العلمي والتدريبي مع امل�ؤ�س�سات
العلمية وال�شرطية ،وتنمية وتدريب وت�أهيل منت�سبي القيادة العامة
ل�شرطة �أبوظبي وغريهم يف التخ�ص�صات كافة.
ويتولى �إدارة الأكادميية جمل�س �إدارة يتم تعيينه بقرار للمجل�س
التنفيذي كما يكون للأكادميية جمل�س علمي يعني من قبل جمل�س
الإدارة ،وذلك ح�سبما �أ�شار القرار.
الرميثي :منارة علمية
و�أ�شاد معايل اللواء حممد خلفان الرميثي قائد عام �شرطة
�أبوظبي ،بقرار �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن زايد �آل نهيان ،م�ؤكد ًا
�أن «�أكادميية �سيف بن زايد للعلوم ال�شرطية والأمنية» �ستكون»منارة
علمية رائدة ،و�إ�ضافة متميزة يف بالدنا» جت�سد احلر�ص على مواكبة
التطورات املت�سارعة التي ي�شهدها العمل ال�شرطي والأمني.
و�أو�ضح معاليه �أن �إطالق ا�سم الفريق �سمو ال�شيخ �سيف بن زايد �آل
نهيان نائب رئي�س جمل�س الوزراء وزير الداخلية على الأكادميية ،هو
مبنزلة التكرمي لقائد م�سرية تطوير العمل ال�شرطي والأمني يف الدولة،
�إذ يعد �سموه رائد ًا من رواد التغيري والتطوير يف العمل ُّ
ال�شرطي ،وله
ب�صمات وا�ضحة على العديد من الإجنازات التي حتققت يف ال�سنوات
املا�ضية ،انطالق ًا من �إميانه العميق بوجوب تطوير العمل وحتديث
اا�سلبيه ب�شكل م�ستمر و�صو ًال �إلى �أف�ضل املمار�سات.

و�أعرب اللواء الرميثي عن اعتزاز القيادة العامة ل�شرطة �أبوظبي
ب�إن�شاء «�أكادميية �سيف بن زايد للعلوم ال�شرطية والأمنية» ،وب�أهدافها
يف االرتقاء بالأداء الوظيفي ملنت�سبي ال�شرطة ،من خالل �إتاحة فر�ص
الت�أهيل والتدريب النظري والعملي �أمامهم يف خمتلف جماالت
ال�شرطة والأمن والعلوم امل�ساعدة ،وو�ضع برامج تدريب متطورة،
ومتابعة امل�ستجدات ،وتوثيق عرى التعاون يف املجاالت ال�شرطية
واالمنية مع امل�ؤ�س�سات ذات االهتمام امل�شرتك.
و�أ�ضاف معاليه �أن �إن�شاء الأكادميية ي�أتي يف �سياق النه�ضة
التطويرية املتكاملة التي ت�شهدها بالدنا ،انطالق ًا من الإميان العميق
لقيادتنا الر�شيدة ب�أهمية البحث العلمي ودوره يف �إعداد رجال �شرطة
و�أمن قادرين على احلفاظ على الأمن واال�ستقرار والنظام ،والإ�سهام
ب�شكل فعال يف م�سرية التنمية امل�ستدامة.
أبريل 19 2018

الحدث
بدأ تشغيله بمنطقة الظفرة

هزاع بن زايد :الخزان االستراتيجي الكبير
انجاز مهم لضمان األمن المائي
�أكد �سمو ال�شيخ هزاع بن زايد �آل نهيان ،نائب رئي�س املجل�س التنفيذي لإمارة �أبوظبي� ،إن اخلزان اال�سرتاتيجي
الكبري الذي اكتملت �أعمال �إن�شائه تقريب ًا ،كما بد�أ ت�شغيله يف ليوا مبنطقة الظفرة ب�أبوظبي ،هو �إجناز ا�ستثنائي
له �أهمية كبرية ل�ضمان الأمن املائي.
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الحدث
و�أكد �سموه �أن توجيهات �صاحب ال�سمو ال�شيخ خليفة بن زايد �آل
نهيان ،رئي�س الدولة ،حفظه اهلل ،و�صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن
زايد �آل نهيان ،ويل عهد �أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات امل�سلحة،
ومتابعة �سمو ال�شيخ حمدان بن زايد �آل نهيان ،ممثل احلاكم يف منطقة
الظفرة� ،أدت الدور الأهم يف حتقيق مبد�أ اال�ستدامة يف قطاع املاء
والكهرباء ،مبا ين�سجم مع ر�ؤية �أبوظبي  2030وا�سرتاتيجية الأمن
املائي  2036لدولة الإمارات الرامية �إلى �ضمان ا�ستدامة توفري املياه،
و رخاء املجتمع ،والإزدهار االقت�صادي يف الدولة.
�أ�ضخم م�شروع يف العامل
وجاء ذلك يف ت�صريح ل�سموه يف �أعقاب تفقده م�شروع اخلزان
اال�سرتاتيجي الكبري للمياه يف ليوا مبنطقة الظفرة ،والذي يعد �أ�ضخم
م�شروع يف العامل لتخزين املياه العذبة ،وي�ضم �شبكة من  315بئر ًا،
متتد على �أعماق ت�صل الى  80مرت ًا ،حتت رمال �صحراء ليوا وبقدرة
تخزينية تتجاوز  5.6مليار جالون من املياه العذبة.
و�أثنى �سمو ال�شيخ هزاع بن زايد �آل نهيان على جهود هيئة مياه
وكهرباء �أبوظبي يف تنفيذ هذا امل�شروع الكبري الذي ي�ضيف الى �سجلها
احلافل اجناز ًا ا�ستثنائي ًا �آخر ،م�شري ًا �إلى �أن الهيئة تتمتع بطاقات
كبرية من حيث اخلربة واالمكانات الب�شرية والقدرات االنتاجية ،الأمر
الذي ي�ضمن لها حتقيق املزيد من النجاحات و حتقيق مبد�أ اال�ستدامة
يف هذا القطاع.
جتدر اال�شارة �إلى �أن هيئة مياه وكهرباء �أبوظبي قد �أعلنت �سابق ًا
اجناز �أعمال هذا امل�شروع اال�سرتاتيجي على هام�ش �أ�سبوع �أبوظبي
لال�ستدامة ،م�ؤكدة بلوغ القدرة التخزينية الكاملة للخزان وبدء
الت�شغيل الفعلي للم�شروع بنجاح ،وذلك ب�سحب جزء من مياه حو�ض
التخزين الذي ي�ضم حالي ًا �أكرث من  26مليون مرت مكعب� ،أي ما يعادل
 5,6مليار جالون.
ا�ستغرق االجناز � 4سنوات
وقال الدكتور �سيف �صالح ال�صيعري ،مدير عام هيئة مياه
وكهرباء �أبوظبي بالإنابة« :نعلن اليوم �إمتام تنفيذ م�شرو ِع املخزون
اال�سرتاتيجي للمياه يف ليوا مبنطقة الظفرة ،وبلوغه مرحلة الت�شغيل
الفعلي ،والذي ي�أتي بالتزامن مع االحتفال بعام زايد  ،2018ثمر ًة
جلهود املغفور له ،ب�إذن اهلل تعالى ،ال�شيخ زايد بن �سلطان �آل نهيان،
طيب اهلل ثراه ،وحتقيق ًا لر�ؤيته الثاقبة جتاه م�ستقبل املنطقة ،والدعوة
�إلى حفظ املوارد وت�أمني و�صولها للأجيال القادمة».
وتابع�« :أتقدم بخال�ص ال�شكر واالمتنان �إلى مقام �صاحب ال�سمو
ال�شيخ خليفة بن زايد �آل نهيان ،رئي�س الدولة ،حفظه اهلل ،و�إلى
�صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن زايد �آل نهيان ،و ّ
يل عهد �أبوظبي نائب
القائد الأعلى للقوات امل�سلحة ،و�سمو ال�شيخ هزاع بن زايد �آل نهيان،
نائب رئي�س املجل�س التنفيذي ،على دعمهم ورعايتهم امل�ستمرة لقطاع

«ترانسكو»
يضم فريق عمل «شركة أبوظبي
للنقل والتحكم» (ترانسكو) 850
شخصًا يشكل المواطنون % 39
منهم ،أنجزوا:
•  160محطة فرعية
•  8200كم طول خطوط النقل
والكابالت
•  3700كم طول أنابيب نقل
المياه
•  127خزانا و  45محطة ضخ
املاء والكهرباء ،مبا يواكب النه�ضة احل�ضارية والعمرانية ،وتعزيز
م�سرية التنمية يف �أبوظبي».
احليوي ي�ضع �إمارة �أبوظبي يف املرتبة
وا�شار �إلى � َّأن هذا امل�شرو َع
َّ
الأولى عربي ًا والثالثة عاملي ًا من حيث كمية تخزين املياه ،واملرتبة الأولى
عربي ًا والثانية عاملي ًا من حيث �سرعة ا�سرتداد املياه املخزنة ،ما يعزز
الأمن املائي للإمار ويوفر لها االمدادات املائية التي حتتاجها يف �أوقات
الطوارئ والذروة �إلى �أكرث من � 50سنة مقبلة.
وكانت فكرة امل�شروع قد بد�أت يف عام  ،2002وا�ستغرقت عمليات
�إن�شائه � 4سنوات بكلفة �إجمالية بلغت  1.6مليار درهم.
أبريل 21 2018

الحدث
تنفيذا لتوجيهات الشيخ محمد بن راشد

ربط فوري للبيوت والفلل السكنية
بمنظومة الدفاع المدني
تر�أ�س الفريق �سمو ال�شيخ �سيف بن زايد �آل نهيان ،نائب
رئي�س جمل�س الوزراء وزير الداخلية ،اجتماع ًا طارئ ًا
لإدارات الدفاع املدين يف الدولة لبحث كيفية التنفيذ
الأمثل لتوجيهات �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد �آل
مكتوم ،نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي،
رعاه اهلل ،ب�ش�أن ربط البيوت والفلل ال�سكنية بنظام الإنذار
املبكر وغرف عمليات الدفاع املدين.
واعتمد �سموه احلل الذي طرحته اللجنة العليا للدفاع املدين وعدد
من املخت�صني بالبدء الفوري بربط امل�ساكن ب�أنواعها مبنظومة غرف
عمليات الدفاع املدين ،من خالل منظومة ا�ست�شعار دخاين تعمل
ب�شكل ذاتي دون احلاجة �إلى متديدات مع توفري �صفارة �إنذار داخلية
للإخالء الفوري كمرحلة ا�ستجابة �أولى ،و�ستتلقى وزارة الداخلية
طلبات الت�سجيل الفوري عرب موقعها الإلكرتوين وتطبيقها الذكي.
�أنظمة حلماية امل�ساكن كافة
وتقدم اللواء جا�سم املرزوقي قائد عام الدفاع املدين بوزارة
الداخلية ،بال�شكر والتقدير ل�صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد �آل
مكتوم ،نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي ،لتوجيهات
�سموه للدفاع املدين بالدولة بالت�أكد ب�شكل عاجل و�سريع من وجود
�أنظمة فعالة للحماية من احلريق مت�صلة بالدفاع املدين ،يف بيوت
املواطنني كافة ،م�شيد ًا بقرار �سموه بتحمل احلكومة تكاليف تركيب
تلك الأنظمة ملن ال ي�ستطيع.
و�أ�شار املرزوقي �إلى �أن القيادة العامة للدفاع املدين ،يف وزارة
الداخلية� ،أطلقت م�ؤخر ًا �أول نظام من نوعه للمراقبة والإنذار والتحكم
الذكي يف املباين على م�ستوى الدولة با�سم «ح�صنتك» ،بهدف ت�سريع
اال�ستجابة حلاالت الطوارئ ،من خالل الربط املبا�شر بغرف عمليات
الدفاع املدين.
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خطة التوعية 2018

ولفت املرزوقي �إلى �أن القيادة العامة للدفاع املدين �أطلقت حملة
«كا�شف الدخان لبيتك �أمان» وذلك بغر�ض تدعيم �إجراءات الوقاية
وحماية البيوت ،منوه ًا بدور رب الأ�سرة يف اتخاذ الإجراءات الالزمة
لدرء خطر احلريق عن عائلته من خالل توفري القدر الكايف من
ا�شرتاطات ال�سالمة يف املنزل.و�أو�ضح �أن خطة التوعية لعام 2018
ا�شتملت على تكثيف حمالت التوعية املوجهة للجمهور عامة عدا عن
تلك التي ت�ستهدف املدار�س لغر�س مبادئ و�إر�شادات ال�سالمة والوقاية
يف نفو�س الطالب� ،ضمن برنامج خليفة لتمكني الطالب «�أقدر» ،وذلك
خللق جيل واع مدرك للمخاطر املحيطة به.

الحدث

� 71ألف لوحة ذكية بدبي
الى ذلك� ،أُفيد �أن عدد اللوحات الذكية املت�صلة بغرفة العمليات
يف الدفاع املدين يف دبي قد بلغ � 71ألف لوحة ذكية ،تعمل على مدار
ال�ساعة ملراقبة عمل امل�صاعد وخزانات املياه وفتحات التهوية والأنظمة
والأجهزة ،فيما قدر عدد املباين املربوطة بالنظام الذكي بـ � 62ألف ًا و
 800مبنى ،كما و�صل عدد املباين اجلاهزة للرتكيب � 69ألف مبنى
يف دبي.
و�أو�ضح العقيد خبري علي ح�سن املطوع م�ساعد املدير العام
للخدمات الذكية للدفاع املدين يف دبي �أن غرفة العمليات ت�شتمل على
 29من�صة ا�ستقبال للإنذارات ب�ألوان خمتلفة ،م�شري ًا �إلى �أن دبي
تنفرد بنظام الإنذار املبكر يف البنايات واملن�ش�آت التجارية وال�صناعية،
كما �أن هذا الرقم يعترب الأول عاملي ًا.
و�أكد �أن نظام الإنذار املبكر املربوط بالعمليات هو يف الواقع �أهم
من وجود الطفايات و�أجهزة املكافحة وال�سيما �أنه يحقق االنتقال
ال�سريع ،كما �أن الربط ميكن فرق الدفاع املدين من التوجه الى موقع
احلادث ملكافحة احلريق بال�سرعة املمكنة حتى دون علم �أ�صحاب
البيت �أو املحل مبا يح�صل.
من�صات غرفة العمليات

و�أ�شار العقيد املطوع �إلى �أن �ألوان من�صات اال�ستقبال الـ 29

يف غرفة العمليات غرفة العمليات لها �ألوان خمتلفة وفق ًا لطبيعة

احلالة وما �إذا كانت بليغة �أو ب�سيطة �أو متو�سطة ،منوه ًا ب�أن مراقبة
البنايات تختلف عن املنازل وفق ًا لطبيعتها و�أن الأمر �أكرث تعقيد ًا يف
البنايات .و�أ�ضاف ب�أن اللوحات الذكية املربوطة بالعمليات مق�سمة
�إلى قطاعات تغطي رقعة الإمارات مبناطقها كافة ،مثل جبل علي
وديرة ومنطقة حتا الخ ، ..كما ذكر انه مت ربط وتركيب النظام
يف بنوك ومدار�س وم�صانع وحمالت جتارية ودور عبادة وفنادق
وغريها من �أماكن العمل واملواقع العامة.
ونوه م�ساعد املدير العام للخدمات الذكية للدفاع املدين يف دبي
ب�أن عدد اخلدمات الذكية التي يقدمها الدفاع املدين يف دبي 45
خدمة ذكية متوفرة عرب املوقع الإلكرتوين منها طلب اعتماد جتارة
وتداول املواد الكيميائية واملواد اخلطرة ،وطلب ا�سترياد مادة
خطرة ،وطلب �إعادة ت�صدير مادة خطرة ،وطلب ن�صب البالونات
واملناطيد ،واعتماد خزانات ال�سوائل القابلة لال�شتعال ،وطلب
اعتماد م�ستودع مواد خطرة.
تدريب العائالت
و�أكد العقيد خبري املطوع �أن خطة التوعية لدى الإدارة ت�شتمل
على تدريب العائالت واخلدم اي�ض ًا ،على �سبل اتخاذ الإجراءات
الوقائية كافة ملنع وقوع احلرائق� ،إ�ضافة �إلى تدريبها على احلماية
والهروب وم�ساعدة الآخرين وا�ستخدام معدات الأمن وال�سالمة مثل
الطفايات يف املنازل .
أبريل 23 2018

الحدث

«الهيئة» كانت من أبرز المشاركين فيه

«آيسنار أبو ظبي  25 .. »2018ألف زائر و600
شركة و  45ألف اجتماع
افتتح الفريق �سمو ال�شيخ �سيف بن زايد �آل نهيان ،نائب
رئي�س جمل�س الوزراء وزير الداخلية ،الدورة الثامنة
من املعر�ض الدويل للأمن الوطني ودرء املخاطر «�آي�سنار
�أبوظبي  ،»2018الذي اقيم برعاية كرمية من �سمو ال�شيخ
هزاع بن زايد �آل نهيان نائب رئي�س املجل�س التنفيذي لإمارة
�أبوظبي ،بني  6و  8مار�س املا�ضي يف العا�صمة ابو ظبي حتت
�شعار « الأمن الوطني يهم اجلميع».
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وجاء املعر�ض �إنطالق ًا من احلر�ص على مواكبة �آخر التطورات
العاملية يف �شتى امليادين ،وال�سيما مبا يخ�ص الأمن و وحت�صني دولة
الإمارات العربية املتحدة من املخاطر بانواعها كافة ،ود�أبها على
ا�ست�شراف امل�ستقبل لتلم�س التحديات املمكنة واجرتاح الأفكار وو�ضع
اخلطط الكفيلة مبعاجلتها بالطريقة املثلى.
الأمن ا�سا�س االزدهار
واكد �سمو الفريق ال�شيخ �سيف بن زايد �آل نهيان بهذه املنا�سبة �أن

الحدث

االمارات �أ�صبحت بدعم ور�ؤية قيادتها احلكيمة مق�صد العامل وقبلته
يف جمال املعار�ض املتخ�ص�صة التي تقدم كل ما هو جديد يف عامل
التقنية الرامية لإ�سعاد الب�شرية ،م�شدد ًا على وجوب تعزيز �سمعة
العاملية كحا�ضنة للإبداعات الرامية �إلى خدمة املجتمعات و�إ�سعاد
الإن�سان.
ومن ناحيته ،كتب �سمو ال�شيخ هزاع بن زايد �آل نهيان نائب رئي�س
املجل�س التنفيذي لإمارة �أبوظبي ،عرب ح�سابه اخلا�ص يف «تويرت»
يهم اجلميع ،هو �شعار هذا احلدث املهم ،لأن
قائ ًال�« :إن الأمن الوطني ّ
ثمار الأمن يجنيها املجتمع بكل �أطيافه ومكوناته وهو رافد �أ�سا�سي من
روافد البناء واالزدهار» .و�أ�ضاف �سموه�« :إن تعزيز ثقافة الأمن وفهم
جميع �أبعاده �شرط �أ�سا�سي من �شروط التنمية».
وكانت «الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث» من
اجلهات البارزة التي �شاركت يف يف فعاليات معر�ض «�آي�سنار �أبو ظبي
 »2018الذي نظمته وزارة الداخلية بالتعاون مع �شركة «ريد للمعار�ض»،
حيث تعرف الزوار على برامج «الهيئة» التوعوية ور�سالتها ،كما مل�سوا

اهتمامها بت�شجيع ثقافة املبادرة والتطوع بني افراد املجتمع مبا يخدم
�أهداف «الهيئة» يف حماية االرواح واملمتلكات واحلفاظ على مكت�سبات
الدولة. .
وعر�ضت «الهيئة» جمموعة من م�شاريعها وا�صداراتها التي تهدف
�إلى ابراز دورها احليوي يف احل ّد من املخاطر التي قد يتعر�ض لها
املجتمع �سواء كانت طبيعية او من �صنع االن�سان وذلك من خالل
التن�سيق وو�ضع املعايري والأنظمة واللوائح املتعلقة ب�إدارة الطوارئ
والأزمات والكوارث �إ�ضافة �إلى ر�سم خطة وطنية موحدة لال�ستجابة
حلاالت الطوارئ .وبناء على ذلك ،تتحمل «الهيئة» م�س�ؤولية تطوير
القوانني وال�سيا�سات والإجراءات املتعلقة ب�إدارة الطوارئ والأزمات
والكوارث على امل�ستوى الوطني ،وتوحيدها و �إدامتها بالتن�سيق مع
ال�شركاء والتوا�صل مع افراد املجتمع .
و ا�ستقبل املعر�ض ح�شود ًا من الزوار الذين بلغ عددهم االجمايل
 25الف زائر ممن جا�ؤوا ملعاينة معرو�ضات � 600شركة م�شاركة من
جن�سيات �شتى عقد ممثلوها �أكرث من  45الف اجتماع مع متعاملني
أبريل 25 2018

الحدث

« زايد سات»
كان الإبتكار االماراتي الذي �أطلق عليه ا�سم «زايد �سات»
يف طليعة املعرو�ضات التي �شدت االهتمام بقوة .وقد �أو�ضح
املهند�س عبداهلل �أحمد �سامل الكعبي ،الرئي�س التنفيذي
ل�شركة «ني�شن تك» املتخ�ص�صة يف االت�صاالت و�أمن املعلومات،
واخلرائط اجلغرافية ،التي عر�ضت ابتكار «زايد يف �أي بي
�سات»� ،أنه عبارة عن جهاز �صغري ن ّقال يوفر خدمة �شبكة اجليل
الثالث يف �أي مكان بالعامل ،عو�ض ًا عن ال�شاحنات املتنقلة،
والتي تعترب تكلفة نقلها مكلفة جد ًا خلارج الدولة ،م�شري ًا �إلى
التعاون يف �إجناز امل�شروع مع �شركتي «�سكاي كوم» الإيطالية
و»�سرتاتا»  .وتكمن قوة نظام «زايد �سات» يف طريقة الت�صميم
التي تعمل ب�شكل م�ستقل عن �إمدادات الطاقة� ،إ�ضافة �إلى
�سهولة اال�ستخدام ،وذلك بف�ضل التوجيه التلقائي �إلى الأقمار
ال�صناعية ،وتوليد خلية «واي فاي» مت�صلة مع حقيبة اجليل
الثالث و�ضمان االت�صال حتت �أي ظرف من احلركة من خالل
وظيفة تتبع ديناميكية مدجمة.
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حكوميني ،ح�سبما �أفاد اللواء الدكتور �أحمد نا�صر الري�سي املفت�ش
العام بوزارة الداخلية رئي�س اللجنة العليا للمعر�ض .و�أ�ضاف �أن
�صفقات كثرية قد �أُبرمت يف املعر�ض من جانب  200م�شرت حكومي
�ضم � 3أجنحة تخ�ص�صية
ميثلون  20دولةُ .ي�شار �إلى �أن املعر�ض ّ
هي «معر�ض �أمن املعلومات ال�شرق الأو�سط» ،و «املنتدى العاملي لأمن
و�سالمة الفعاليات ( ،»)ME3Sو«معر�ض الوقاية من حاالت الطوارئ
والكوارث (»)EmDi
الذكاء اال�صطناعي
�إلى ذلك ،ا�ستقطب املعر�ض  40واحدة من �أبرز ال�شركات العاملية
يف جمال الذكاء اال�صطناعي ،وذلك ان�سجام ًا مع ر�ؤية حكومة دولة
الإمارات الداعمة لال�ستثمار يف ميدان الذكاء اال�صطناعي ،نظرا
لأهميته خا�صة يف القطاعات الأمنية ،فيما ارتفعت ن�سبة اجلهات
امل�شاركة املتخ�ص�صة يف جمال الأمن الإلكرتوين �إلى  ، % 50وجمال
الأمن ب�شكل عام �إلى . % 15
ويف �سياق مت�صل ،عر�ض امل�شاركون �آخر ابتكاراتهم التي تعتمد

الحدث
تقنيات الذكاء اال�صطناعي والفر�ص الهائلة التي يوفرها هذا القطاع
الغني باجلديد .هكذا قدمت �شركة �سبي�س ميدل اي�ست جهاز ًا يف
جمال الواقع االفرتا�ضي ،يوفر �صور ًا ثالثية الأبعاد للمدن ،بدقة
متطابقة مع الواقع ،وبو�سعه �أن ي�ساعد ال�شرطة يف و�ضع االحتماالت
امل�ستقبلية للجرائم ،واالفادة مما مينحه اجلهاز من �إمكانية لتحديد
التفا�صيل ،وتو�ضيحها.
ً
�أما �شركة �أنظمة امل�ستقبل املتقدمة ،فعر�ضت جهازا لت�شوي�ش
االت�صال الداخلي ،حلجب �إ�شارات الهاتف املتحرك ،والإنرتنت
الال�سلكي �ضمن مناطق معينة .و�أزاحت ال�شركة النقاب عن نظامها
املطور اخلا�ص بالت�شوي�ش على الطائرات امل�سرية الذي ينتمي للجيل
اجلديد من الأنظمة التي ت�ستفيد من القدرات يف جمال ترددات
راديو الربامج املعرفة .كما �شاركت �أي�ض ًا بجهاز روم�شيلد ،الذي
يحدد جميع الأجهزة التي حتمل �شريحة هاتف متحرك فعالة �ضمن
النطاق املختار ،ومبجرد حتديده ،تكون وحدة اجلهاز قادرة �إما
على ال�سماح ل�شريحة الهاتف املتحرك باال�ستمرار يف العمل� ،أو �أنها
متنعها من الدخول �إلى ال�شبكة ،بالتزامن مع منظومة نقاط التفتي�ش،
التي تقدمها ال�شركة لإتاحة عمل �أو حجب �إ�شارات الهواتف .وبينت
ال�شركة �أن نظام اجلهاز يغطي موجتي النظام العاملي لالت�صاالت
املتنقلة ،وهما  900ميجاهريتز ،و  1800ميجاهريتز ،ويحتوي على 4
�إعدادات للنطاق يختارها امل�ستخدم ،وتكون عادة بني � 3إلى  30مرتا،
ويبلغ وزنه  10كيلوغرامات.
�إلى ذلك ،قدمت �شركة جيورتك �أحدث طائراتها من دون طيار،
والتي تقوم بتغطية مناطق ت�صل �إلى  5كم ،بهدف جمع البيانات،
وحتليلها ،فيما ت�ستطيع الطريان على م�سافات بعيدة ،يف خمتلف
الظروف املناخية ،كما متتلك القدرة على التوا�صل مع مراكز التحكم،
وغرف العمليات بنظام الربط الذكي ،الذي يوفر �صورا مبا�شرة
للطائرة ،ومعاجلة �سريعة للمكان املحدد.
وعر�ضت �شركة تران�سمك�س جهاز ًاخا�ص لال�ستعمال يف الظروف
املناخية ال�صعبة ،يتكون من �شريحة لتحديد املوقع� ،إ�ضافة �إلى كامريا
بحجم �صغري تثبت �أعلى اجلهاز ،و�شريحة �أخرى تعمل على حتليل
البيانات و�إر�سالها �إلى م�ستقبالت موجودة يف مركز التحكم عن طريق
عملية �آمنة الميكن اخرتاقها.
وكانت ل�شركة �آفيت للتكنولوجيا م�شاركة يف املعر�ض بجهاز
للت�سجيل ال�صوتي ،يتميز بقدرته على ت�سجيل كافة الأ�صوات بدقة
عالية مل�سافات كبرية ،ملدة ت�صل �إلى � 3ساعات ،فيما ي�ستهدف اجلهاز
ت�سجيل املقابالت ال�صوتية اخلا�صة ب�شهود العيان يف اجلرائم ،وخالل
التحقيقات� ،إ�ضافة �إلى العمليات الع�سكرية ،وغرف االجتماعات
املغلقة ،فيما قدمت �شركة تاال�س م�شاركتها عرب ا�ستخدام روبوت ،مت
ت�صميمه للرتحيب بزوار املعر�ض.

مستقبل الشرطة
كان املعر�ض تظاهرة وا�سعة النطاق ا�شتملت على فعاليات
متعددة ركزّت على املو�ضوعات املحورية واالهتمامات الرئي�سية
الأمنية والوقائية واملتعلقة باحل ّد من املخاطر ،من خمتلف
غ�صت برامج االيام الثالثة باللقاءات وامل�ؤمترات
جوانبها .و�إذ ّ
واالجتماعات ،فقد كان «منتدى م�ستقبل ال�شرطة» الذي
افتتحه اللواء مكتوم علي ال�شريفي مدير عام �شرطة �أبو ظبي
حتت �شعار « مراكز القيادة والتحكم» يف اليوم الثاين للمعر�ض،
يف طليعة هذه الفعاليات.
واو�ضح اللواء ال�شريفي �أن الغاية من تنظيم امل�ؤمتر هي
تعزيز عمليات التطوير امل�ستمر للقدرات واخلربات ال�شرطية
لتمكني فرق العمل املعنية من التعامل مع التحديات كافة بكفاءة
ومهارة  .و�أ�ضاف يف كلمته�»:إننا يف هذا املنتدى والذي يخت�ص
با�ست�شراف امل�ستقبل يف العمل ال�شرطي ،نتذكر ون�ستلهم من
املغفور له ال�شيخ زايد بن �سلطان �آل نهيان (طيب اهلل ثراه)،
نهج ا�ست�شراف امل�ستقبل خالل م�سرية عطائه عرب ر�ؤية طموح
رغم التحديات ،ونحن الآن جنني ثمار جهوده وجهود �أ�صحاب
ال�سمو �أع�ضاء املجل�س الأعلى حكام الإمارات» .و �أعرب عن
اعتزاز قيادة �شرطة �أبوظبي بكونها من �أوائل اجلهات الأمنية
التي تعلن خطة طموحة مل�ستقبل بعيد املدى ،كما �شدّد على
�شعور هذه القيادة بالفخر مبا لديها من قراءات ا�ست�شرافية
عن املحركات امل�ستقبلية يف خمتلف املجاالت واخلطط
املدرو�سة للتعامل مع ال�سيناريوهات املحتملة كلها .و�أو�ضح
�أن �شرطة �أبوظبي �أن�ش�أت �إدارة خا�صة باالبتكار وا�ست�شراف
امل�ستقبل ت�أكيد ًا على �أن اال�ستعداد املبكر هو الأف�ضل للأحداث
امل�ستقبلية ،معترب ًا �أن امل�شاركة يف امل�ؤمتر ت�أتي تر�سيخ ًا لهذا
النهج ،يف �إطار احلر�ص على توظيف كافة القدرات ل�ضمان
اال�ستعداد الأمثل للم�ستقبل .و�شرح التطور الكبري الذي �شهدته
طرق حتديد موقع البالغات عما كان عليه حتى املا�ضي
القريب ،م�ؤكد ًا �أن �أنظمة متقدمة جد ًا قد توفرت �أخري ًا ل�شرطة
ابو ظبي  ،بحيث �صار بو�سع الفرق ال�شرطية حتديد موقع املب َلغ
فور االت�صال و حتريك الدوريات مبا�شرة من خالل �إر�سال
العنوان لها على الأجهزة الذكية ،و�أن هذا التطور �أ�سهم يف
زيادة �سرعة اال�ستجابة التي جتتهد قيادة ال�شرطة على الدوام
لزيادتها باال�ستفادة من خمتلف التقنيات احلديثة التي تعتمد
على الذكاء اال�صطناعي والبيانات ال�ضخمة.
أبريل 27 2018

ُن ّ
وظف الثقافة المحلية لتعزيز مبدأ
الهوية الوطنية ،وصقل مهارات
التفاعل مع الثقافات العالمية

معالي نورة بنت
محمد الكعبي
وزيرة الثقافة وتنمية المعرفة
لـ «

»

نتطلع إلى مخرجات القمة
وورش عملها البالغة 65
ورشة لتشكل خارطة طريق
للمستقبل
هدفنا ليس ثقافة عالمية
واحدة ،بل عالم متنوع من
الثقافات
تعمل وزارة الثقافة وتنمية
المعرفة على رفع ثقافة
السالمة العامة
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�شددت معايل نورة بنت حممد الكعبي وزيرة الثقافة وتنمية املعرفة على �أن االرتقاء مب�ستوى الوعي
ّ
بال�سالمة العامة ي�أتي يف طليعة اهتمامات وزارة الثقافة وتنمية املعرفة ،مو�ضحة �أن بذل املزيد من اجلهود
التوعوية يف هذا االجتاه بني �أبناء املجتمع امنا يرمي «للو�صول �إلى الهدف املن�شود يف املحافظة على
الأرواح واملمتلكات من املخاطر والكوارث والتقليل من �آثارها قدر الإمكان عرب ت�شجيع املثقفني والفنانني
والكتاب وو�سائل االعالم على االهتمام بهذا اجلانب احليوي لتوعية جميع الفئات العمرية يف املجتمع مبا
فيهم �شريحة الأطفال والتي ت�شكل عن�صرا رئي�سيا يف الن�ش�أة التوعوية».
خ�صت به «طوارئ و�أزمات»� ،أعربت معاليها عن تفا�ؤلها بنجاح القمة الثقافية التي ت�ست�ضيفها
ويف حوار ّ
�أبو ظبي يف �شهر ابريل اجلاري ،وال�سيما �أنها �ستكون مبنزلة املنرب املرموق التي ي�ساهم القادة الثقافيون
العامليون من خالله يف ر�سم �آفاق التغيري امل�ستقبلي االيجابي الذي �سيرتك �أعظم الأثر يف حياتنا جميع ًا.
�أو�ضحت معايل الوزيرة نورة بنت حممد الكعبي �أنه عالوة على دور الثقافة يف ر�سم اخلطوط العري�ضة
للم�ستقبل ،ف�إنها �سالح ف ّعال د�أبت دولة الإمارات العربية املتحدة على ا�ستعماله يف م�صلحة اخلري واالعتدال،
واكدت �أن الثقافة تلعب «دور ًا رئي�سي ًا يف حماربة الأفكار املتطرفة من خالل ن�شر الوعي يف �أو�ساط ال�شباب
وحت�صينهم من الأفكار امل�سمومة وال�سلوكيات املنحرفة وك�شف حقائق وخماطر هذا الفكر ّ
ال�ضال».
وبغر�ض اال�ستثمار يف ثقافتنا العربية وتوظيف قدراتها اخلالقة يف دح�ض العنف والطائفية وت�شجيع
الو�سطية وب�سط ال�سالم يف املنطقة والعامل ،البد من العمل على تعزيز مكانة اللغة العربية التي كانت
الإمارات �س ّباقة الى «قيادة اجلهود واملبادرات الرامية» للحفاظ عليها ومتتني بنائها ،كما قالت معايل
الوزيرة ،واالعتماد على املفاهيم والتقنيات املتطورة مثل الذكاء الأ�صطناعي لإعالء البنيان الثقايف و
الت�أ�سي�س مل�ستقبله الزاهر بعناية وجناح.
وفيما يلي ن�ص احلوار:
أبريل
يناير 29 2018

الثقافة مت�أ�صلة يف حياة املجتمع الإماراتي ،متيزه
وحتدّ د معامل هويته اخلا�صة .والآن وقد �أ�صبحت
الإمارات دولة للثقافة العاملية خ�صو�ص ًا بعد افتتاح
«اللوفر» ،كيف تعملون على التوفيق بني الثقافة الأ�صيلة
والعاملية؟
ت�ستمد الثقافة املحلية الأ�صيلة عراقتها من البيئة التي ن�ش�أت
بها عرب حقب تاريخية متعاقبة متتد ملئات ال�سننيُ .ن ّ
وظف الثقافة
املحلية لتعزيز مبد�أ الهوية الوطنية ،و�صقل مهارات التفاعل مع
الثقافات العاملية من �أجل حتقيق التعاي�ش والتوا�صل بني املجتمعات
املختلفة ،فكل ثقافة حملية تطمح �إلى التطور والنمو واالزدهار
لت�صل �إلى العاملية ،وبالتايل ت�ستطيع �إحداث الت�أثري املطلوب يف
الأفراد واملجتمعات الأخرى.
ن�ؤمن بنظرية االهتمام بالثقافة املحلية الأ�صيلة مع االطالع
على الثقافات املعا�صرة واال�ستفادة مما هو �إيجابي ي�صب يف خدمة
املجتمع وي�صون املوروث الثقايف واحل�ضاري والقيمي ،ومتكني
الثقافة املحلية من احلفاظ على خ�صو�صيتها وعدم ذوبانها يف
الثقافات العاملية تر�سيخ ًا ملا يطلق عليه «التنوع الثقايف»؛ فهدفنا
لي�س ثقافة عاملية واحدة ،بل عامل متنوع من الثقافات تعي�ش
وتتفاعل مع بع�ضها البع�ض.

باتت التحديات التي تواجه قوى اخلري كبرية مع
انت�شار الفكر املتطرف ودعاوى الكراهية والعنف ،كيف
ميكن لكم يف زارة الثقافة وتنمية املعرفة �أن ت�ساهموا يف
الت�صدي لهذه الأخطار ويف حت�صني املجتمع؟
تلعب الثقافة واملعرفة دور ًا رئي�سي ًا يف حماربة الأفكار املتطرفة
من خالل ن�شر الوعي يف �أو�ساط ال�شباب وحت�صينهم من الأفكار
امل�سمومة وال�سلوكيات املنحرفة وك�شف حقائق وخماطر هذا الفكر
ّ
ال�ضال ،ومن هنا ت�أتي �ضرورة مواجهة هذه الآفة اخلطرية وتوحيد
اجلهود بني خمتلف امل�ؤ�س�سات الثقافية والتعليمية و�أ�صحاب الر�أي
من املفكرين واملثقفني لت�أ�سي�س خطاب ثقايف متجدد يواجه التطرف
والإرهاب ويعري هذه الظاهرة اخلطرية ،لتربز �أهمية و�ضع خطة
ثقافية متكاملة ت�شمل عنا�صر �أ�سا�سية منها امل�سرح وال�سينما والفن
ل�شرح مدى خطورة الإرهاب يف هدم املجتمعات.
ولتحقيق الأهداف املرجوة ،يجب �صياغة برامج وا�سرتاتيجية
م�ستدامة ي�شرتك فيها الفنان ،والأديب ،والروائي ،وامل�سرحي،
والر�سام واملخرج لن�شر ثقافة التنوير يف مواجهة امل�شاريع الظالمية،
واال�سهام اجلاد فى بناء ثقافة ت�ؤ�صل لقيم الإبداع والتنوير وتنمية
الوعي باحلقوق والواجبات ،واملواطنة ون�شر ثقافة االعتدال والرحمة
 ،واحرتام التنوع وكرامة االن�سان.

بر�أيكم كيف ُتع ّول الإمارات على الثقافة يف تدعيم
القوة الناعمة خلدمة اخلري وال�سالم يف املنطقة وخارجها؟
تعترب الثقافة �أحد �أدوات القوة الناعمة ت�ستخدمها الدول
لتحقيق ا�سرتاتيجيتها ون�شر فكرها من خالل القدرة على �إقامة
التحالفات الثقافية والفنية ،وقد �أدركت الإمارات �أهمية توظيف
الثقافة كنع�صر رئي�س يف قوتها الناعمة ،ف�أ�س�ست جمل�س الإمارات
للقوة الناعمة و�أطلقت ا�سرتاتيجية تهدف �إلى �إعداد منظومة
حكومية �شاملة ل�صياغة برامج م�ستدامة ذات بعد �إقليمي وعاملي،
ت�شمل كافة املقومات الأ�سا�سية للإمارات مع الرتكيز على الثقل
الإن�ساين واحل�ضاري والبناء على ال�سمعة وال�صورة اجليدة للدولة
و�إبراز �إرثها وهويتها وثقافتها املميزة.
ت�ضم اال�سرتاتيجية حماور رئي�سية من بينها الدبلوما�سية
الثقافية التي نعمل عليها يف وزارة الثقافة وتنمية املعرفة من خالل
تقوية �أوا�صر التعاون بني الدول لتعزيز قوة االمارات ومكانتها،
وبناء �صورة ثقافية جذابة ومقنعة يف �أذهان املجتمعات الأخرى.
من �أهم الأمثلة احلية على القوة الناعمة الثقافية للإمارات
افتتاح متحف اللوفر �أبو ظبي الذي يعزز مكانة �أبو ظبي كوجهة
�سياحية �إقليمية ومن �ش�أنه �أن يكون ج�سر ًا للثقافة واملعرفة واحلوار
بني ال�شرق والغرب.

هل لكم �أن تقولوا لنا ما هو دور وزارة الثقافة يف تطبيق
ا�سرتاتيجية الذكاء اال�صطناعي التي �أطلقها �صاحب
ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد �آل مكتوم نائب رئي�س الدولة
رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي – رعاه اهلل؟
ت�سعى وزارة الثقافة وتنمية املعرفة �إلى توظيف تقنيات الع�صر
مبا فيها الذكاء اال�صطناعي والبيانات الكبرية لإثراء امل�شهد
الثقايف ور�سم مالحمه امل�ستقبلية يف ن�شر املنتج الفكري واالبداعي
على نطاق عاملي ،فاالقت�صاد الإبداعي املدفوع بالذكاء اال�صطناعي
�سي�سمح للإمارات ب�أن تكون رائدة عاملي ًا يف هذا املجال من خالل
بناء �شراكات بني القطاعني العام واخلا�ص والأفراد املبدعني ،فمث ًال
ميكن للدولة اال�ستفادة من التقنيات احلديثة كـ «غوغل �آرت» لتو�سيع
انت�شار الثقافة املحلية وتعريف العامل باملتاحف والفنون الإماراتية.
وقد عملت حكومة الإمارات على توفري التمويل الالزم لهذه
امل�شاريع الطموحة ،ف�أ�س�ست �صندوق التنمية الثقافية الذي يهدف
�إلى ت�شجيع الن�شاط الثقايف وم�ساندة امل�شاريع واملبادرات الرامية
�إلى تعزيز املنتج الثقايف الإماراتي من خالل تطويع التكنولوجيا
احلديثة وا�ستخدامها يف الثقافة والفن والأدب ،و�إبراز املواهب
الإماراتية املحلية وبناء �أجيال قوية مت�سلحة باملعرفة والثقافة لعقود
قادمة.
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العا�صمة �أبو ظبي على موعد مع القمة الثقافية الثانية
يف �إبريل اجلاري ،ما الذي ت�أملون �أن حتققه القمة؟
تعد القمة الثقافية �أول قمة عاملية رفيعة امل�ستوى جتمع قادة ورواد
عامل الفن ،والإعالم ،وال�سيا�سة العامة ،والتكنولوجيا لتحديد الطرق
التي ميكن من خاللها �أن تلعب الثقافة دور ًا حموري ًا يف زيادة الوعي،
وبناء ج�سور التوا�صل ،وتعزيز التغيري الإيجابي.
تنعقد القمة الثقافية ال�سنوية الثانية حتت عنوان «�إمكانات بال
حدود» وت�ستقبل نخبة من القادة وامل�س�ؤولني و�صناع القرار ملناق�شة دور
الفن والثقافة يف معاجلة الق�ضايا الإقليمية والعاملية يف القرن احلادي
والع�شرين ،وكيف ميكن للتكنولوجيا والإعالم اجلديد ،وامل�ؤ�س�سات
الفنية التعاون ملعاجلة الق�ضايا العاملية.
نتطلع �إلى خمرجات القمة وور�ش عملها البالغة  65ور�شة لتقدمي
تو�صيات حمددة للم�شاريع امل�ستقبلية امل�ؤثرة لت�شكل خارطة طريق
تلهمنا لتنفيذ م�شاريع ثقافية خالل ال�سنوات املقبلة.
من الأهداف اال�سرتاتيجية لوزارة الثقافة تر�سيخ
اللغة العربية ودعمها .بر�أيكم� ،إلى �أي حد جنحت الوزارة
يف تعزيز مكانة اللغة العربية يف هذا املجتمع الذي يفتح
�أبوابه �أمام الناطقني مبئات اللغات؟
�أخذت دولة الإمارات العربية املتحدة على عاتقها مهمة قيادة
اجلهود واملبادرات الرامية �إلى احلفاظ على اللغة العربية والنهو�ض بها
على خمتلف امل�ستويات ال�سيا�سية واالقت�صادية واالجتماعية واملعرفية.
تعمل وزارة الثقافة وتنمية املعرفة على تر�سيخ الإح�سا�س بامل�س�ؤولية
بني الأطفال وال�شباب جتاه لغتهم العربية ،وانتمائهم املت�أ�صل �إليها،
فهي التعبري الأ�سمى عن الهوية والتاريخ.
ي�شكل ميثاق اللغة العربية ،الذي �أعلنه �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد
بن را�شد �آل مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم
دبي ،رعاه اهلل ،عالمة فارقة يف جهود الإمارات حلماية اللغة العربية،
حيث �أطلق �سموه حزمة من املبادرات النوعية الهادفة �إلى احلفاظ
على اللغة العربية وتعزيز مكانتها يف املجتمع .وكان من �أهم املبادرات
ت�أ�سي�س املجل�س اال�ست�شاري للغة العربية والذي �أت�شرف برئا�سته ،حيث
نعمل وفق خطة مدرو�سة على تطبيق مبادئ امليثاق ورعاية كافة اجلهود
الهادفة لتعزيز و�ضع اللغة العربية ،بجانب مبادرات تتعلق ب�إحياء اللغة
العربية كلغة للعلم واملعرفة.
تنمية املعرفة البيئية وما ت�شمل عليه من �أفكار حديثة
على درجة من التعقيد� ،ضرورة للمجتمع املتقدم الطموح،
كيف تغر�سون هذا النمط من املعارف املتخ�ص�صة يف �أذهان؟
االهتمام بالبيئة �إرث م�ستمد من الوالد امل�ؤ�س�س ال�شيخ زايد بن

«يشكل ميثاق اللغة العربية،
الذي أعلنه صاحب السمو
الشيخ محمد بن راشد آل
مكتوم نائب رئيس الدولة
رئيس مجلس الوزراء حاكم
دبي ،رعاه اهلل ،عالمة فارقة
في جهود اإلمارات لحماية
اللغة العربية»
�سلطان �آل نهيان طيب اهلل ثراه ،فهي جزء من التزامنا جتاه جمتمعنا
و�أجيال امل�ستقبل .تتعاون وزارة الثقافة وتنمية املعرفة مع اجلهات ذات
العالقة لتعزيز الوعي البيئي بني الطالب واجلمهور ال�ستخدام املوارد
البيئية بال�شكل الأمثل انطالق ًا من قناعتنا ب�أن املعرفة �أداة مهمة
لتنمية الثقافة البيئية ،فامل�ستوى اجليد من املعرفة ي�ؤثر على الوعي
بامل�شكالت البيئية ويوجه �سلوك ال�شخ�ص نحو املمار�سات ال�صديقة
للبيئة.
ت�سعى « الهيئة الوطنية للطوارئ الأزمات والكوارث»
و�شركا�ؤها �إلى تر�سيخ ثقافة ال�سالمة ال�ضرورية للحفاظ
على الأرواح واملمتلكات يف املجتمع ،فكيف ت�ساعدون على
غر�س هذه الثقافة يف �أذهان اجلمهور؟ وما هو ال�سبيل �إلى
تنمية املعرفة باملخاطر وطرق مواجهتها؟
تعمل وزارة الثقافة وتنمية املعرفة على رفع ثقافة ال�سالمة العامة
لدى كافة فئات املجتمع للو�صول �إلى الهدف املن�شود يف املحافظة
على الأرواح واملمتلكات من املخاطر والكوارث والتقليل من �آثارها
قدر الإمكان عرب ت�شجيع املثقفني والفنانني والكتاب وو�سائل االعالم
على االهتمام بهذا اجلانب احليوي لتوعية جميع الفئات العمرية يف
املجتمع مبا فيهم �شريحة الأطفال والتي ت�شكل عن�صرا رئي�سيا يف
الن�ش�أة التوعوية .ت�ؤدي املعرفة دور ًا هام ًا يف التقليل من �آثار املخاطر
والكوارث من خالل توفري البيانات واملعلومات ،والتنب�ؤ باملخاطر
قبل حدوثها ل�ضمان و�ضع ال�سيناريوهات الالزمة للتعامل مع الكارثة
والتقليل من �آثارها ال�سلبية �إلى �أدنى درجة ممكنة.
أبريل 31 2018
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مدير عام هيئة الطوارئ واألزمات:
محمد بن زايد مصدر قوة الوطن وفخره
�أكد �سعاده د .جمال حممد احلو�سني مدير عام «الهيئة
الوطنية الدارة الطوارىء والأزمات والكوارث» �أن �صاحب
ال�سمو ال�شيخ حممد بن زايد �آل نهيان ويل عهد �أبوظبي نائب
القائد الأعلى للقوات امل�سلحة ،م�صدر قوة الوطن وفخره.
وا�شاد �سعادته مببادرة «�شكرا حممد بن زايد» التي �أطلقها �صاحب
ال�سموال�شيخ حممد بن را�شد �آل مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س
جمل�س الوزراء حاكم دبي «رعاه اهلل» لتوجيه ر�ساله �شكر الى �أخيه
�صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن زايد �آل نهيان .وقال �إن هذه املبادرة
تعرب عن حب وتقدير وعرفان �أبناء دولة االمارات العربية املتحدة
ل�صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن زايد �آل نهيان .
و�أ�ضاف  :نعاهد القيادة الر�شيدة على التفاف اجلميع خلف
�سموه ،احل�صن احل�صني للوطن مبا يجعلنا نواجه كل التحديات بقوة
وحزم ..م�شريا �إلى �أن �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن زايد �آل نهيان
�شخ�صية ا�ستثنائية فذة لها مكانة غالية وكبرية يف قلوبنا جميعا يف
دولة الإمارات العربية املتحدة وخارج الإمارات ،و�أنه امتداد لزايد
اخلري الأب والقدوة والقائد امللهم ي�سري على نهجه يف القيادة واحلكم
واحلكمة والقرب من النا�س واالنفتاح عليهم.
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لصياغة مبادرات بمناسبة «عام زايد»

«الهيئة» تنظم جلسة عصف ذهني
لموظفيها
بالتزامن مع �إطالق �صاحب ال�سمو ال�شيخ خليفة بن زايد
�آل نهيان ،رئي�س الدولة ،حفظه اهلل ورعاه ،بتخ�صي�ص عام
احتفاء مبرور  100عام على ميالد
« 2018عام زايد»،
ً
املغفور له ب�إذن اهلل ال�شيخ زايد بن �سلطان �آل نهيان ،ط ّيب
اهلل ثراه ،و�إبراز �إجنازاته ،عقدت «الهيئة الوطنية لإدارة
الطوارئ واالزمات والكوارث»  ،جل�سة ع�صف ذهني ملوظفيها.
لإلقاء ال�ضوء على �شخ�صية امل�ؤ�س�س
وكان الهدف من اجلل�سة �صياغة املبادرات والأن�شطة والفعاليات
املتعلقة بهذا العام ،والتي ت�سلط ال�ضوء على �أبعاد هذه ال�شخ�صية
اال�ستثنائية ودورها البارز ،و ُت ّذكر ب�إجنازاته العاملية واملحلية وحبه
ل�شعبه ووطنه ،وب�أعماله الإن�سانية اخلالدة وال�شاهدة يف كل بقعة حول
العامل حملت بها ا�سم زايد الذي ميثل عنوان ًا للخري واملحبة يفخر به
كل من يعي�ش على �أر�ض هذه الدولة.
وقد نفذت كل �إدارة جل�سات الع�صف الذهني مع موظفيها ،
وقام �سعادة د .جمال حممد احلو�سني مدير عام «الهيئة الوطنية

لإدارة الطوارئ واالزمات والكوارث» ،و�سعادة �سيف حممد ارحمه
ال�شام�سي نائب املدير العام بجولة على ادارات الهيئة ملتابعة وم�شاركة
موظفي الهيئة بجل�سة الع�صف الذهني ،واال�ستماع للمناق�شات وتبادل
االفكارللخروج مببادرات من �ش�أنها �أن تعزّز وت�ساهم يف تفعيل دور
موظفي الهيئة وخدمتهم للدولة.
مبادرات متنوعة
ُي�شار �إلى �أن مبادرات هذا العام �ستكون متنوعة و�ستتم بالتعاون مع
خمتلف اجلهات ،وذلك �ضمن خطط ت�ستهدف جميع ال�شرائح لتعك�س
ما بنته هذه ال�شخ�صية العظيمة والغالية على قلوبنا ا�ستكما ًال مل�سرية
املغفور له ال�شيخ زايد اخلالدة املليئة بالتميز والعطاء.
وا�شاد مدير عام الهيئة مبا قدمه املوظفون من افكار ومبادرات
من �شانها ان ت�ساهم يف �إطالق امل�شاريع الفعالة التي تع ّزز املكانة
املرموقه التي يحظى بها املغفور له ال�شيخ زايد بن �سلطان ال نهيان
يف قلوب ابناء الوطن وغريهم ممن ا�ستظلوا بظله و�أفادوا من خريه
وحكمته.
أبريل 33 2018
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في مقرها الرئيسي بأبو ظبي

«الهيئة « تبحث سبل تبادل الخبرات مع
مركز مجلس التعاون
بحث �سعادة د .جمال حممد احلو�سني مدير عام «الهيئة
الوطنية الدارة الطوارئ واالزمات والكوارث» ،مع د.
عدنان حممود التميمي  ،رئي�س مركز جمل�س التعاون لإدارة
حاالت الطوارئ ،يف زيارة قام بها الأخري ملقر «الهيئة» يف
�أبوظبي� ،أوجه التن�سيق وتبادل اخلربات واالفكار والربامج
امل�ستقبلية املتعلقة ب�إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث،
و�سبل التزود ب�أف�ضل املمار�سات العاملية واخلربات الدولية
لرفع م�ستوى فاعلية الإجراءات واخلطط لدى جميع
العاملني يف منظومة ادارة الطوارئ والأزمات والكوارث لدول
جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية.
ومن جانبه ،ا�شاد د .التميمي بالدعم الذي قدمته دولة االمارات
العربية املتحدة لـ «املركز» منذ ان�شائه قبل اربع �سنوات مما �ساعده
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على اجناز العديد من مهامه بنجاح .ونوه بدور وتعاون «الهيئة» مع
املركز يف �إطار الكثري من الربامج وتوفريها اخلربات التي �ساهمت يف
تعزيز القدرة الت�شغيلية والتكامل االقليمي لـ «املركز».
اجنازات املركز
وبهذه املنا�سبة ،قدم التميمي عر�ض ًا موجز ًا عن اجنازات «املركز»
والربامج واالن�شطة التي مت تنفيذها ،و ت�شمل التدريب والتمارين
وو�ضع خطط املخاطر والتهديدات االقليمية.
جدير بالذكر �أن املجل�س الوزاري ملجل�س التعاون قد اعتمد خطة
الطوارئ اخلليجية عام  2014و�أحال تنفيذها الى مركز جمل�س
التعاون لإدارة حاالت الطوارئ اخلليجي ،و مت �إن�شاء مركز جمل�س
التعاون لإدارة حاالت الطوارئ ر�سميا يف دي�سمرب  2013ومقره دولة
الكويت بهدف تعزيز قدرات وجهود دول املجل�س وتن�سيقها يف جمال
�إدارة حاالت الطوارئ.

أخبار
ا لهيئة
لتعزيز العالقات الثنائية

د .الحوسني يناقش طرق التعاون مع
المركز االردني إلدارة األزمات
ناق�ش �سعادة د .جمال حممد احلو�سني مدير عام «الهيئة
الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث» مع وفد اردين
برئا�سة �سعادة عدنان احمد العبادي نائب رئي�س «املركز
الوطني لالمن وادارة االزمات» باململكة االردنية الها�شمية،
�سبل تعزيز التعاون والتن�سيق امل�شرتك يف املجاالت ذات
االهتمام امل�شرتك  .وتناول البحث اطر ال�شراكة يف
جمال ادارة الطوارئ واالزمات والكوارث وتبادل اخلربات
وال�سيا�سات والربامج اال�سرتاتيجية يف التعامل مع املخاطر
ب�شكل عام واال�ستعداد واجلاهزية.
كما ا�ستمع الوفد ال�ضيف الى �شرح عن ا�سرتاتيجية الهيئة ور�ؤيتها،
منذ الت�أ�سي�س ،لتعزيز منظومة الطوارئ واالزمات والكوارث حتت
مظلة املجل�س االعلى لالمن الوطني وفق �أعلى معايري التميز والريادة،
وو�ضع املعايري والأنظمة والت�شريعات واللوائح املتعلقة ب�إدارة الطوارئ
والأزمات والكوارث ،وذلك بالتعاون والتن�سيق مع خمتلف اجلهات
املعنية بالدولة وال�شركاء اال�سرتاتيجيني من القطاعني احلكومي
واخلا�ص.
�إ�شادة بـ «الهيئة»
وا�شاد د .احلو�سني بالعالقات الثنائية املتميزة التي تربط البلدين
يف املجاالت كافة مبا فيها منظومة الطوارئ واالزمات والكوارث .من
جانبه �أعرب العبادي عن �شكره وتقديره للحفاوة التي قوبل بها الوفد،
م�شيدا بالتعاون وتبادل اخلربات مع «الهيئة» حول منظومة اجلاهزية
واال�ستعداد للتعامل مع كافة املخاطر والتهديدات ،والر�ؤية املوحدة نحو
تطوير وتعزيز جاهزية الدول للتعامل مع حاالت الطوارئ واالزمات.
و�أثنى العبادي مبا و�صلت �إلية «الهيئة» من جاهزية ومبا طورته
من امكانيات وقدرات وخطط وعنا�صر ب�شرية م�ؤهلة يف جمال
الطوارئ واالزمات والكوارث ،كما نوه بالدور الكبري الذي تقوم به يف
جمال ادارة االزمات والكوارث على امل�ستوى الوطني.
منظومة الطوارئ وم�ستوياتها
وا�ستعر�ض د� .سيف جمعه الظاهري مدير ادارة ال�سالمة والوقاية

مكونات منظومة الطوارئ واالزمات يف دولة االمارات وم�ستويات
الطوارئ ومراحل ادارة االزمة التي تعتمدها الهيئة نحو تعزيز جاهزية
الدولة يف التعامل مع واالحداث.
كما اطلع الوفد على ما حققته الدولة من جاهزية لتطبيق االطار
العام الدويل للحد من املخاطر من خالل �سد الفجوات وحتقيق
املعايري واملتطلبات واالهداف املرجوة حتقيقها وفقا ملتطلبات اطار
عام �سنداي الدويل .وقام الوفد ال�ضيف بجولة يف مركز العلميات
الوطني ،تعرف خاللها على املركز وعنا�صره ،والية العمل املتوا�صل
على مدار � 24ساعة طوال ايام ال�سنه ملتابعة املوقف والتن�سيق مع
ال�شركاء لرفع اال�ستعداد واجلاهزية اذا ا�ستدعت احلاجة.
أبريل 35 2018
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« الهيئة» توقع مذكرة تفاهم مع
«التخطيط العمراني والبلديات»
�شدد �سعادة د .جمال حممد احلو�سني مدير عام «الهيئة
الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث» على اهمية
مذكرة تفاهم التي وقعها با�سم «الهيئة» مع �سعادة مبارك
عبيد الظاهري وكيل دائرة التخطيط العمراين والبلديات
 ،بهدف تعزيز عالقات التعاون والتن�سيق بينهما يف حاالت
الطوارئ والأزمات والكوارث.
وترتكز املذكرة ب�شكل ا�سا�سي على تنظيم طرق التعاون وتبادل
اخلربات واملعلومات وذلك فيما يتعلق بقاعدة البيانات واملعلومات
اجلغرافية واخلرائط ،والبيانات الأر�شيفية للحوادث والكوارث
اجل�سيمة حلاالت الطوارئ والأزمات والكوارث .واتفق الطرفان على
العمل لو�ضع الت�صور والآليات الالزمة لتبادل املعلومات وذلك وفق
ا�سرتاتيجية وخطط ت�ساهم يف حتقيق االمن والرخاء واال�ستقرار
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للدولة.
و�أكد �سعادة د .احلو�سني�« ،أهمية هذه االتفاقية مع دائرة
التخطيط العمراين والبلديات التي تخدم اجلهتني يف قطاع �إدارة
الطوارئ والأزمات والكوارث ومن اجل تظافر اجلهود التي ت�صب يف
م�صلحة الوطن بني خمتلف القطاعات».
د .احلو�سني :لإبقاء اجلاهزية عالية
و�أو�ضح �سعادته �أن «الهيئة» حري�صة على �إبرام االتفاقيات الثنائية
ومذكرات التفاهم مع ال�شركاء ،وذلك من اجل �ضمان احلفاظ على
جاهزية عالية لال�ستجابة بفعالية �إلى �أي طارئ «ال قدر اهلل» ،الفتا
الى ان اال�ستعداد هو من العنا�صر الهامة يف خططنا اال�سرتاتيجية
ملواجهة وادارة االزمات .واو�ضح ان التعاون مع دائرة التخطيط
العمراين والبلديات �سي�ساهم يف رفع م�ستوى التن�سيق و تبادل اخلربات
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واملعلومات والبيانات واملوارد املتاحة لدى الطرفني.
وقد اتفق الطرفان �أي�ض ًا على التعاون يف تزويد الأنظمة امل�ستخدمة
لهذا الغر�ض بالبيانات واملوارد املتاحة وحتديثها ب�شكل �آين خا�ص ًة
فيما يتعلق ب�أنظمة املعلومات اخلا�صة ب�إدارة الطوارئ والأزمات
والكوارث وذلك لكي يتم ا�ستخدامها ك�أداة فعالة للتخطيط واال�ستعداد
واال�ستجابة لإدارة الطوارئ والأزمات.
و�شدد د .احلو�سني على �أن« :توقيع هذه االتفاقية يعزز من
م�شاركة م�ؤ�س�سات املجتمع وخمتلف القطاعات يف جهود ادارة
الطوارئ والأزمات» .وا�شار �إلى �سعي «الهيئة» احلثيث لتطوير القوانني
وال�سيا�سات والإجراءات املتعلقة ب�إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث
وتوحيدها و�إدامتها ،عالوة على و�ضع متطلبات اال�ستعداد واجلاهزية
من خالل توقيع مذكرات التفاهم مع ال�شركاء اال�سرتاتيجيني من
خمتلف القطاعات لتوفري اخلدمات ال�ضرورية عند احلاجة.
مبارك الظاهري :ريادة الإمارات
من ناحيته ،قال �سعادة مبارك عبيد الظاهري وكيل دائرة
التخطيط العمراين والبلديات ،ان مذكرة التفاهم تعنى بتعزيز �سبل

التعاون امل�شرتك بني اجلهتني يف حاالت الطوارئ والأزمات والكوارث
 ،مبا يتما�شى مع ا�سرتاتيجية الدائرة التي حتر�ص من خاللها على
القيام بدورها الوطني �إلى جانب اجلهات الأخرى وجت�سد تطلعاتها
امل�شرتكة حتقيقا للتوجهات التنموية ال�شاملة للدولة  ،م�ؤكد ًا �أن
توقيع املذكرة �سي�ساهم بال �شك يف حتقيق خمرجات �أف�ضل وتعزيز
اجلاهزية يف حاالت الطوارئ والكوارث.
و�أ�شار�سعادته �إلى املكانة الرائدة التي حققتها دولة الإمارات يف
التعامل مع الكوارث والأزمات باتباعها �أف�ضل ال�سبل املتطورة يف هذا
املجال ،الفت ًا �إلى �أن توقيع مذكرة التفاهم ي�ؤكد حر�ص الدائرة على
العمل جنبا �إلى جنب مع «الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات
والكوارث» ،مل�ساندتها وتبادل اخلربات فيما بينهما مبا يخدم ال�صالح
العام والوطن ومكت�سباته ،ومبا يدعم جهود «الهيئة» وبراجمها نحو
حتقيق �أهدافها حلماية الأرواح و�صون ممتلكات الدولة.ولفت �إلى
الدور الرائد الذي تقوم به «الهيئة» يف جماالت العمل الوطني ملواجهة
الطوارئ والأزمات والكوارث ،م�ؤكدا اهمية دور العمل التطوعي يف
كافة املجاالت من �أجل خدمة الوطن.
ح�ضر توقيع املذكرة عدد من املدراء وامل�س�ؤولني من اجلانبني.
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أخبار
ا لهيئة

بهدف رفع قدرات الكوادر المعنية وصقل مهاراتها

«الهيئة» تنظم ورشة عمل حول الطوارئ
اإلشعاعية على امتداد  5ايام
نظمت «الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث» ور�شة عمل «القيا�سات والتحليل اال�شعاعي لال�ستجابة للطوارئ
اال�شعاعية» ،بني  1و  5ابريل اجلاري ،وذلك يف نادي �ضباط القوات امل�سلحة يف �أبو ظبي ،مب�شاركة � 42شخ�ص ًا ميثلون  12جهة
وطنية وحملية معنية بالطوارئ الإ�شعاعية يف دولة الإمارات العربية املتحدة.
ثمرة تعاون �إماراتي � -أمريكي
وجاءت الور�شة التي ح�ضرها �سعادة نائب مدير عام الهيئة
�سيف حممد ارحمة ال�شام�سي ،ثمرة تن�سيق وتعاون مع دائرة
الطاقة الأمريكية التابعة لإدارة الأمن القومي النووي ،ومبوجب
مذكرة تفاهم بني دولة الإمارات العربية املتحدة والواليات املتحدة
الأمريكية ،ا�شتملت على تدريبات عملية حول كيفية ا�ستخدام
معدات الك�شف الإ�شعاعي ،ف�ض ًال عن جل�سات ومناق�شات لعدد
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من املو�ضوعات ذات العالقة .وقد توزعت هذه املو�ضوعات على
حماور �شتى هي  :املفاهيم العامة للإ�شعاع والأثر البيولوجي الذي
يحدثه على اجل�سم ،والتهديدات الإ�شعاعية والنووية على امل�ستوى
الأمني ،وخ�صائ�ص معدات الك�شف الإ�شعاعي و�آليات عملها ،و�سبل
التخطيط للطوارئ الإ�شعاعية� ،إ�ضافة �إلى مفاهيم امل�سح الإ�شعاعي
والنووي.
معروف �أن «الهيئة» حتر�ص على توفري فر�ص للموظفني املعنيني

أخبار
ا لهيئة

ب�إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث يف خمتلف الدوائر املحلية
واالحتادية ،لتطوير خرباتهم بحيث يكونون دائم ًا على �أهبة
اال�ستعداد للتعامل بنجاح مع التهديدات واملخاطر �أي ًا كانت ومبا
ين�سجم مع �أرفع املعايري العاملية و�أحدثها.
ونظر ًا لأهمية الطوارئ اال�شعاعية املتنامية ،فقد قررت «الهيئة»
�إقامة ور�شة العمل هذه بق�صد متكني الكوادر املعنية ورفع قدرات
منظومة اال�ستجابة الوطنية للطوارئ اال�شعاعية ،و �صقل مهارات
الفرق امليدانية املكلفة باال�ستجابة لهذا النوع من الطوارئ ،عالوة
على تعزيز قدرات التخطيط للطوارئ اال�شعاعية واال�ستجابة لها
�أثناء العمل على ت�أمني الفعاليات الكربى .كما تهدف الور�شة �إلى
م�ساعدة الأجهزة الأمنية يف احلفاظ على جاهزية عالية مت ّكنها
من التعامل مع التهديدات املتعلقة بامل�صادر اال�شعاعية ،و�إلى �شرح
ُ�سبل ا�ستخدام �أجهزة الك�شف عن امل�صادر امل�شعة للكوادر ذات
ال�صلة وتدريبها على كيفية عمل الفرق امليدانية الحتواء املخاطر
اال�شعاعية.
وعلى عادة الن�شاطات املماثلة التي جتريها «الهيئة» ،ات�سمت
ور�شة العمل بتعاطي امل�شاركني الإيجابي مع املو�ضوعات املطروحة
التي �سعوا لتعميق معرفتهم بها ،كما �سادها جو تفاعلي �إيجابي
حر�ص فيه اجلميع على �إغناء النقا�شات وتطويرها.

تحرص الهيئة على توفير فرص
للموظفين المعنيين بإدارة
الطوارئ واألزمات والكوارث
في مختلف الدوائر المحلية
واالتحادية ،لتطوير خبراتهم
بحيث يكونون دائمًا على أهبة
االستعداد للتعامل بنجاح
مع التهديدات والمخاطر بما
ينسجم مع أرفع المعايير
العالمية وأحدثها
أبريل 39 2018

أخبار
ا لهيئة

مشروع يضع اإلمارات في الصدارة

«الهيئة» تطلق منظومة اإلنذار المبكر
�أعرب �سعادة د .جمال حممد احلو�سني مدير عام «الهيئة
الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث» عن اعتزازه
مب�شروع املنظومة الوطنية للإنذار املبكر الذي �أطلقته
«الهيئة» �أوائل مار�س املا�ضي ،م�شدد ًا على �أهمية الدعم
الالمتناهي الذي قدمته القيادة الر�شيدة للم�شروع ،وعلى
دور �سمو ال�شيخ طحنون بن زايد �آل نهيان م�ست�شار الأمن
الوطني يف حتقيق هذا االجناز الذي مل يكن ليتم لوال
توجيهاته.
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وجاء ذلك عن �إطالق «الهيئة» للمرحلة الأولى من م�شروعها الرائد
وتفعيل خا�صية ار�سال الر�سائل التحذيرية عرب �شبكات االت�صاالت
لت�صل �إلى اجلمهور من مواطنني ومقيمني على هواتفهم املحمولة.
جدير بالذكر �أن النظام ي�ستطيع توجيه الر�سائل التحذيرية العاجلة
ب�شكل يتنا�سب مع املوقع اجلغرايف للمتلقني بحيث ت�صلهم يف غ�ضون
ثواين قليلة .وتظهر الر�سالة التحذيرية تلقائي ًا على �شا�شة الهاتف
املحمول لل�شخ�ص امل�ستهدف ،مع رنني للإنذار يرتافق باهتزازات
لتنبيه املتلقي ،وت�شتمل الر�سالة على توجيهات ب�ش�أن خطر ما وكيفية
الت�صرف لتجنبه.

أخبار
ا لهيئة
�شرطة �أبو ظبي �أول امل�ستفيدين
وتعد �شرطة �أبوظبي من �أوائل اجلهات امل�ستفيدة من منظومة
االنذار املبكر هذه  ،و�ستقوم با�ستخدام النظام لبث ر�سائل حتذيرية
للجمهور يف حاالت ال�ضباب �أو غريها من الظروف اال�ستثنائية .كما
ي�ستطيع �شركاء « الهيئة» الآخرون ا�ستخدامه يف العديد من حاالت
الطوارئ.
ومبنا�سبة �إطالق املنظومة� ،أكد د .جمال حممد احلو�سني مدير
عام الهيئة �أن هذا االجناز الذي يعترب الأول من نوعه يف املنطقة ي�أتي
بف�ضل التوجيهات والدعم امل�ستمر للقيادة الر�شيدة والتعاون امل�شرتك
بني اجلهات احلكومية للعمل كفريق واحد لتعزيز مكانة الدولة يف
املجتمع الدويل ،مو�ضحا �أن هذه املنظومة لها عالقة وثيقة بالتنمية
ال�شاملة ،و�أنها جاءت تنفيذا لتوجيهات �سمو ال�شيخ طحنون بن زايد
�آل نهيان م�ست�شار الأمن الوطني والتي تركز على وجوب اال�ستعداد
امل�سبق و�إيجاد الو�سائل الفعالة للإنذار املبكر ورفع م�ستوى التوعية
للحد من �آثار الكوارث و�سرعة و�سال�سة التعامل معها بفعالية وكفاءة .
وا�ضاف د .احلو�سني �إن دولة الإمارات العربية املتحدة باتت الأولى
عربيا يف ان�شاء منظومة متكاملة وموحدة ال�ستخدام التقنيات احلديثة
يف جمال االت�صاالت لتحذير وحماية الأفراد واملجتمع  ،الفتا الى �أن
هذا االجناز ما هو �إلى اخلطوة الأولى يف اخلطة العامة للإنذار املبكر،
�إذ �أن “الهيئة” بد�أت بالعمل مع ال�شركاء احلكوميني املعنيني بالو�سائل
الأخرى للن�شر ومنها الإذاعة والتلفزيون واالذان املوحد بامل�ساجد
والألواح الذكية ،والهدف من هذا هو تو�سيع نطاق التحذير من خالل
�ضم و�سائل خمتلفة للتمكن من حتذير اكرب عدد من اجلمهور وب�أ�سرع
وقت ممكن وذلك قبل �أو خالل �أو بعد احلالة الطارئة.
«الهيئة» تلتزم �أرفع املعايري
وا�شار د .جمال حممد احلو�سني �إلى �أن «الهيئة» تعمل دائما على
تبني �أف�ضل املوا�صفات واملمار�سات العاملية يف جمال الطوارئ
والأزمات ،وخ�صو�ص ًا يف جمال الإنذار املبكر� ،إذ متكنت من تبني
معايري دولية مبا يخ�ص الر�سائل التحذيرية على الهواتف املحمولة
 ،وبالتن�سيق مع الهيئة العامة لتنظيم قطاع االت�صاالت مت �إ�صدار
موا�صفات خا�صة بالدولة والإ�شراف على تطبيق هذه املوا�صفات
الفنية من قبل م�صنعي الهواتف املحمولة .و�أردف �إنه بالإ�ضافة �إلى
ذلك   ،فقد مت ت�أهيل وتفعيل �شبكات االت�صاالت للمرخ�ص لهم يف
الدولة لتتوافق مع املتطلبات الفنية للمنظومة.
وقال د .احلو�سني �إن املنظومة الوطنية للإنذار املبكر تعد �إحدى
الركائز الرئي�سية يف اخلطة اال�سرتاتيجية للهيئة والتي تهدف �إلى
تعزيز دور «الهيئة» واجلهات املعنية يف مواجهة الطوارئ والأزمات
والكوارث حيث تعترب منظومة الإنذار املبكر مكملة للخطط والعمليات
الرئي�سية للمنظومة املتكاملة الطوارئ والأزمات .وذكر �أن التحذير  ال

يقت�صر على م�ستويات الطوارئ املعتمدة  ،بل �أخذت «الهيئة» بعني
االعتبار اال�ستفادة للجهات املعنية من النظام من خالل تخ�صي�ص
فئات حتذيرية لال�ستخدام يف   الفعاليات والأحداث الكربى والتي يف
حال تفاقمها قد ت�صبح حاالت طارئة .
التدريب على ا�ستخدام املنظومة
و�أو�ضح د .احلو�سني �أن «الهيئة» تعمل حاليا مع اجلهات احلكومية
واملعنية بالطوارئ والأزمات على امل�ستوى الوطني واملحلي لتدريب
الكوادر الوطنية على ا�ستخدام النظام االلكرتوين املوحد وتوفري
اخلدمة االلكرتونية.
ً
و�أعرب عن اعتقاده ب�أن اجلمهور يعد مكمال ملا يجب �أن تقوم به
اجلهات املعنية بالطارئ حيث ان ا�ستجابة اجلمهور وتفاعله مع ما يرد
�إليه من حتذيرات يعد عن�صر ًا رئي�سي ًا ل�ضمان فعالية التحذير ،وقد
مت مراعاة ال�شمولية والتكامل يف تنفيذ التحذير يف هذا الإطار ليغطي
كافة مراحل الإنذار املبكر ،حيث �أن عملية الر�صد والك�شف ال تقل
�أهمية عن الن�شر واالت�صال وكالهما مكملة للأخرى و�صو ًال �إلى غاية
التوجيه ال�سديد للمت�ضررين حلمايتهم من اال�ضرار.
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بعد تنظيم دورة تدريبية توعوية

تشكيل فرق في الشارقة لتطبيق معيار
«الهيئة» الستمرارية األعمال
ناق�شت دائرة �ش�ؤون البلديات والزراعة والرثوة
احليوانية يف ال�شارقة اواخر فرباير املا�ضي مبقرها مع
ممثلي بلديات الإمارة ت�شكيل فرق عمل لتطبيق معيار �إدارة
ا�ستمرارية الأعمال الذي ا�صدرته «الهيئة الوطنية لإدارة
الطوارئ والأزمات والكوارث» .

ويف االجتماع الذي ح�ضره ممثلون عن بلديات احلمرية  ،ومدينة
الذيد ،واملدام ،ومليحة ،ومدينة خورفكان ،ومدينة كلباء ،ودبا
احل�صن ،مت ا�ستعرا�ض املفاهيم الأ�سا�سية معيار �إدارة ا�ستمرارية
الأعمال والهدف منها عالوة على �سبل تطبيقها ،ل�ضمان ا�ستمرار
تقدمي اخلدمات احليوية لدى كل بلدية.
قدرات ا�ستجابة حملية
وتطرق االجتماع �إلى كيفية بناء وعي عام ب�أهمية ال�سعي لتطور
القدرات والإمكانيات املحلية الكفيلة باال�ستجابة للطوارئ والأزمات
والكوارث على نحو فعال ،ومناق�شة الإجراءات الأ�سا�سية واملتطلبات
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الالزمة للبدء بت�شكيل فريق ا�ستمرارية الأعمال يف كل بلدية ب�إ�شراف
ومتابعة الدائرة.
وبهذه املنا�سبة� ،أكد �سامل بن حممد النقبي رئي�س دائرة �ش�ؤون
البلديات والزراعة والرثوة احليوانية بال�شارقة �أهمية توحيد منهجيات
العمل يف البلديات وفق معيار «الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات
والكوارث» لإدارة ا�ستمرارية الأعمال يف امل�ؤ�س�سات املختلفة بالدولة.
و�أ�ضاف �أن �سيا�سات الدائرة تقوم على تالقي جهودها مع جميع
اجلهود الوطنية ،وترجمتها على �أر�ض الواقع بالتعاون مع البلديات
لتحقيق املتطلبات احليوية والتي من بينها ا�ستمرارية الأعمال ،الفتا
�إلى �أن هذا يتحقق وفق حزمة من اخلطط املدرو�سة �سلف ًا وبوا�سطة
التجهيزات ال�ضرورية للتعامل مع �أي طارئ يهدد ب�إرباك العمل �أو
توقفه .
دورة تدريبية
ويف وقت من فرباير املا�ضي� ،أجرت «جلنة ا�ستمرارية الأعمال» يف
�إمارة ال�شارقة ،دورة تدريبية توعوية حول �إدارة ا�ستمرارية الأعمال،
بالتعاون مع «الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث».
و كان املجل�س التنفيذي بالإمارة قد �شكل «اللجنة» بق�صد تطوير
م�ؤ�شر اجلاهزية لدى اجلهات احلكومية بالإمارة وتوفري الدعم الفني
والتدريبي لها.
جتدر الإ�شارة �إلى �أن «الهيئة» الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات
والكوارث» تعمل على متكني �أع�ضاء «اللجنة» من تطبيق معيار
ا�ستمرارية الأعمال اخلا�صة بدولة الإمارات ،من خالل تقدمي �أف�ضل
املمار�سات يف هذا املجال ،وذلك بهدف حماية الهيئات والدوائر
احلكومية بالإمارة واملجتمع ككل وتقدمي الدعم الالزم للجنة
ا�ستمرارية االعمال ب�إمارة ال�شارقة.
وا�شتملت الدورة التي �أجريت يف غرفة جتارة و�صناعة ال�شارقة
على مفاهيم �أ�سا�سية لتطبيق معيار ا�ستمرارية الأعمال ،كما �شددت
على دور املعيار يف امل�ساهمة ب�أمن وا�ستقرار امل�ؤ�س�سات احلكومية،
وال�سعي للتعامل مبرونة وكفاءة عالية مع �أية �أحداث �ضمن بيئة العمل
يف حاالت الطوارئ.
وقال �سعادة ال�شيخ خالد بن �صقر القا�سمي رئي�س جلنة ا�ستمرارية
الأعمال ب�إمارة ال�شارقة�« :،إن اللجنة ت�سعى لتطبيق معيار ا�ستمرارية
الأعمال يف كافة الدوائر احلكومية بالإمارة والعمل على و�ضع خطط
خا�صة يف حاالت الطوارئ والأزمات ل�ضمان ا�ستمرار �سري عمل
الدوائر� ،إذ ت�سهم الدورة يف م�ساعدة الأع�ضاء على بناء وتطوير
قدراتهم للتعامل ال�سريع وال�سل�س يف حاالت الطوارئ ما ميكنهم
من احل�صول على فهم كامل جلميع اخلطوات والأدوار وامل�س�ؤوليات
واخلربات املطلوبة لتطبيق معيار ا�ستمرارية الأعمال».


الهيئة» الوطنية إلدارة
الطوارئ واألزمات والكوارث»
تعمل على تمكين أعضاء
«اللجنة» من تطبيق معيار
استمرارية األعمال الخاصة
بدولة اإلمارات
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أقوال
ومــواقـف
صاحب السمو
الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم
نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء
حاكم دبي  -رعاه اهلل-
«م�سريتنا مع االبتكار وتطوير �أدواته م�ستمرة ،ما دام العامل
يف جت��دد وتغري م�ستمرين ،وم��ن ال يبتكر لعامل الغد �سيكون
جزءاً من التاريخ ،نحن �أمام مهمة �أن نبتكر مل�ستقبل الإمارات
ونحول الأفكار �إلى م�شاريع ن�شكل من خاللها معامل امل�ستقبل».
(يف حفل تخريج منت�سبي الدفعة الثانية من دبلوم
االبتكار احلكومي)2018/02/04 ،

سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل
الحاكم في منطقة الظفرة رئيس هيئة
الهالل األحمر اإلماراتي
«تفتخر الإمارات بالبطوالت التي يقدمها �أبنا�ؤها يف ميادين
العز ..ون�سعد بعودة زايد بن حمدان بن زايد� ،أحد �أبناء الإمارات
البوا�سل �إلى �أر�ض الوطن ..بعد �أن كان يف مقدمة ال�صفوف
الأمامية مع �إخوانه� ..إنها فرحة وطن وقيادة و�شعب� ..أدام اهلل
على الإمارات �أمنها».
(مبنا�سبة عودة ال�شيخ زايد بن حمدان بن زايد �آل نهيان �ساملاً �إلى �أر�ض الوطن،
)2018/02/17

معالي عهود بنت خلفان الرومي ،وزيرة
الدولة للسعادة وجودة الحياة ،مدير عام
مكتب رئاسة مجلس الوزراء
«�إن احلوار العاملي لل�سعادة يقدم حلكومات العامل �أكرث من
 170جتربة دولية عملية يف ال�سعادة وجودة احلياة ،من نخبة
من العلماء واخلرباء وامل�س�ؤولني احلكوميني و�صناع الأمل
امللهمني الذين يعملون ليكون العامل مكاناً �أف�ضل ( )...احلوار
ميثل املقاربة ال�شاملة لل�سعادة ،ويجمع قادة احلكومات والعلماء
واخلرباء واملنظمات الدولية لت�صميم م�ستقبل �أف�ضل للعامل».
(يف كلمة االفتتاح للدورة الثانية للحوار العاملي لل�سعادة )2018/02/11 ،
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أقوال
ومـواقــف
صاحب السمو
الشيخ محمد بن زايد آل نهيان
ولي عهد أبوظبي نائب القائد األعلى
للقوات المسلحة
«الإم ��ارات تن�سج بنهجها اخل�ير ال��ذي �أر��س��اه زاي��د �أمن��وذج�اً
ع��امل�ي�اً يف الت�سامح وال�ت�ع��اي����ش ،ك�سبت ب��ه ق�ل��وب امل�لاي�ين حول
العامل ،هنالك الكثريون على امتداد الوطن يكنون املحبة لنا
يف قلوبهم ..يتعاي�شون معنا ،وي�شاطروننا �أحالمنا وتطلعاتنا..
له�ؤالء جميعا نقول الإمارات بلدكم الثاين».
(يف احل�ساب الر�سمي ل�سموه على موقع «تويرت»)2018/02/23 ،

معالي ناريندرا مودي رئيس وزراء الهند
«الإمارات مكان ال مثيل له ،حيث قدمت منوذجاً يحتذى به
يف ت�سخري التكنولوجيا لتحقيق التنمية ال�شاملة ،وا�ستطاعت �أن
حتقق معجزة اقت�صادية ق ّل نظريها حول العامل».
(يف الكلمة الرئي�سية يف القمة العاملية للحكومات ،
)2018/02/12

سعادة إدوارد فيليب رئيس مجلس الوزراء
الفرنسي

نحن بحاجة �إلى قادة ميتلكون ر�ؤية وا�ضحة ..نعي�ش اليوم يف
عامل رقمي ..من ال يعلم م�ساره ال ي�ستفيد من اجتاه الرياح()...
�إن التحوالت املتالحقة التي ي�شهدها عاملنا اليوم حتتم علينا
اال�ستعداد اجليد للم�ستقبل حتى نكون مب�ستوى التحديات ،وذلك
من خالل تطوير عملية التعليم يف كل مراحله واال�ستمرار يف
تدريب الكوادر ما ي�سهم يف دفع عجلة النمو االقت�صادي يف العامل».
(يف كلمة رئي�سية يف القمة العاملية للحكومات ،
)2018/02/12
أبريل 45 2018

في
المواجهة

بحضور عدد من الشخصيات

الفريق سيف بن زايد يشهد المرحلة األخيرة
من تمرين «اتحاد »46
�شهد الفريق �سمو ال�شيخ �سيف بن زايد �آل نهيان ،نائب
رئي�س جمل�س الوزراء وزير الداخلية ،ختام مترين الأمن
الداخلي امل�شرتك «احتاد  ،»46الذي �أجرته وحدات
متخ�ص�صة من قوات ال�شرطة والأمن بوزارة الداخلية،
وذلك يف املدينة التدريبية ،بقيادة قوات الأمن اخلا�صة،
مبنطقة �سيح املهب يف مدينة الذيد .وح�ضر التمرين
جمموعة من كبار ال�شخ�صيات و اخلرباء ،بينهم د .جمال
حممد احلو�سني ،املدير العام للهيئة الوطنية لإدارة
الطوارئ والأزمات والكوارث.
وو�صف �سموال�شيخ �سيف بن زايد �آل نهيان  ،عرب ح�سابه الر�سمي
على «تويرت» امل�شاركني يف تنفيذ التمرين ،قائ ًال« :رجا ٌل عاهدوا اهلل
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والوطن على حفظ �أمن الوطن».
تنفيذ ناجح
ويف هذه االثناء� ،أكد الفريق �سيف عبداهلل ال�شعفار ،وكيل وزارة
الداخلية ،رئي�س اللجنة العليا للأمن الداخلي� ،أن التمرين قد ُنفذ
مبهارة وفق اخلطة املر�سومة �سلف ًا ،ون ّوه بكفاءة امل�شاركني العالية ،
الفت ًا �إلى �أن التمرين لقي جناح ًا كبري ًا بف�ضل تعاون خمتلف القطاعات
ال�شرطية.
و�أ�ضاف الفريق ال�شعفار �أن التمرين ي�أتي جت�سيد�أ للخطط
اال�سرتاتيجية التي و�ضعتها وزارة الداخلية بغر�ض تطوير قدرات
من�سوبيها وتوفري الفر�صة لهم ل�صقل مهاراتهم واكت�ساب املزيد

في
المواجهة

الكفاءات ،م�شيد ًا باال�ستعدادت الكبرية التي اتخذتها الأجهزة االمنية
املعنية مما �ساهم م�ساهمة كبرية يف �إجناح التمرين.
و�أردف مو�ضح ًا �أن مترين «احتاد  »46يهدف �إلى تعزيز طرق
العمل امل�شرتك وتطويرها و�صو ًال �إلى قدرات ارفع وكفاءات �أكرب يف
التعامل مع الطوارئ والأزمات الأمنية ومنظومة القيادة وال�سيطرة
يف القطاعات ذات العالقة ،وتعميق معرفتها وتر�سيخ مهاراتها مبا
ين�سجم مع �أرفع املعايري العاملية احلديثة.
�أمن الوطن وا�ستقراره
و�أكد الفريق ال�شعفار �أن �أمن الوطن وا�ستقراره هما دائم ًا يف طليعة
الأولويات ،لتبقى الإمارات من �أكرث دول العامل �أمن ًا و�سالمة ،ولت�ستطيع

�أن توا�صل م�سرية التنمية امل�ستدامة �آمنة مطمئنة ،وتخطو خطوات
واثقة نحو مزيد من التقدم واالزدهار والرقي ،وث ّمن عالي ًا دعم
القيادة الر�شيدة امل�ستمر ملنظومة العمل ال�شرطي وكوادرها الب�شرية
املواطنة ،كي تكون قادرة دوم ًا على �صون �أمن الوطن ومكت�سباته.
وح�ضر التمرين معايل الفريق �ضاحي خلفان متيم نائب رئي�س
ال�شرطة والأمن العام بدبي والوكالء امل�ساعدون ،والقادة العامون
لل�شرطة بالدولة ،واملديرون العامون وعدد من كبار �ضباط وزارة
الداخلية� ،إ�ضافة �إلى اللواء ركن عقاب �شاهني العلي رئي�س هيئة
العمليات بالقوات امل�سلحة ،ود .جمال حممد احلو�سني مدير عام
الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث وممثلو عدد من
ال�شركاء اال�سرتاتيجيني لوزارة الداخلية..
أبريل 47 2018

في
المواجهة

اإلمارات للفضاء :آلية جديدة للتعامل
مع سقوط األجسام الفضائية
نظمت وكالة الإمارات للف�ضاء ور�شة عمل متخ�ص�صة
�شاركت فيها خمتلف الأطراف املعنية �ضمن القطاع الف�ضائي
الوطني ،وذلك بهدف و�ضع �آلية لال�ستجابة لظاهرة �سقوط
الأج�سام الف�ضائية ،مبا يتما�شى مع خطط ا�سرتاتيجية
كانت الوكالة قد �أعدتها بق�صد تنظيم القطاع الف�ضائي يف
الدولة ،وتوحيد جهود امل�ؤ�س�سات والهيئات العاملة فيه.
جدير بالذكر �أن امل�شاركني يف الور�شة كانوا ممثلني عن وكالة
الإمارات للف�ضاء ،ووزارتي الدفاع والداخلية ،والهيئة الوطنية لإدارة
الطوارئ والأزمات والكوارث ،واملجل�س الوطني للإعالم ،ومركز
حممد بن را�شد للف�ضاء وهيئة الطريان املدين ومركز الفلك الدويل
يف �أبوظبي وغريها من اجلهات ذات العالقة ،حيث ت�ضمنت نقا�شات
حول الآلية اجلديدة مبا تت�ضمنه من مناذج للتقارير ولتبادل املعلومات
قبل وبعد �سقوط الأج�سام الف�ضائية.
�سقوط ف�ضائي
وبحثت ور�شة العمل ال�سقوط املتوقع ملخترب «تياجنوجن» الف�ضائي
ال�صيني �إلى الأر�ض يف منت�صف �شهر مار�س  2018يف املناطق بني
خطي عر�ض  43درجة �شما ًال وجنوب ًا اللذان ي�شمالن معظم املنطقة
العربية ،مما ي�ستدعي تنظيم حملة م�شرتكة لر�صد هذا ال�سقوط
الذي �سي�ؤدي �إلى تفكك املخترب واحرتاقه قبل و�صوله �إلى الأر�ض
نتيجة االحتكاك بالغالف اجلوي ،على الرغم من �أن ال�سقوط الذي
الميكن التحكم به الميثل �أي تهديد للأر�ض مبا يف ذلك املناطق
امل�أهولة بال�سكان� ،إذ �أن ن�سبة اخلطر املبا�شر على حياة الأ�شخا�ص �أو
املن�ش�آت �ضئيلة للغاية ،لكن الي�ستبعد �أن ت�صمد بع�ض القطع وتتمكن
من الو�صول �إلى الأر�ض لت�ستقر يف البحر.
وكانت دولة االمارات العربية املتحدة قد �شهدت �أخري ًا حاالت
�سقوط ملخلفات ف�ضائية مثل بقايا الأقمار ال�صناعية القدمية وبقايا
�صواريخ ومركبات الإطالق ،تعددت االراء ب�ش�أنها وفتحت الباب �أمام
�شائعات غري دقيقة ،مما حمل الوكالة على الدعوة �إلى �ضرورة و�ضع
�آلية م�شرتكة لتوحيد اجلهود وتن�سيق الر�سائل املوجهة للجمهور بني
خمتلف تلك اجلهات.
وقال مدير عام الوكالة الدكتور املهند�س حممد نا�صر الأحبابي يف
بيان �صحايف �إنه «من املتوقع �أن يزداد عدد احلاالت التي ت�سقط فيها
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قطع حطام ف�ضائي �إلى كوكب الأر�ض ب�سبب ازدياد الأن�شطة الف�ضائية
للعديد من الدول ،وعلى الرغم من ح�صول بع�ض احلوادث التي �أدت
�إلى بع�ض الأ�ضرار املادية �أو خ�سائر ب�شرية نتيجة �سقوط هذه القطع،
�إال �أن ن�سبتها �ضئيلة للغاية».
�صوت واحد
و�أ�ضاف الأحبابي« :تهدف وكالة الإمارات للف�ضاء من خالل تنظيم
هذه الور�ش وو�ضع الآلية �إلى توحيد عمل جميع اجلهات املعنية عند
ح�صول هذه احلاالت و�ضمان التعامل معها بال�شكل الأمثل ،مبا فيها
وجود م�صدر واحد لإعالم اجلمهور بها و�سبل التحوط منها يف حال
�صادف وقوعها يف مناطق �ضمن �أجواء الدولة �أو بالقرب منها».
ر�صد متقدم
يذكر �أن دولة الإمارات تتمتع بقدرات عالية يف جمال تتبع وحتديد
�إحداثيات القطع الف�ضائية وال�شهب والنيازك ،بف�ضل �شبكة الإمارات
لر�صد ال�شهب والنيازك التي جرى اطالقها قبل نحو عامني لدعم
اجلهود البحثية والعلمية يف هذا املجال ،حيث توفر تقارير ودرا�سات
فلكية مف�صلة حول حركة ال�شهب والقطع يف ف�ضاء و�سماء الدولة.
وتتكون ال�شبكة من ثالث حمطات خمتلفة موزعة يف �أرجاء دولة
الإمارات لت�سجيل الظواهر الفلكية يف �سمائها ،وت�ضم كل حمطة
كامريات فلكية موجهة نحو ال�سماء ،وتقوم بالت�سجيل تلقائي ًا مبجرد
الك�شف عن �شهاب قد يكون جزء ًا من الزخات ال�شهابية �أو قطعة من
حطام ف�ضائي .وعند ت�سجيل م�شاهدات ل�شهاب ما من �أكرث من موقع
واحد ،يتم ح�ساب م�ساره بحيث ميكن حتديد م�صدره.

في
المواجهة
لتنظيم عمليات االستجابة بفعالية

تخصيص رقم مجاني للطوارئ
النووية واإلشعاعية
�أعلنت «الهيئة االحتادية للرقابة النووية �أخري ًا �أنها
قد خ�ص�صت رقم ًا جماني ًا للطوارئ الإ�شعاعية والنووية
فقط هو  ،800 326 7999م�شرية �إلى �أنه يف حال وقوع
حادث طارئ� ،سيقوم «مركز عمليات الطوارئ» يف «الهيئة
االحتادية» بالتوا�صل مع «املركز الوطني للعمليات» التابع
لـ»الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث»
واجلهات احلكومية الأخرى املعنية يف حال احلاجة �إلى
موارد �إ�ضافية للقيام ب�إجراءات الطوارئ.
والهيئة االحتادية للرقابة النووية هي اجلهة املخت�صة ب�إي�صال
املعلومات املتعلقة بالطوارئ الإ�شعاعية �أو النووية �إلى «الوكالة الدولة
للطاقة الذرية» �أو تلقيها منها ،وقد حققت الهيئة االحتادية جناح ًا
ملحوظ ًا يف الربنامج النووي ال�سلمي لدولة الإمارات ،كما ح�صلت على
اعرتاف دويل كهيئة رقابة خمت�صة وكانت حمل �إ�شادة لتعاونها الوثيق
مع «الوكالة الدولية للطاقة الذرية» و�أكدت الهيئة االحتادية االلتزام مبنع
انت�شار الأ�سلحة النووية من خالل نظام �ضمانات متطور و�شامل يت�سم
بال�شفافية �إلى جانب تدابري حماية مادية �صارمة وال�سيطرة الفاعلة على
ت�صدير وا�سترياد كل املواد النووية واملفردات ذات ال�صلة باملجال النووي.
جاهزية دائمة
ُي�شار �إلى �أن الهيئة االحتادية للرقابة النووية ا�ستعدادها الدائم
لأي طارئ ،وي�أتي العمل مع اجلهات املرخ�ص لها والتعاون مع اجلهات
احلكومية ذات ال�صلة من �ضمن املبادئ الت�شغيلية للهيئة ،وذلك بهدف
�ضمان اتخاذ �إجراءات فاعلة حلماية اجلمهور من الأذى وحماية البيئة
من الأ�ضرار يف حال قوع حادث نووي �أو حدث �إ�شعاعي.
وكانت «الهيئة االحتادية للرقابة النووية» ت�أ�س�ست يف �سبتمرب
 ،2009كجهة رقابية م�س�ؤولة عن تنظيم القطاع النووي يف دولة
الإمارات العربية املتحدة وفق ًا للمر�سوم بقانون احتادي رقم  6ل�سنة
 .2009وهي ت�ضع الرتاخي�ص واللوائح والرقابة يف �صدارة �أولوياتها
و�ستعمل على �ضمان تطبيق ال�ضمانات ال�شاملة خالل �إعدادها برنامج
الطاقة النووية يف الدولة من خالل تنفيذ اتفاقية �أبرمت بني الدولة و
«الوكالة الدولية للطاقة الذرية» تتعلق مبعاهدة حظر انت�شار الأ�سلحة

النووية ومن خالل ت�أ�سي�س نظام الدولة حل�ساب ومراقبة املواد النووية،
ح�سبما ن�صت عليه االتفاقية.
�شرطة �أبو ظبي االولى عربيا يف ميدان الطوارئ
ويف �سياق مت�صل ،ح�صلت القيادة العامة ل�شرطة �أبوظبي على
املوا�صفة القيا�سية لأرقام الطوارئ  PSAPملركز القيادة والتحكم
الرئي�س يف �إدارة العمليات املركزية ،بعد ا�ستيفائها ال�شروط املطلوبة
واجتيازها بنجاح الفت مرحلة التقييم من قبل املنظمة الأوروبية
لأرقام الطوارئ .EENA
ويحقق «مركز القيادة والتحكم» ل�شرطة �أبو ظبي بهذا الإجناز
متيز ًا جديد ًا يجعله �أول غرفة عمليات على م�ستوى ال�شرق الأو�سط
والوطن العربي ،وال�ساد�سة عاملي ًا التي نالت هذا االعتماد ،مما يعزز
الريادة امل�ؤ�س�سية ل�شرطة �أبوظبي �إقليمي ًا وعاملي ًا.
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حرصًا منها على حماية الضحايا

األميرة هيا الحسين تتبرع لتعزيز االستجابة
العاجلة للمخاطر في العالم
انطالق ًا من حر�صها على م�ساعدة ال�ضحايا وحماية
جراء املخاطر ،تربعت حرم �صاحب ال�سمو
الأرواح املهددة ّ
ال�شيخ حممد بن را�شد �آل مكتوم ،نائب رئي�س الدولة رئي�س
جمل�س الوزراء حاكم دبي ،رعاه اهلل� ،سمو الأمرية هيا بنت
احل�سني ،رئي�سة جمل�س �إدارة املدينة العاملية للخدمات
الإن�سانية �سفرية الأمم املتحدة لل�سالم ،مببلغ مايل لدعم
�إطالق �صندوق خا�ص ملكافحة اجلوع يف حاالت الكوارث
واالزمات يف �أنحاء العامل واال�ستجابة ال�سريعة لها.
و�سيقوم هذا ال�صندوق املُزمع �إن�شا�ؤه بتوفري�أغذية غنية بالطاقة
حا�صرين يف مناطق منكوبة �ضربتها كوارث طبيعية ،وكذلك يف
على املُ َ
مناطق النزاعات ،وذلك بغية احلفاظ على حياتهم يف ظروف �صعبة
ي�صبح الطعام وال�شراب فيها �شحيحني يتعذر احل�صول عليهما.
ال�شكر والتقدير
و�أعرب ديفيد بيزيل ،املدير التنفيذي لربنامج الغذاء العاملي عن
التقدير العميق واالمتنان الكبري ل�سمو الأمرية هيا بنت احل�سني على
�سخائها ،م�شيد ًا بدعم �سموها امل�ستمر جلهود العمل الإن�ساين عموم ًا
وللربنامج و�أهدافه ب�صفة خا�صة.وقال« :ن�شكر �سمو الأمرية هيا بنت
احل�سني على هذا الدعم الكرمي مبا له من قيمة نبيلة تتمثل يف احلفاظ
على حياة النا�س .ففي حاالت الطوارئ ،يعمل برنامج الغذاء العاملي
على توفري الطعام ب�صورة عاجلة ،و�سيكون لدعم �سموها كبري الأثر يف
تعزيز جهود الربنامج وت�أكيد قدرته على اال�ستجابة الفورية للحاالت
احلرجة يف �أي وقت ومكان».
الأمرية رمز عاملي
و�أ�ضاف� « :إن �سمو الأمرية هيا بنت احل�سني من الرموز العاملية
املهمة يف جمال العمل الإن�ساين ،وجهودها و�إ�سهاماتها امل�ستمرة جعلت
�سموها حتظى مبكانة كبرية يف قلوب مئات الآالف ممن ت�شارك ب�شكل
نثمن عالي ًا جهود �سموها
كبري يف �إنقاذهم من اجلوع والفقر ،ونحن ِّ
وعنايتها امل�ستمرة بتقدمي يد العون للمحتاجني حول العامل يف �أو�ضاع
بالغة ال�صعوبة».
و�أو�ضح بيزيل �أن الوقت يعترب عن�صر ًا حا�سم ًا يف مواجهة الطوارئ
والأزمات بنجاح ،الأمر الذي يحمل الربنامج فور وقوع �أي كارثة �أو
�أزمة �أو طارئ على العمل لت�أمني الطعام وال�شراب لل�ضحايا وت�أمني
م�ستلزمات احلياة اال�سا�سية لهم لال�ستمرار يف هذه الظروف
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اال�ستثنائية .ونوه ب�أن ال�صندوق اجلديد الذي �س ُيدار من قبل «برنامج
الغذاء العاملي»� ،سيحر�ص على توظيف املوارد بال�شكل الأمثل وتقلي�ص
الفرتة الزمنية التي ت�ستغرقها عملية توزيع الأغذية على ال�ضحايا حول
العامل.
التخزين يف دبي
و�أكد �أن دعم �سمو الأمرية هيا بنت احل�سني لل�صندوق اجلديد
�سينعك�س �إيجاب ًا على اجلهود الرامية لتوفري الإمدادات الالزمة من
الأغذية عالية الطاقة وتخزينها يف م�ستودعات «برنامج الغذاء العاملي»
املوجودة يف املدينة العاملية للخدمات الإن�سانية ب�إمارة دبي مما
�سي�ساهم م�ساهمة كبرية يف تقلي�ص زمن اال�ستجابة للطوارئ يف �أي
مكان من العامل.
جتدر اال�شارة الى �أن «برنامج الغذاء العاملي» كان قد ك ّرم �سمو
الأمرية هيا بنت احل�سني يف العام  2015ومنحها جائزة «البطل
العاملي ملكافحة اجلوع» تقدير ًا جلهود �سموها ودعمها للربنامج
و�إ�سهاماتها اجلليلة يف م�ساعدته على حتقيق �أهدافه ك�سفرية لربنامج
الغذاء العاملي ملكافحة اجلوع ،وتفقدت �سموها العديد من املواقع التي
ين�شط فيها الربنامج يف دول عديدة منها �سوريا وكمبوديا وماالوي.
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لتزويد كوادرها بالمهارات االساسية للتعامل مع المخاطر

«التنمية األسرية» تنهي البرنامج الوطني
لالستجابة للكوارث

اختتمت م�ؤ�س�سة التنمية الأ�سرية تدريبات «الربنامج الوطني لال�ستجابة للكوارث وحاالت الطوارئ» الذي نظمته ملوظفيها
بالتعاون مع برنامج «�ساند التطوعي» التابع مل�ؤ�س�سة الإمارات لل�شباب ،وذلك يف �إطار تنفيذ توجيهات القيادة الر�شيدة ب�ش�أن
متكني ال�شباب والرتكيز على �أهمية التطوع ب�شقّيه الفردي وامل�ؤ�س�سي ،مبا ي�سهم يف تر�سيخ االنتماء للدولة.
وي�أتي الربنامج الذي ا�ستغرق �إجرا�ؤه ثالثة �أيام ،يف �سياق العمل
على بلوغ الهدف الذي تركز عليه م�ؤ�س�سة التنمية الأ�سرية فيما يتعلق
بغر�س مفاهيم و�آليات العمل التطوعي ،بالإ�ضافة �إلى حر�صها على ت�أهيل
كوادرها وتعريفها بطرق و�آليات اال�ستجابة حلاالت الطوارئ والأزمات
والكوارث� ،سواء كانت طبيعية �أو من �صنع االن�سان ،ومتكينها من
م�ساعدة ال�سلطات املحلية والوطنية عند حدوث �أزمة �أو حالة طارئة.
حماور التدريب
وح�ضر مايزيد عن  45موظف ًا وموظفة الربنامج الذي تناول
عدة حماور ومهارات �أ�سا�سية يحتاج �إليها املتطوع لال�ستجابة حلاالت
الطوارئ والأزمات للم�ساهمة م�ساهمة فعالة يف ا حلفاظ على ال�سالمة
�أثناء التعامل مع احلرائق ،وتوفري الإ�سعافات الأولية الأ�سا�سية،
بالإ�ضافة �إلى امتالك مهارات و�أ�سا�سيات القيادة لدى �أع�ضاء فرق
العمل ،و�آلية فرز وت�صنيف الإ�صابات� ،إلى جانب القدرة على التوعية

بالإرهاب بكافة �أ�شكاله وخطره على الفرد واملجتمع يف �آن مع ًا ،واالملام
�إملام ًا تام ًا بالتعامل مع الإ�صابات ،وما تتطلبه من عناية �أثناء حتريك
امل�صاب �أو نقله ،و�آلية �إجراء الإنعا�ش القلبي الرئوي.
املعايري
جدير بالذكر �أن م�ؤ�س�سة التنمية الأ�سرية تلتزم مبعايري حكومة
�أبوظبي ودولة الإمارات ،انطالق ًا من م�س�ؤوليتها جتاه الفرد واملجتمع،
وحر�ص ًا على ا�ستمرارية الأعمال يف حال وقوع طوارئ �أو �أزمات  .ومنذ
عام  2014بد�أت امل�ؤ�س�سة بتنفيذ دورات وبرامج على نحو ين�سجم مع
متطلبات «الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث» ومعيار
ا�ستمرارية الأعمال �آيزو /22301 ،2012وذلك من خالل فريق عمل
متخ�ص�ص با�ستمرارية الأعمال� ،سعى �أع�ضا�ؤه �إلى تعريف املتدربني
واملتدربات ب�ضرورة حماية املن�ش�آت الوطنية ،وب�آلية تنفيذ ا�ستمرارية
الأعمال.
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بالتعاون مع «الهيئة الوطنية الدارة الطورائ واألزمات والكوارث»

«كهرباء دبي» تقيم ورشة عمل حول خطط
االستجابة للمخاطر
نظمت هيئة كهرباء ومياه دبي ور�شة عمل حول �إدارة الأزمات والكوارث ،بالتعاون مع «الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ
والأزمات والكوارث»� ،شارك فيها جميع �أع�ضاء فريق �إدارة الأزمات والكوارث لإمارة دبي وممثلون عن القيادة العامة ل�شرطة
دبي ،والإدارة العامة للدفاع املدين  -دبي ،وعن امل�ؤ�س�سات الأخرى ذات العالقة.
وا�ستعر�ضت هيئة كهرباء ومياه دبي خالل ور�شة العمل اخلطط التي
كانت قد و�ضعتها �سابق ًا ملواجهة الأزمات والكوارث امل�سجلة ،لدى «الهيئة
الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث» ،فيما ناق�شت �أي�ض ًا اجلهات
امل�شاركة خططها امل�ساندة لعمليات اال�ستجابة للأزمات وللعمل على
تن�سيق اجلهود بق�صد الت�أكد من جاهزية اخلطط على م�ستوى الإمارة.
ر�ؤية « الهيئة» الوطنية للكوارث
و�أكد �سعيد حممد الطاير ،الع�ضو املنتدب الرئي�س التنفيذي
لهيئة كهرباء ومياه دبي�« ،أن ور�شة �إدارة الأزمات والكوارث كانت
فر�صة لتبادل املعلومات واالطالع على �أف�ضل املمار�سات التي تتبعها
م�ؤ�س�سات حكومة دبي يف �إدارة املخاطر ،وان�سجام ًا مع ر�ؤية الهيئة ب�أن
تكون م�ؤ�س�سة م�ستدامة مبتكرة على م�ستوى عاملي ،ن�سعى �إلى تعزيز
تناف�سية دبي عاملي ًا واالرتقاء مب�ستوى اخلدمات احلكومية بها .ومن
هذا املنطلق ،نحر�ص على ت�ضافر اجلهود وحتقيق التكامل املن�شود بني
الهيئات احلكومية ورفع جاهزيتها ملواجهة املخاطر والأزمات وحاالت
الطوارئ املتعلقة مبجال عملها».
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مرونة هيئة كهرباء دبي
و�أ�ضاف «خطت الهيئة خطوات وا�سعة يف جمال تعزيز مرونتها
امل�ؤ�س�سية متمثلة ب�إدارة الأزمات والكوارث ،و�إدارة ا�ستمرارية الأعمال
وفق �أف�ضل املمار�سات العاملية ،ومتطلبات الهيئة الوطنية لإدارة
الطوارئ والأزمات والكوارث ،وذلك انطالق ًا من �إدراكها لأهمية
اخلدمات التي تقدمها ،وتعد ع�صب احلياة يف �إمارة دبي».
وختم بالقول« :تعمل الهيئة على ت�سخري التقنيات احلديثة يف �إطار
ا�سرتاتيجيتها للتحول الذكي يف جمال �إدارة املخاطر ،وقد �أطلقت
من�صتني جديدتني لدعم وت�سريع �إجراءات �إدارة املخاطر ،عرب تطبيق
املكتب الذكي اخلا�ص مبوظفيها ،وهما لوحة التحكم الذكية لإدارة
املخاطر ،التي طورتها وفق معايري موا�صفة الأيزو  31000و�إطار
عمل �إدارة املخاطر امل�ؤ�س�سية لدى الهيئة؛ ومن�صة احلوكمة واملخاطر
واالمتثال عرب نظام �ساب ( ،)SAP GRCلتكون بذلك واحدة من
�أوائل امل�ؤ�س�سات العاملية الرائدة التي طورت وا�ستخدمت هذه املن�صة
الذكية».
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كوارث
عبر التاريخ

في عام  1952تسببت بموت
 12000شخصًا وإصابة 100000
آخرين

كارثة ضباب
لندن
آالالف األطنان من
الغازات السامة
تكتم أنفاس
المدينة
لعل من الطبيعي �أن تعي�ش العا�صمة
الربيطانية �أيام ًا تكاد تنعدم فيها الر�ؤية لأ�سباب
خمتلفة ،فهي «عا�صمة ال�ضباب» ،كما ي�سميها
اللقب الذي ا�شتهرت به طوي ًال .لكن اللقب �شيء
والواقع �شيء �آخر .فلندن ،رمبا ككثري من املدن
االوروبية ،متر بظروف �شتى ،بينها اللطيف
ب�سمائه ال�صافية و�شم�سه ال�ساطعة ،ومنها القامت
امللبد بالغيوم وال�ضباب �أو الذي يغت�سل مبطر
عا�صف اليكاد يتوقف .ومع �أن حاالت �صعوبة
الر�ؤية ب�سبب ال�ضباب م�ألوفة ،خ�صو�ص ًا يف
ال�شتاء ،فدوامها لأيام عدة اليتكرر كثري ًا.
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ويف  5دي�سمرب  ،1952كانت العا�صمة الربيطانية على موعد مع
�أق�سى هجمات ال�ضباب التي تعر�ضت لها يف تاريخها الطويل� ،إذ كان
ال�ضباب اال�سود املائل الى ال�صفرة �أ�شبه ب�صخرة هائلة جثمت على
�صدر لندن لأيام خم�سة وكادت تكتم �أنفا�س العا�صمة نهائي ًا ،كما
ت�سببت بكارثة �أودت بحياة  12000ان�سان �سقط معظمهم يف االيام
الأولى للكارثة جراء �أمرا�ض تنف�سية �أغلبها كان عبارة عن التهابات
حادة يف الرئة �أو الق�صبات الهوائية ،و �إ�صابة مايزيد عن مئة الف
�آخرين ب�أمرا�ض تنف�سية كانت قاتلة يف بع�ض االحيان ،كما ت�سببت
الكارثة ب�أ�ضرار مادية وا�سعة �أحلقتها مبختلف القطاعات والغطاء
النباتي والرثوة احليوانية.
�ضباب املا�ضي
تلك الهجمة مل تكن الأولى يف تاريخ لندن التي يحا�صرها فيها
ال�ضباب ال�سام .فقد ذكرت تقارير �أن �ضبابا كثيف ًا له رائحة القار
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�شكل ما ي�شبه الب�ساط ال�سميك الذي ّ
لف العا�صمة لندن يف دي�سمرب
 1813لأيام عدة كانت الر�ؤية حمدودة خاللها .وبعد  60عام ًا بالتمام
والكمال ،هاجمت لندن موجة جديدة من ال�ضباب القامت مما رفع
ن�سبة الوفيات املعتادة فيها بحوايل  . % 40وارتفعت وترية املوت بني
اللندنني مرة �أخرى فوق معدلها العادي ارتفاع ًا حاد ًا جراء هجمة
ال�ضباب التالية يف يناير  ،1880ثم عاود ال�ضباب مهاجمة لندن يف
منا�سبات عدة اهمها يف فرباير  1882ودي�سمرب  1891ودي�سمرب
 1892و نوفمرب .1948
غري انها كارثة دي�سمرب  ، 1952كنت الأق�سى بني حاالت احل�صار
اخلانق كلها .واملفارقة� ،أن الكارثة بد�أت يف يوم م�شم�س وهادئ
التعكر �صفوه ريح قوية �أو غيمة �سوداء .وكان الربد قار�ص ًا �إلى درجة
مل تعهدها لندن من قبل حتى يف �شهر دي�سمرب املعروف ب�أجوائه
ال�صقيعية هناك ،وبدا الهواء جليدي ًا تكاد ذراته تتجمد �أمام عيني
املرء قبل �أن ي�ستن�شقها.
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و�سرعان �أخذ كل �شيء يتغري مع مرور الوقت ،وما �إن ح ّل ظهر
 5دي�سمرب ،حتى كانت العا�صمة قد �صارت مو�شحة برداء �سميك
�أ�سود مييل الى ال�صفرة ،مل حتتجب خلفه �سما�ؤها ومعاملها الكبرية
وال�صغرية فح�سب ،بل بات من ال�صعب على ال�سائر �أن يرى قدميه،
وا�شتكى كثريون من �أنهم عجزوا عن ر�ؤية �أ�صابعهم حني و�ضعوها على
بعد ع�شرات ال�سنتيمرات من عيونهم .حتى �أن الكثريين ممن كانوا
يقودون �سياراتهم حني �أخذ ال�ضباب يتكاثف ،ا�ضطروا الى التوقف عن
القيادة وترك �سياراتهم يف اخلارج ،لوحدها .والأدهى �أن رائحة بي�ض
فا�سد مقززة فاحت ،ولوثت هواء املدينة كله.
�شلل عام
هكذا وقعت الكارثة ال�شهرية بـ «�ضباب لندن العظيم» ،التي
ا�ستمرت حتى التا�سع من دي�سمرب ،وحار االخت�صا�صيون يف تف�سري
ا�سبابها اول االمر ،وانق�سم املراقبون ،بني فريق تقدمه رئي�س الوزراء

اال�سبق ون�ستون ت�شر�شل الذي كان على �سدة احلكم حينذاك  ،واعترب
�أن موجة ال�ضباب مل تكن �سوى زوبعة يف فنجان لن تلبث �أن تنق�ضي
رمبا يف �ساعات تعود بعدها احلياة الى �سابق عهدها ،وبني فريق �آخر
حذر من �أن املحنة �ستطول و �أن تداعياتها �ستكون كارثية على االرواح
واملمتلكات ،ناهيك عن البيئة.
والواقع �أن احلياة توقفت ب�شكل �شبه تام يف لندن ،حيث كادت
الكثري من ال�شوارع تخلو من املارة وال�سيارات ،وتوقفت و�سائط النقل
العام من حافالت وقطارات وطائرات وغريها ،حتى �أن �سيارات
الإ�سعاف مل تعد قادرة على العمل.
بيد ان االماكن املغلقة ،ك�صاالت ال�سينما واملطاعم والبيوت� ،أو تلك
الواقعة حتت �سطح االر�ض ،كمحطات قطارات االنفاق مث ًال ،مل تكن
يف م�أمن حقيقي من ال�ضباب القاتل ،الذي كثري ًا ما ت�سلل اليها و�أرخى
بظالله ال�سوداء اخلانقة ورائحته الكريهة عليها ،مما ا�ضطر الكثري
من املطاعم واملحالت التجارية واملدار�س الخ�..إلى �أخذ اجازة مفتوحة
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كوارث
عبر التاريخ
من العمل .لكن ماذا يفعل النا�س مع ال�ضباب الذي غزا حجرة نومهم،
او غرفة الطعام التي كانوا يتحلقون فيها حول املائدة مع �أطفالهم؟
بطبيعة احلال ،عجز الآالف عن التح�صن �ضد اخلطر الداهم
الذي �سمم الهواء وحجب الر�ؤية يف بيوت كثرية ،وخنق الآالف ،وال�سيما
الأطفال واملتقدمني بال�سن واملر�ضى واملدخنني ،ممن مل ي�ستطيعوا
النجاة وخ�صو�ص ًا يف ظل غياب اخلدمات ال�صحية الكافية وحالة
ال�شلل التي عانت منها امل�شايف و خدمات اال�ستجابة االولى عموم ًا.
من جهة �أخرى ،كان هناك «اخلفافي�ش» الذين اليعملون �إلى
يف الظالم ،ووجدوا يف الكارثة فر�صة ذهبية الرتكاب املزيد من
جرائمهم ،فداهموا البيوت واملحالت ،وهاجموا االبرياء ،فقتلوا من
قتلوا و�سلبوا من �سلبوا.
�أ�سباب الكارثة
واحلقيقة �أن جملة من الظروف تكاتفت لإنتاج الكارثة املروعة.
فمن جهة كان الطق�س �صقيعي ًا ال�سابيع عدة قبل اليوم امل�ش�ؤوم ،ما
�أجرب ال�سكان على التما�س الدفء ب�إحراق كميات متزايدة من الفحم
احلجري الرخي�ص يف مواقدهم .وملا كان االقت�صاد الربيطاين يف ا�سو�أ
�أو�ضاعه يف �أعقاب احلرب العاملية الثانية ،االمر الذي حمل احلكومة
على ت�صدير الفحم احلجري اجليد الى اخلارج ،وترك ابناء البالد
ي�ستهلكون الأنواع الرديئة التي ت�صدر الكثري من الأدخنة الكثيفة املثقلة
مبركبات م�ؤذية لل�صحة.
ول�سوء احلظ �أن الرياح كانت هادئة متام ًا يف ذلك اليوم ،كما �أن
العا�صمة الربيطانية كانت حتت ت�أثري مرتفع �ضغط جوي  ،الأمر الذي
�أدى �إلى منع �سحب الأدخنة الكثيفة التي كانت تت�صاعد من مداخن
البيوت وامل�صانع على الدوام ،من التفكك واالبتعاد تدريجي ًا ،بل كان
ال�ضغط اجلوي يجرب �أطنان الأدخنة هذه على العودة الى م�ستويات
قريبة من االر�ض ،و�أدى بالتايل الى مراكمة املزيد من الأدخنة
وم�ضاعفة م�ستويات التلوث نظر ًا �إلى زيادة تركيز امللوثات املوجودة يف
الأدخنة التي تراوح عمق طبقاتها بني  100و 200مرت ًا.
هكذا احتد الدخان الكثيف الذي تنفثه املداخن يف �سماء لندن
بال�ضباب الناجم رطوبة اجلو ال�صقيعي ،فولد ال�ضباب اال�سود املائل
�إلى ال�صفرة ،والذي ي�ضم جزيئات ال�سخام اال�سود و جزيئات الكربيت
وثا ين �أوك�سيد الكربون وحم�ض الهيدروليك وذرات القار عالوة على
مركبات �أخرى م�ؤذية.
�سنّ قوانني جديدة
وذكر مكتب االر�صاد اجلوية الربيطاين �أن الغازات واملركبات التي
بغ�ص بها يومي ًا خالل الكارثة �ضمت مركبات �سامية
كان ف�ضاء لندن ّ
�أبرزها  1000 :طن من ذرات الدخان ،و  2000طن من ثاين �أوك�سيد
الكربون .غري ان االكرث خطورة رمبا هو املواد التالية التي وجدت

طريقها هي االخرى يومي ًا الى الف�ضاء اجلوي اللندين 370 :طن ًا من
ثاين �أوك�سيد الكربيت التي تفاعلت مع عنا�صر �أخرى وحتولت الى
 800طن ًا من حم�ض الكربيت.
ومع �أن اليوم االول كان قا�سي ًا على اللندنيني للغاية النهم فوجئوا
بالكارثة حتيل نهارهم الى ليل دام�س وتكتم �أنفا�س املئات يف ال�شوارع
ويف البيوت ،لكن اليوم التايل 6 ،دي�سمرب الذي �صادف يوم �سبت ،كان
مرير ًا لي�س فقط الن فعل ال�سموم التي تكمم املدينة قد ت�ضاعف ،بل
�أي�ض ًا لبطء الزمن حتى ك�أن الدخان الكثيف قد ا�ستل روح الدقائق
ف�أخذ الوقت مير بتثاقل كبري .وكان  7دي�سمرب �أ�صعب من �سابقيه ،فقد
تزايد عدد ال�ضحايا كما �صارت الدخان �أ�شد بط�ش ًا بالأرواح وتفاقمت
�أعرا�ض االمرا�ض التنف�سية وغريها التي �أ�صابت االالف .ومع بزوغ
فجر االثنني  8دي�سمرب كانت الكارثة قد و�صلت ذروتها وبد�أت يف ظهر
ذلك اليوم نهاية املحنة ،و يف التا�سع من دي�سمرب انق�شعت �سحابات
الدخان اال�سود بفعل الرياح اخلفيفة.
احلكومة �سارعت �إلى �سنّ قوانني جديدة ل�ضمان عدم تلويث الهواء
ب�إحراق الفحم احلجري يف الأحياء ال�سكنية مبدن وبلدات البالد ،
تتوجت بـ «قانون الهواء النظيف» الذي اقره جمل�س العموم الربيطاين
يف  .1956وقد عاد ال�ضباب اال�سود يف  1962ليحاول ثانية �أن يكتم
�أنفا�س لندن ،االمر الذي حمل احلكومة على �إدخال تعديالت جذرية
على القانون.
�إال �أن كارثة �ضباب دي�سمرب  1952متثل جتربة مريرة ،التزال
حا�ضرة يف الذاكرة الربيطانية ،تنبه اجلميع الى خطر اللعب بالنار مع
البيئة وجتاهل �ضرورة حمايتها.
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نحو عالم
أكثـر أمـانًا
مشروع مبتكر لضمان األمن الغذائي

اإلمارات تسعى لزراعة أراض في المريخ
ماذا يفعل االن�سان ملواجهة حتديات الأمن الغذائي التي
تنذر بكوارث و�أزمات يف املدى املنظور ،يبدو �أن التغلب عليها ،
وجتاوز تداعياتها ،لن يكون �سه ًال على الإطالق؟
دولة الإمارات العربية املتحدة خرجت �أخري ًا على العامل باقرتاح
الفت للنظر ين�ص على ا�ستنبات تربة املريخ للح�صول على املنتجات
الزراعية التي توفر لنا الأغذية التي نحتاجها لال�ستمرار.
والنن�سى �أن هناك حلو ًال وخيارات بع�ضها اليزال قيد الدر�س يف
خمتربات ومعاهد كثرية يف �أنحاء العامل والنعرف الكثري عن تفا�صيله
التي مل تتبلور كلها ،وبع�ضها الآخر قد وجد طريقه الى التنفيذ �سلف ًا،
وهو عبارة عن حلول ب�سيطة ،باملعنى العلمي للكلمة� ،إذ التزيد عن
�إقامة �شراكات توفر جلهة ما �أن ت�ستثمر �أرا�ضي دولة افريقية �أو
�آ�سيوية خ�صبة بق�صد الزراعة وانتاج املواد الغذائية.
نخلة ..على املريخ
ويف هذا لإطار ،حظي م�شروع «النخلة يف املريخ» لوكالة الإمارات
للف�ضاء ،بقدر وافر من التقدير نظر ًا ملا يج�سده من ابتكارية وم�ستوى
رفيع من القدرة على ا�ست�شراف امل�ستقبل ،وذلك حني كوفئت عليه
الوكالة بجائزة �أف�ضل فكرة مبتكرة يف �إطار معر�ض االبتكار ،2018
الذي نظمته جامعة الإمارات مبنا�سبة �شهر الإمارات لالبتكار.
وامل�شروع هو واحد من م�شاريع الوكالة لفعاليات »عام زايد«،
وتعرب بو�ضوح عن ر�ؤية املغفور له ب�إذن اهلل ال�شيخ زايد بن
قطاعي الف�ضاء والزراعة.
�سلطان �آل نهيان ،ط ّيب اهلل ثراه ،يف
َ
وتتعاون الوكالة على م�شروع «النخلة يف املريخ» مع كلية الأغذية
والزراعة يف جامعة الإمارات ،حيث جتريان بحوث ًا متخ�ص�صة حول
�إمكانية منو �شجر النخيل ويف بيئة حتاكي ظروف ومناخ كوكب املريخ.
بعد هبوط م�سبار الأمل
وكانت وكالة الإمارات للف�ضاء قد �أزاحت النقاب عن خطة
م�ستقبلية ترمي �إلى العمل على زراعة �شجر نخيل التمر يف املريخ،
وذلك بعد �إر�سال م�سبار الأمل �إلى الكوكب الأحمر بحلول عام .2020
و�أ�شارت الوكالة �إلى �أنها «�ست�ستثمر �أموا ًال يف خطتني بحثيتني للزراعة
الف�ضائية ،حيث مت اختيار �شجر النخيل لروابطه الرمزية يف الإمارات
واملنطقة» .و�أو�ضحت �أنه «يوجد �أوجه ت�شابه بني املريخ وال�صحراء
 60العدد

24

الإماراتية ،مثل طبيعة الأر�ض والرتبة ،الفت ًا �إلى �أنه عندما يحني
الوقت لالنتقال �إلى املريخ� ،سيتوفر يف الف�ضاء م�صدر للم�أكل».
نخيل التمر والطماطم واخل�س والفريز
لكن لئن كان نخيل التمر �س ّباق ًا على غريه من �أنواع النبات بالو�صول
الى املريخ ،فهو لن يبقى وحيد ًا على الكوكب الأحمر� ،إذ تفيد الوكالة �أنه
مت اختيار نبتة اخل�س والطماطم والفريز لتتم زراعتها� ،إلى جانب �أ�شجار
نخيل التمر ،على املريخ وال�سيما �أن بيئة الف�ضاء قد تنا�سب طبيعتها.
ُي�شار �إلى �أن الإعالن عن اخلطة امل�ستقبلية الطموحة ،جاء غداة
�إعالن دبي عن بناء مدينة املريخ للعلوم بقيمة  500مليون درهم
ملحاكاة احلياة على الكوكب الأحمر ،و�سيكون امل�شروع موطن ًا لفريق
من الباحثني الذين �سيعي�شون يف الف�ضاء ملدة عام ،ليقوموا بتجارب
توفري االحتياجات الأ�سا�سية مثل الغذاء واملاء والطاقة للحفاظ على
احلياة على �سطح املريخ.

نحو عالم
أكثـر أمـانًا
قصة موت ايطالي معلن

بركان كامبي فليجري الذي غير وجه أوروبا
قديمًا...ينذر باالنفجار
تردد �أخري ًا �أن مركز املراقبة للن�شاط الربكاين ،ودرجات حرارة ال�صخور الذائبة يف �أعماق االر�ض حتت بركان كامبي
فليجري االيطايل  ،عاطل عن العمل منذ �أوا�سط نوفبمر املا�ضي ،ما يدعو يف ر�أي مراقبني �إلى القلق وال�سيما �أن الربكان
الرهيب مت�أهب للثورة منذ فرتة غري ق�صرية ،ح�سبما تذكر درا�سات عديدة ،فيما يحي�س الكثريون انفا�سهم خوف ًا من ثورته
املتوقعة وذلك النه من �أخطر الرباكني االوروبية �إن مل يكن �أخطرها على االطالق.
و تعي�ش منطقة «كامبي فليجري» القريبة من مدينة نابويل بجنوب
ايطاليا ق�صة موت معلن منذ �سنوات ،فاجلميع يكاد يعرف �أنها عملي ًا
قنبلة موقوتة البد ان تنفجر عاج ًال �أم �آج ًال ،مع �أن من ال�صعوبة مبكان
التب�ؤ بدقة اكرب بظروف و موعد انفجارها هذا� .صحيح �أنه مل يرث منذ
ما يقدر بـ  39الف �سنة  ،حني غيرّ وجه �أوروبا والعامل البدائي عموم ًا،
لكن من يدري متى يعيد ال ّكرة .والالفت �أن العبارة تعني بالعربية
«احلقول املحروقة» ،فهي حمكومة �سلف ًا باملوت حرق ًا ب�سيل احلمم
الذائبة التي قد ت�ضيق عنها الأر�ض يف اي حلظة.
يهدد  1.5مليون ن�سمة
والواقع ان الأمر لي�س حكاية جمرد ق�صة مثرية ،فثمة مليون ون�صف
املليون ن�سمة ممن تتوقف حياتهم ب�صورة كاملة على هذه املنطقة التي
ُيقال �إنها على كف عفريت.
منطقة كامبي فليجري ،الواقعة �إلى الغرب من نابويل ،هي عبارة
عن «كالديرا»� ،أو بحرية بركان ثار منذ قرون م�ضت ثم هد�أ تارك ًا
هذه احلفرة الوا�سعة يف �أعلى اجلبل لتدل عليه .و الربكان الذي بقي
هادئ ًا منذ ثمانينات القرن املا�ضي ،حني ح�صلت �سل�سلة من الزالزل
ال�صغرية الناجمة عن حركة ال�صخور امل�صهورة املتجهة �إلى ما ي�سمى
«احلجرة ال�ساخنة» �أو خزان احلمم الربكانية التي تنتظر اللحظة
املواتية للإندفاع �إلى الأعلى.
كارثة من العيار الثقيل
�إلى ذلك ،تدل هذه الدرا�سات �أن احلمم امل�صهورة تعر�ضت حلاجز
ما ا�ستطاع �صدّها يف ثمانينات القرن الفائت ومنعها من ال�صعود الى
ال�سطح  ،ومن املرجح �أن ذلك احلاجز كان عبارة عن ت�شكيالت �صخرية
بعمق  2-1كلم ،وقد �أدى ال�ضغط املفرو�ض على احلمم الى انطالق
كميات قليلة منها باجتاه جانبي ،بد ًال من �أن ت�صعد �إلى الأعلى .ولي�س
من الوا�ضح كم ي�ؤثر ذلك على �إمكان ثوران الربكان ،بيد �أن عدم وجود

ن�شاط زلزايل عنيف يف املنطقة خالل العقود الثالثة املا�ضية ،يدل يف
ر�أي العلماء على �أن ال�ضغط م�ستمر على احلمم املوجودة يف «احلجرة
ال�ساخنة» حتت البحرية الربكانية ،ما ُينذر بكارثة من العيار الثقيل يف
امل�ستقبل غري البعيد ،على االرجح.
ً
ويرى باحثون �أن �سلوك «الربكان النائم» قد تغري كثريا يف العقود
الثالثة املا�ضية ب�سبب حركة ال�صخور امل�صهورة املتبدلة ،وفيما كان
اخلطر يتهدد مدينة بوزويل فمن املتوقع الآن �أن يكون اندفاع احلمم
يف مناطق �أقرب �إلى مدينة نابلويل التي تتميز بكثافة �سكانية عالية.
هكذا تبقى «كامبي فليجري» كوعاء مغلق ،مليء مباء يغلي ولن
يطول به الأمر حتى يرفع غطاء الوعاء �أو يجد متنف�س ًا للخروج،
وحينذاك �ستحل اللحظة امل�ش�ؤومة وتكتمل ف�صول ق�صة «املوت املعلن»..
ولئن و�صلت احلمم امل�صهورة يف ثورته ال�سابقة ،قبل  39الف عام� ،إلى
ارتفاع  70كلم يف ال�سماء ،لت�سجل �أعظم بركان �شهدته الكرة الأر�ضية
يف  200الف عام ،ف�إن تداعيات ثورته املقبلة لي�ست وا�ضحة متام ًا.
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نحو عالم
أكثـر أمـانًا
زالزل أكثر واقوى..على الطريق

تباطؤ حركة دوران االرض ..نذير شؤم
�ضرب عدد من الزالزل �أواخر العام املا�ضي عدد ًا من املناطق يف ال�شرق والغرب ،وكان للعراق وايران حظهما الوافر من هذه
ال�ضربات �إذ تعر�ضت مناطق حدودية بني الدولتني يف �أوا�سط نوفمرب الفائت �إلى زلزال عنيف زادت قوته عن  7.3درجات على
مقيا�س ريخرت واوقع �أكرث من  415قتي ًال و 6700جريح ًا يف اجلانب االيراين فيما �سقط  8قتلى و حوايل  336جرحى يف العراق
جراء االهتزازات الرهيبة.
لكن تلك الكارثة مل تكن االولى ولن تكون الأخرية ،البل هي �أ�شبه
بنموذج ملا ينتظر العامل يف امل�ستقبل القريب ،ح�سبما يقول علماء
وباحثون يتابعون الن�شاطات الزلزالية حول العامل ويعملون على التنب�ؤ
مبا قد يقع منها هنا وهناك .و�إذ يلفت ه�ؤالء اخلرباء النظر الى
ظاهرة مهمة هي تباط�ؤ دوران االر�ض �أخري ًا ،وهو �أمر يح�صل ب�شكل
دوري ،فهم يعتربون ذلك دلي ًال على �أن العام املقبل �سي�شهد وقوع عدد
من الزالزل العنيفة.
املناطق اال�ستوائية مهددة
ويو�ضح العلماء �أن التباين يف �سرعة دوران الأر�ض ميكن �أن ي�ؤدي
�إلى ن�شاط زلزايل �شديد ،وال �سيما يف املناطق اال�ستوائية املكتظة
بال�سكان .فعلى الرغم من �أن التبدل يف �سرعة دوران الكرة االر�ضية
�ضئيل للغاية ،وي�ؤدي �إلى تغري طول اليوم بزمن بالغ يف الق�صر يقدر
بواحد بالألف من الثانية ،فالتباط�ؤ يت�سبب يف حترير كميات هائلة من
الطاقة يف جوف االر�ض ،كما يقولون.
وقد كانت العالقة بني �سرعة دوران االر�ض والن�شاطات الزلزالية
مو�ضع درا�سة وحتليل من قبل الكثريين من الباحثني حول العامل.
و�سلط عليها ال�ضوء اخري ًا روجر بيلهام ،وهو باحث من جامعة
كولوراد ،وذلك يف ورقة اعدها مع زمالء �آخرين� ،أكدت «ان العالقة
بني دوران االر�ض والزالزل قوية ،وت�شري الى ان هناك زيادة فى عدد
الزالزل ال�شديدة فى العام املقبل».
وا�شتملت الورقة على درا�سة الزالزل التي جتاوزت قوتها  7درجات
منذ عام  ،1900ا�ستنتج منها الباحثون �أن �أوقات ًا معينة �شهدت عدد ًا
من الزالزل �أكرب من فرتات اخرى؛ وفيما تراوح عدد الزالزل يف
مراحل معينة بني  25و  30زلزا ًال يف العام ف�إن متو�سط عدد هذه
الكوراث �سنوي ًا كان  15زلزا ًال يف العام.
غياب الأدلة القاطعة
والالفت ،ح�سبما يقول الباحثون ،هو �أن هناك عالقة وا�ضحة
بني دوران الأر�ض والن�شاط الزلزايل؛ فقد تراجعت �سرعة الدوران
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بقدر ب�سيط مرات عدة على مدى خم�س �سنوات متتالية ،يف القرن
املا�ضي ،وكان املزيد من الن�شاط الزلزايل دائم ًا يح�صل يف ال�سنوات
التي تلي تلك االعوام اخلم�س .وا�ستنتج الباحثون من ذلك �أن االر�ض
تعطينا �إ�شارات وا�ضحة خالل خم�س �سنوات �سابقة على اي موجة من
الزاللزل العنيفة التي حت�صل ب�شكل دوري.
هكذا يعتمد الباحثون على املقارنات واالح�صائيات يف توقعاتهم
هذه اكرث مما ي�ستندون �إلى ادلة علمية دامغة ،فال�سر احلقيقي لهذه
العالقة بني تباط�ؤ الدوران والن�شاط الزلزايل اليرزال جمهو ًال .لكن
ثمة من يرى �أن تغريات طفيفة يف �سلوك نواة الكرة االر�ضية ،قد يكون
م�س�ؤو ًال عن تباط�ؤ �سرعة الدوران واي�ض ًا عن �إثارة الن�شاط الزلزايل
اي�ض ًا.
ومن ال�صعب التكهن مبكان وقوع الزالزل الإ�ضافية يف فرتات
الطفرات التي ي�سببها التغري يف �سرعة الدوران ،و�إن كانوا الي�ستبعدون
وقوعها يف مناطق قريبة من خط اال�ستواء ،حيث يعي�ش قرابة مليار
�إن�سان!.

نحو عالم
أكثـر أمـانًا

التباين يف �سرعة دوران الأر�ض ميكن �أن ي�ؤدي �إلى ن�شاط زلزايل �شديد

أبريل 63 2018

من هنا
وهناك

الكوراث الطبيعية ستحرم الواليات المتحدة
من  % 50من نموها االقتصادي
باتت تداعيات الكوارث الطبيعية التي تعود �أ�سبابها
الرئي�سية الى عدم العناية بالبيئة واملناخ عناية كافية،
معروفة ب�شكل عام ،وال�سيما �أن �آثارها االقت�صادية
واالجتماعية ال�سلبية �صارت �أكرب من �أن يتجاهلها �أحد.
وترددت �أخري ًا تكهنات ب�أن معدل النمو ال�سنوي الأمريكي
�سيرتاجع بن�سبة قد تزيد عن  % 50جراء اخل�سائر الناجمة عن
الكوارث املناخية التي يعتقد �أن قيمة �أ�ضرارها لن تقل عن 360
مليار دوالر� ،سنوي ًا خالل العقد املقبل.
تفاقم حدة الكوارث
و�أكدت درا�سات جديدة� ،أن الزيادة املتوقعة يف حدة ووترية
الأعا�صري والعوا�صف املاطرة واجلفاف �أو حرائق الغابات الناجمة
كلها عن التغري املناخي ،تتطلب اتخاذ تدابري خلف�ض اعتماد
الواليات املتحدة على الوقود الأحفوري امل�سبب للغازات امللوثة ،علم ًا
�أن  % 80من الق�سط الأكرب من الطاقة املنتجة وامل�ستخدمة يف
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الواليات املتحدة ي�أتي من م�صادر الطاقة التي ت�سهم يف االحرتار
املناخي.
ثمن باهظ
وذكرت هذه الدرا�سات �أن التكاليف الباهظة للكوارث التي
يت�سبب بها التبدل املناخي التقت�صر على قيمة اخل�سائر االقت�صادية
التي تلحقها الكوراث بالبنية التحتية وغريها ،بل يجب �أخذ الآثار
االجتماعية وال�صحية التي تخلفها الكوارث يف االعتبار.
و ُي�شار �إلى �أن هذه التكاليف قد بلغت نحو  240مليار دوالر يف
 ، 2017هذا من دون احت�ساب قيمة اال�ضرار التي حلقت بالواليات
املتحدة الأمريكية يف �أغ�سط�س و�سبتمرب جراء الإع�صارين «هاريف»
و»�إيرما».
ومن املتوقع �أن متثل تكاليف الكوراث نحو  % 40من النمو
احلايل لالقت�صاد الأمريكي ،وهي �سرتتفع �إلى  360مليار دوالر
على الأقل� ،سنوي ًا يف ال�سنوات الع�شر املقبلة� ،أي �أنها �ستهدر ما
يعادل  % 55من النمو االقت�صادي الأمريكي.

من هنا
وهناك

اغالق مطارات وطرق وبحث محموم
عن الدفء

عاصفة «إيما» الثلجية
تشل الحياة في أوروبا

لقي ع�شرات اال�شخا�ص حتفهم يف �أنحاء �أوروبا جراء موجة
ال�صقيع التي جتتاح القارة ،فيما تعر�ضت و�سائل املوا�صالت ب�أنواعها
�إلى �أرباكات �أجربت الكثري منها على التوقف لفرتات متفاوتة ،وال�سيما
يف �ساعات الليل ب�سبب تراكم الثلوج الذي يجعل ا�ستعمال الطرق
متعذر ًا خ�صو�ص ًا يف مناطق ب�شمال القارة ،كا�سكوتلندا.
وقد �أودت العا�صفة القادمة من �سيربيا و التي �أطلق عليها ا�سم
«اميا» ،بحياة � 18شخ�صا يف بولندا و�ستة يف ت�شيكيا وخم�سة يف
ليتوانيا و�أربعة يف فرن�سا وعدد مماثل يف �سلوفاكيا �إلى جانب اثنني يف
كل من ايطاليا ورومانيا .ويف ا�ستونيا ،تويف �سبعة ا�شخا�ص.
أبريل 65 2018

من هنا
وهناك

ضرب منطقة اسمها على قائمة
اليونسكو للتراث العالمي

على متن بالونات ضخمة

االنترنت يصل
للمناطق المنكوبة
بطريقة مبتكرة
تقول «�ألفابيت» ،وهي ال�شركة الأم لغوغل� ،إنها
جنحت بتو�صيل خدمة االنرتنت للهواتف الذكية يف
مناطق نائية من بورتوريكو وذلك بوا�سطة بالونات
�ضخمة حتلق على ارتفاع عايل فوق االرا�ضي التي
تخربت فيها �أبراج الهواتف املحمولة بفعل �إع�صار
ماريا.
ويبدو �أن اثنني من هذه البالونات العمالقة التي مت �إطالقها
يف �إطار م�شروع «لوون» ،توفر خدمة حمدودة متكن املتلقي من
البحث عرب ال�شبكة والتوا�صل عرب الربيد الإلكرتوين والو�صول
�إلى �شبكة الإنرتنت الأ�سا�سية لزبائن �شركة « �آت �آند تي».
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زلزال بقوة  6.5درجات
يخلف عشرات الضحايا
والمصابين في الصين
�ضرب زلزال عنيف �أواخد العام الفائت مقاطعة
�سيت�شوان يف جنوب غرب ال�صني ،خملف ًا �ضحايا مت تقدير
عددها االويل بـ  23قتيال .
و�أعلن مكتب الطوارئ الأويل يف بيان بثه يف اعقاب العثور على ثالث
جثث �إ�ضافية ،عن هذا التقدير الإجمايل �إال �أنه مل يقدم مزيدا من
التفا�صيل .و�أو�ضح البيان �أن � 493شخ�صا على الأقل �أ�صيبوا حني وقع
زلزال قوته  6,5درجات يف منطقة متنزه جيوت�شايغو املدرج على قائمة
اليوني�سكو للرتاث العاملي والذي ي�ضم �أكرث من  140بحرية.وا�شارت
تقارير �صحافية الى �إجالء �أكرث من � 70ألف �شخ�ص من البلدات
والقرى التي �ضربها الزلزال.
ويعيد الزلزال �إلى الأذهان الزلزال الهائل بقوة  8درجات والذي
تعر�ضت له املنطقة يف  2008وخ ّلف  87الف قتيل ومفقود.

من هنا
وهناك

سيساعد على مكافحة االرهاب

برنامج الكتروني ينظف شبكة االنترنت من
أكاذيب المتطرفين
�أعلنت احلكومة الربيطانية اخري ًا عن اخرتاع برنامج
الكرتوين جديد يقوم بالتعرف على املواد الرتويجية
للجماعات املتطرفة على �شبكة االنرتنت ،وال�سيما التنظيم
الإرهابي امل�سمى «داع�ش» ،وحذفها ب�شكل فوري.
ون�سبت هيئة «بي بي �سي» الربيطانية �إلى وزيرة الداخلية
الربيطانية �أمرب راد قولها �أخري ًا �أنها توجهت �إلى الواليات املتحدة
ملناق�شة الربنامج اجلديد مع �شركات ذات عالقة بابتكارات
تكنولوجية متقدمة للتباحث معها حول جهود حماربة التطرف.
يق�ضي على  % 94من الدعاية الداع�شية
�أما كيف يعمل الربنامج الذي �صممته �شركة بريطانية ،فهو يبحث

يف قاعدة بيانات �ضخمة ملواد داع�ش على االنرتنت ،قبل �أن يحدد املواد
التي تروج للأفكار املتطرفة .غري �أن �أ�سرار جناحه املفرت�ض ،مل تت�ضح
بعد بانتظار دخوله على خط مكافحة االرهاب وظهور نتائج عمله.
ولفتت الوزيرة الى �أن بو�سع الربنامج حتديد نحو  % 94من
�أن�شطة تنظيم داع�ش ،م�شري ًة �إلى احتمال �إ�صدار قوانني جديدة تُلزم
�شركات االت�صاالت با�ستخدام هذه التقنية التي �ستحدث ثورة حقيقية
يف عامل التكنولوجيا ومكافحة االرهاب �إذا �أثبتت فاعليتها فع ًال.
وجاء يف التفا�صيل التي �أوردتها ال�سلطات الربيطانية على مواقع حكومية
�إلكرتونية� ،إن الربنامج قادر تلقائي ًا على �ضبط  ٪ 94من الدعاية
الداع�شية بدقة ت�صل �إلى  .٪ 99.995و�أُفيد ب�أنه من املمكن ا�ستخدام
هذا الربنامج على �أي من�صة �أوموقع مت�صل ب�شبكة الإنرتنت ،ما ي�سمح
لل�سلطات املخت�صة ب�إيقاف الفيديوهات الإرهابية حتى قبل بثها.
أبريل 67 2018

تقنيات
حديثـة

تتمتع بمواصفات تساعد على ضمان األمن واالمان

شرطة أبو ظبي تقدم مجموعة
من االبتكارات الالفتة
يف �إطار �سعيها لرت�سيخ ثقافة االبتكار يف املجتمع
الإماراتي ،عر�ضت �شرطة �أبو ظبي عدد ًا من الت�صاميم
واالبتكارات املميزة التي تت�صل ب�شكل مبا�شرة مبجاالت
اهتمامها لكنها تتعداها الى ميادين �أخرى بيئية واجتماعية،
وذلك يف �أوائل فرباير املا�ضي ،خالل «�شهر االمارات لالبتكار
 »2018الذي انطلقت فعالياته يف يا�س مول وكورني�ش
�أبوظبي.
وافتتح اللواء مكتوم علي ال�شريفي ،مدير عام �شرطة �أبوظبي ،جناح
ال�شرطة ،الذي نظمه مركز اال�سرتاتيجية والتطوير امل�ؤ�س�سي يف يا�س
مول ،م�ؤكد ًا �أن �شهر الإمارات لالبتكار ي�سهم يف تنمية روح الإبداع
واالبتكار ،ويح ّفز الرغبة يف البحث العلمي وتوظيف العلوم وتطبيقاتها
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يف خدمة املجتمع ،ومواجهة حتديات الع�صر .وا�شار اللواء ال�شريفي �إلى
�ضرورة حتويل االبتكارات �إلى فر�ص لتنمية القدرات احلقيقية من خالل
التعرف على مناذج واقعية من �إبداعات امل�ؤ�س�سات والأفراد ،مبا ي�سهم يف
موا�صلة م�سرية التنمية امل�ستدامة والتطوير الدائم.
غوا�صة ذكية
ومن االبتكارات املتميزة التي ا�شتمل عليها جناح ال�شرطة ،نالت
«الغوا�صة الذكية» من ابتكار اخلريجة� ،أمرية عادل �سليمان ،والطالبتني
�سارة العامري ،و�شم�سة املن�صوري ،من ق�سم اجلغرافيا يف كلية العلوم
الإن�سانية يف جامعة الإمارات ،اهتمام ًا كبري ًا .والالفت �أن من املمكن
للغوا�صة الذكية �أن ت�ؤدي مهام عدة يف املجال الأمني �أو البيئي ،كما �أنها
ت�ؤدي مهمات ا�ستك�شافية ،مثل البحث عن املفقودين ،وعن الأج�سام

تقنيات
حديثـة

الغريبة يف قاع البحار ،وبو�سعها �أن تكون �أحيان ًا بديلة للغوا�صني حلمايتهم
من املخاطر.
والغوا�صة الذكية جمهزة بكامريات عالية اجلودة ّ HD
وك�شافات
ذات �إنارة قوية ،وتتحرك بوا�سطة جهاز حتكم ،من خالل تطبيق ميكن
تثبيته على الهاتف املتحرك ،بحيث تظهر على ال�شا�شة حركة الغوا�صة،
كما تعمل وفق تقنية «الواي فاي».
و�إ�ضافة الى ذلك ،فالغوا�صة مزودة بح�سا�سات لقيا�س درجة ملوحة
وحرارة مياه البحر ومدى قلويتها ،و�إعداد قراءات بيئية دقيقة يف هذا
املجال ،كما ميكن �أن ت�ؤدي مهامها لي ًال يف مياه البحر وامل�سابح املائية
و�أحوا�ض املزارع .وقد مت ربطها ب�أجهزة «حا�سوب وا�ست�شعار ومالحة»،
و�صممت كي تقوم بعمليات مراقبة ملحيط ال�سفن و�أنابيب النفط� ،إلى
جانب ر�سم خرائط بيانية لقاع البحار ،وتوفري قاعدة بيانات غنية
حول املالحة البحرية ،كما ميكن �أن تتحرك ب�سرعة كبرية والتعامل مع
الظروف البيئية املختلفة للبحر.
جهاز ا�ست�شعار
�أما برنامج «جهاز اال�ست�شعار للحد من حوادث ال�ضباب» ،واالبتكار،

وهو م�شروع تخ ّرج م�شرتك للطالبات �شيخة اجلابري ،وموزة املهريي،
ومهرة العامري ،و�أمل الكعبي من كليات التقنية العليا للطالبات بالعني،
فقد جذب انتباه العديد من زوار اجلناح.
ويعمل اجلهاز على قيا�س كثافة ال�ضباب عرب قرون ا�ست�شعارية يتم
تثبيتها �أعلى �أعمدة الإنارة على الطرقات ،ثم ير�سل النتائج التحليلية �إلى
نظام الإخطار عرب برنامج «خرائط جوجل» ،وتظهر اخلارطة ،الأماكن
وال�شوارع التي يوجد فيها ال�ضباب مميزة بثالثة �ألوان «عالية الكثافة:
الأحمر ،متو�سطة الكثافة :الأخ�ضر ،منخف�ضة الكثافة :الأبي�ض».
قيا�س امل�سافات بني ال�سيارات
وبق�صد توفري املزيد من احلماية للمركبات ومن فيها يف ظروف
الر�ؤية ال�صعبة الناجمة عن ت�شكل ال�ضباب ،كان بني املعرو�ضات جهاز
الليزر لتحديد امل�سافات لقيادة املركبات ب�أمان يف ال�ضباب والظالم.
واجلهاز احلديث من �إعداد فريق العمل ،العقيد حممد �إبراهيم
العامري ،مدير مديرية الطوارئ وال�سالمة العامة يف قطاع العمليات
املركزية ،والنقيب حمد �أحمد البلو�شي ،وامل�ساعد �أول حممود علي
البريق ،واملدرب عبد اهلل حممد �آل علي.
يناير 69 2018

تقنيات
حديثـة

وقال العقيد العامري �إن ا�ستعمال اجلهاز يت�سم باملرونة فمن املمكن
ا�ستخدامه بو�ضعه خلف ال�سيارة ،ليطلق �شعاعا ليزريا بلون �أحمر الغر�ض
منه حتديد امل�سافة الآمنة بني املركبات على الطرق ،وا�شار �إلى �أن ال�شعاع
يخرتق ال�ضباب بزاوية هرمية حمددة ،ويت�سع مداه على الأر�ض على
�شكل مظلة ،وي�سهم يف ترك م�سافة �أمان وا�ضحة الر�ؤية ل�سائقي املركبات
و�إعطائهم الفر�صة التخاذ القرار املنا�سب �أثناء القيادة مبا ي�ساعد على
تفادي احلوادث املرورية وال�سيما حني جتعل الظروف الطبيعية الر�ؤية
حمدودة.
�شعاعه يخرتق املطر والظلمة
ولفت �إلى �أن بو�سع ال�شعاع الليزري اخرتاق املطر املت�ساقط ،كما �أنه
ال ي�سبب م�شكالت �صحية� ،سواء ل�سائق املركبة نف�سها �أو ال�سيارات التي
خلفها  ،وميكن ا�ستخدامه يف الطرقات املظلمة لتحقيق الغاية نف�سها.
و�أكد العقيد العامري حر�ص �شرطة �أبوظبي على مواجهة التحديات
بطرق متطورة ومبتكرة� ،ضمن منظومة �أمنية متكاملة ت�ستخدم �أكرث
التقنيات تقدم ًا مبا ي�ضمن حتقيق ر�ؤيتها امل�ستقبلية ،وتعزيز تناف�سية
وريادة �إمارة �أبوظبي يف التنمية امل�ستدامة ،ان�سجام ًا مع ر�ؤية احلكومة
ال�ست�شراف امل�ستقبل على نحو مدرو�س ومتقدم.
حمطة ات�صاالت متنقلة
ومن االبتكارات االخرى املعرو�ضة التي تقدم خدمة مهمة
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للدولة ،كانت حمطة االت�صاالت املتنقلة واملتعددة التي تكلف حوايل
� 400ألف درهم ،وتوفر قرابة  10ماليني درهم من تكاليف البنية
التحتية لتامني الفعاليات حالي ًا .وي�ضم الفريق الذي �أجنز املحطة
املبتكرة ،امل�ساعد �أول جالل ح�سن البلو�شي ،وامل�ساعد �أول علي �أحمد
البلو�شي من قطاع �ش�ؤون القيادة ومركز معلومات �شرطة �أبوظبي.
ويف تعليق على املحطة ودورها ،قال جالل البلو�شي�« :إن االعتماد
على ال�شبكات الال�سلكية يف االبتكار يرجع لأنها تعد �شبكة توا�صل
�آمنة يتم العمل بها يف جميع الدول» ،اكد �أن «حمطة االت�صاالت
متعددة املهام ومتنقلة ،و�أطلقنا عليها «»ICT–SAT؛ وهي اخت�صار
ملركز نظم املعلومات ،الذي يعمل بتقنية الأقمار اال�صطناعية»
و�ضم املعر�ض «دعامية مطاط هوائي حلماية احلافالت املدر�سية
من حوادث اال�صطدام» .والفكرة املبدعة من ابتكار مها زيد ال�سقاف
الها�شمي ،مدير فرع التوجيه الثقايف واملعنوي يف �إدارة املرا�سم
والعالقات العامة يف قطاع املالية واخلدمات .و�أو�ضحت �أن االخرتاع
يتك ّون من دعامة مطاطية ،ب�سماكة � 20سنتيمرت ًا يف زوايا الواجهة
الأمامية واخللفية للحافالت ،ويتم تركيب كي�س هوائي مطاطي بني
الدعامات يعمل عرب م�ست�شعرات فائقة ال�سرعة ،يخرج وقت الت�صادم
امت�صا�ص قوة اال�صطدام .واعتربت �أن االبتكار ي�ساهم يف رفع
م�ستوى معايري ال�سالمة املرورية ،ويف تعزيز ثقة املجتمع يف اخلدمات
االبتكارية التي تقدمها �شرطة �أبوظبي لك�سب ر�ضاهم و�إ�سعادهم.

تقنيات
حديثـة

االدارة العامة للدفاع المدني بدبي
تستعملها

تقنيات ذكية تساعد
على ضمان سالمة
المستجيبين األوائل
عر�ضت الإدارة العامة للدفاع املدين يف دبي �أواخر
يناير الفائت  24من التقنيات الذكية اجلديدة التي
ت�ساعد على التعامل مع حاالت الطوارئ بفعالية كما
تقلل من الوقت الالزم للو�صول الى ميدان احلادث،
وتوفر مزيد ًا من االمان للم�ستجيبني الأوائل واجلمهور.
وقدم �ضباط يف الدفاع املدين �شرح ًا وافي ًا حول التقنيات
الذكية امل�ستخدمة يف التعامل مع البالغات عن حوادث
احلريق ،ا�شتملت على نظارة ذكية يرتديها فريق
اال�ستجابة املتواجد يف مكان احلادث ،وتعمل على �إر�سال
�إحداثيات املكان بال�صوت وال�صورة �إلى مكتب العمليات
والفرق الأخرى بهدف اتخاذ الإجراءات الالزمة ملعاجلة
احلادث ،وبذلك يتم تقليل زمن اال�ستجابة للحادث
وتخفي�ض اخل�سائر املادية والب�شرية الناجمة عنه.
حزام ذكي
كما ا�شتملت التقنيات املعرو�ضة على «حزام» ذكي خا�ص الغاية منه
احلفاظ على حياة رجال االطفاء و�ضمان حمايتهم ،وهو يعمل على قيا�س
نب�ضات القلب ودرجة حرارة اجل�سم ومراقبة عملية التنف�س ،وحاملا
�أظهر م�ؤ�شر احلزام �أن مرتديه يبذل جمهود ًا قد ي�ؤثر على �سالمته ،يتم
�إخراجه من ميدان احلادث ،و�إر�سال رجل �إطفاء �آخر للحلول حمله.
وحتدث الرائد خلفان بن د�سمان عن قارب �إطفاء ذكي تابع لإدارة
الدفاع املدين يف دبي ،يبلغ طوله � 10أمتار ويحتوي على كامريات حرارية
وح�سا�سات ،وميكن التحكم به من داخل غرفة العمليات بهدف القيام
بعمليات اال�ستطالع واملكافحة.يف حاالت الطوارئ.
يناير 71 2018

تقنيات
حديثـة

ت ّنبه صاحبها إلى مكانها

مظلة تستشعر المطر قبل هطوله..وتقاوم الريح
الطق�س وتقلباته ميكن �أن تكون م�شكلة امل�شاكل يف دول
كثرية ،ووترية تغريه ال�سريعة التي ي�صعب التكهن بها،
قد تت�سبب ب�إربكات ،او حتى حوادث طارئة ،وال�سيما يف
املناطق املعروفة بن�سب هطول مرتفعة.
لكن بني مبتكري هذه االيام ،من تفرغوا للبحث عن حلول ملتاعب
الطق�س .وخرج بع�ضهم باخرتاع الفت للنظر ،هو عبارة عن مظلة
ذكية �صممت بطريقة جتعلها قادرة على التكهن بتبدالت الطق�س،
وذلك بف�ضل تطبيق خا�ص يت�صل بتقنية بلوتوث مت تزويدها به.
والطريف �أن ب�إمكان التطبيق الذكي نف�سه �أن ينبه �صاحب املظلة �إلى
مكانها ،يف حال فقدانها.
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مهمتان
و التطبيق ذو املهمة املزدوجة ،ير�سل حتذيرات فورية �إلى هاتف
امل�ستخدم لتنبيهه �إلى التغري الذي �سيطر�أ قريب ًا على الطق�س كي يعمد
�إلى اتخاذ االحتياطات املنا�سبة .كما �أن �شريحة التتبع املدجمة ت�ستخدم
تكنولوجيا «بلوتوث  »1.4لالت�صال بالأجهزة الذكية من �أجل امل�ساعدة يف
معرفة مكان املظلة الذكية ،يف حال ال�ضرورة.
و املظلة م�صنوعة من �ألياف زجاجية بقيا�س  14مليمرت حلمايتها من
االنك�سار والعطب وال�سيما �أثناء الرياح القوية ،حتى ان باالمكان ابقاءها
مفتوحة يف رياح ب�سرعة  55ميال يف ال�ساعة .كما يتم طالء �ألياف املظلة
مبادة تيفلون ملنع ت�سرب مياه املطر.
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كن
مستعدًا

األقل في حوادث المواصالت

الحد من ضحايا كوارث الطيران؟
كيف يمكن
ّ
تفيد االح�صاءات ب�أن حوادث الطريان التي تنتهي نهاية م�ؤ�سفة متثل ن�سبة �ضئيلة للغاية من عدد الرحالت التي ت�صل
الى مبتغاها ب�سالم ،يف طول العامل وعر�ضه .وعلى الرغم من �أنه ال يكاد مير يوم دون �أن ن�سمع عن �سقوط طائرة �أو �أكرث،
فاحلوادث قليلة للغاية باملقارنة مع عدد الرحالت الإجمايل .وعلى �سبيل املثال ال احل�صر ،ذكر « االحتاد الدويل للنقل
اجلوي» (�آياتا) يف بيان ا�صدره يف فرباير  2016ان ن�سبة الرحالت اجلوية املنكوبة التي ا�شتملت على �سقوط طائرة مدنية
وموت عدد من ركابها ،مل تزد يف  2015عن حادث واحد يف كل  3.1مليون رحلة.
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كن
مستعدًا

بحوث م�ستمرة
مع ذلك ،تتوا�صل البحوث الرامية �إلى احل ّد من كوارث الطريان من
خالل معاجلة اثنني من �أبرز �أ�سبابها ،وهما ح�صول خط�أ ب�شري و ن�شوء
ظروف جوية غري مواتية .و�إذ يجري تطوير تكنولوجيا قادرة على توقع
�أخطاء ب�شرية ممكنة منع حدوثها ،فهناك العديد من التجارب التى
تهدف الى تطويق تبدالت ظروف الطق�س على نحو يهدد بكارثة جوية.
وبع�ض �أمناط هذه التكنولوجيا يت�صل بتذويب اجلليد الذي ميكن �أن
يت�شكل على هيكل الطائرة� ،أو مبعاجلة املدرج املغطى باجلليد� ،أو مبعرفة

االحوال اجلوية يف الفرتة املقبلة� ،إ�ضافة �إلى تكنولوجيا م�ضادة للربق،
و�أخرى لتح�صني املحرك �ضد ظروف طق�س معينة .وثمة تكنولوجيا
جديدة للك�شف عن املطبات الهوائية قيد التطوير حالي ًا للم�ساعدة على
جتنب احلوادث الناجمة عن املطبات التي كان ي�صعب الك�شف عنها
�سابق ًا ،و تثبيت الطائرة يف حاالت االهتزاز العنيف عند التعر�ض ملطب
مفاجئ.
ً
لكن ايا كانت االبحاث واالبتكارات ،ال�شك �أن جتنب كوارث الطريان
غري ممكن على الدوام ،فثمة حاالت ال�سبيل ملواجهتها ،حني يقع عطل
أبريل 75 2018

كن
مستعدًا

جوهري يف الطائرة ب�شكل مفاجئ وهي يف مرحلة التحليق التي تلي
ت�سلقها الى ارتفاع حمدد� ،أو عندما ت�صطدم بجبل �أو عقبة ما ،ناهيك
عن االعمال االرهابية� .أما يف الغالبية ال�ساحقة من حوادث الطريان،
فثمة �إجراءات احتياطية ميكنها �أن ترفع ن�سبة النجاح املتوقع يف انقاذ
�أكرب عدد ممكن من ركاب الطائرة امل�صابة ،نوجز �أبرزها فيما يلي،
موزعة على اجلهات املعنية باتخاذها:
�سلطات الطريان املدين واملطارات
	•للجهات امل�شرفة على عمل املطارات وت�سيري الرحالت اجلوية،
دور مهم يف تعزيز جهود احل ّد من كوارث الطريان ،وخ�صو�ص ًا
من خالل القيام باخلطوات التالية:
	• العمل دائم ًا على تعزيز �أنظمة التحكم لتاليف وقوع �أخطاء
ب�شرية.
	•تطوير نظام �إدارة حركة املالحة اجلوية.
	•احل ّد من حوادث ت�صادم الطائرات يف ال�سماء �أو على االر�ض.
	•حت�سني التجهيزات املختلفة ذات العالقة على االر�ض ،وال�سيما
�شبكات اال�ضاءة والال�سلكي والرادار.
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	•رفع م�ستوى عمليات املراقبة الفنية للطريان.
	•تعزيز �إجراءات االمن وال�سالمة قبل ال�صعود الى الطائرة.
	•ال�صيانة الدورية املتكاملة للطائرات
	•حتديث دوري للطائرات
ال�شركات الناقلة وال�صانعة
	•تتحمل هذه ال�شركات م�س�ؤوليات مت�شعبة ومتداخلة ،ميكن
ت�صنيفها حتت العناوين العري�ضة الثالثة التالية:
تعزيز القدرة على حتمل ال�صدمة
	• حني تهبط الطائرة ب�شكل �إ�ضطراري على االر�ض �أو مياه
املحيط ،ف�إن جناة من يكون على متنها تتعلق الى حد كبري مبدى
حتملها لل�صدمة  .وا�شارت درا�سات �أخرية �إلى �أن اخلطوات
التالية من �ش�أنها �أن ت�ساع الطائرة على امت�صا�ص ال�صدمة:
	•تعزيز هيكل الطائرة.
	•تقوية االر�ضية التي تتو�ضع فوقها مقاعد الركاب.
	•زيادة متانة اخلزائن العلوية.

كن
مستعدًا
	•توفري حزام �أمان مثبت من ثالث نقاط وقادر على �إبقاء
الراكب ملت�صق ًا باملقعد.
	•
التح�صني �ضد احلرائق
يعتقد �أن احلرائق تت�سبب ب�أكرث من  % 68من الوفيات التي تتمخ�ض
عنها حوادث الطريان ،لذا من ال�ضروري اتخاذ �إجراءات وقائية �أبرزها:
ا�ستخدام مقاعد خا�صة مزودة بو�سائد �أكرث قدرة على مقاومة
اال�شتعال.
	•تركيب كا�شفات دخان يف دورات املياه.
	•و�ضع كا�شفات حريق يف خزانات ال�شحن (كارغو) عالوة على
�أنظمة �آلية ملكافحة النار ،وا�ستعمال مواد مقاومة للحريق يف
ت�صميم هذه اخلزانات.
	• تزويد دورات املياه بطفايات حريق �آلية ،وتوفري طفايات
حممولة ( 2على االقل) يف الطائرة بالإ�ضافة الى و�سائل
مكافحة احلريق االخرى.
	•تركيب �أنظمة متطورة لنفث الرذاذ اخلفيف الذي ي�ساعد على
�إطفاء النار وقت احلاجة.
�إجراءات �إخالء الطائرة
	•توفري الظروف امل�ساعدة على التحرك ب�سرعة من خالل
مكافحة احلريق والدخان واالبخرة ال�سامة يف الطائرة.
	•تنظيم املقاعد ب�شكل منا�سب ،وال�سيما املقاعد القريبة من
خمارج الطورائ.
	•حت�سني حجم املمرات امل�ؤدية الى خمارج الطوارئ و�إ�ضاءتها.
	•تدريب طواقم الطائرة على مهارات �ضبط احل�شود .
	•تو�سيع الفتحات الفا�صلة بني احلواجز يف الطائرة.
الركاب
ال�شك �أن العامل الأهم يف جناح حماولة ركاب للخروج �ساملني من
طائرة حمطمة ،هو �سلوك ه�ؤالء الركاب �أنف�سهم .فمهما اتخذت �شركات
الطريان وغريها من �إجراءات مل�ساعدة الراكب على النجاة  ،ف�إنه لن
يفلح يف النفاد بجلده �إذا ت�أخر يف مغادرة الطائرة �أو اخفق غب تفادي
الدخان الكثيف و�سمومه.
وت�شري الدالئل �إلى وجود ناجني يف  % 95من احلوادث التي �سقطت
فيها طائرة ركاب �أو هبطت هبوط ًا �إ�ضطراري ًا ته�شم جزء كبري منها يف
نهايته .هذه احلقيقة تبعث على التفا�ؤل ،علم ًا �أن النجاة لي�ست �سهلة.
ولعل عدد الناجني من حادث كهذه يتوقف على مدى التزام الركاب
باتباع �إجراءات الأمان التي قد ي�صعب التقيد بها على من يعانون من

حاالت ا�ضطراب مثل فوبيا الطريان .فالالفت �أن الدقة يف تنفيذ
التعليمات واالنتباه التام الى ما يجري لهما ت�أثري حا�سم على جناة
الراكب من عدمها .والأهم هو �أن اخلوف من الطريان �أو اال�ضطراب
ال�شديد لن ي�شال قدرة الراكب على املحاكمة ال�صحيحة وتذكر التفا�صيل
ال�ضرورية ،بل قد مينعاه من التحرك ب�سرعة للنجاة بجلده ،علم ًا �أن
الت�أخر يف الفرار من الطائرة املنكوبة قد يكلف الراكب حياته.
مايجب ان يفعله امل�سافر ..واليفعله
وابرز اجراءات الأمان الواجب اتخاذها هي:
	•اختيار مقعد يف الثلث اخللفي من الطائرة الن ن�سبة النجاة
ملن يكون فيه لدى وقوع حادث هي �أعلى بحوايل  40%من
املقاعد االمامية.
	•قراءة تعليمات االمان املوجودة يف جيب املقعد وفهمها واال�ستماع
بعناية الى التوجيهات التي تُذاع قبل االقالع مبا�شرة.
	•الت�أكد من معرفة الطريق الى باب الطوارئ االقرب.
	•�إبقاء حزام الأمان مربوط ًا طوال الرحلة.
	•عند االعالن عن هبوط �إ�ضطراري و�شيك ،يرتتب على الراكب
�أن يت�شبث بذراعيه املتقاطعني باملقعد الذي �أمامه ،وا�ضع ًا
�أحد كفيه على املقعد والكف الثاين فوق الأول ،ثم يريح جبهته
فوق كفيه ،مما يجعله يف و�ضعية �آمنة حني ت�صطدم الطائرة
باالر�ض �أو باملياه.
	•واذا مل يكن هناك مقعد ميكن للراكب �أن يتم�سك به ،عليه
�أن ينحني �إلى الأمام ،وا�ضع ًا ر�أ�سه بني ركبتيه ،وفوقه ذراعيه
املتقاطعني ،بحيث يكون املرفقان ملت�صقان بالركبتني من
جانبيهما.
	•ينبغي عليه البقاء هادئ ًا قدر االمكان.
	•�إذا كان الهبوط �سيتم فوق املاء ،يجب ارتداء قمي�ص النجاة
ا�ستعدادا لفتحه حلظة اخلروج من الطائرة.
	•�إذا ح�صل نق�ص يف الأوك�سيجني ،على الراكب �أن يرتدي القناع
الذي يتدلى فوق مقعده فور ًا وقبل م�ساعدة اي كان ،النه لن
ي�صمد من دون �أوك�سيجني اكرث من  15ثانية.
	• الدخان الكثيف الذي يحجب الر�ؤية واملليء بالغازات ال�سامة،
م�س�ؤول عن ن�سبة كبرية من الوفيات يف حوادث الطريان.
لذا ي�ستح�سن و�ضع منديل �أو قطعة قما�ش نظيف فوق االنف
واالنحناء خ�صو�ص ًا �أثناء التوجه الى باب النجاة ،ليبقى املرء
حتت م�ستوى الدخان.
	• من ال�ضروري املغادرة يف غ�ضون دقيقتني كحد �أق�صى ،ومن
دون االمتعة ال�شخ�صية ،يف حال وجود حريق ودخان.
	•يجب االبتعاد عن الطائرة  ،بال�سرعة املمكنة ،يف عك�س اجتاه
الرياح ،الى نقطة التقل عن  150مرت ًا.
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ﺍﻟﺘﺤﺼﻴﻦ ﺿﺪ ﺍﻟﺤﺮﺍﺋﻖ

ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ أﻧﻪ ﻻ ﻳﻜﺎد
ﻳﻤﺮ ﻳﻮم دون أن ﻧﺴﻤﻊ
ﻋﻦ ﺳﻘﻮط ﻃﺎﺋﺮة أو أﻛﺜﺮ،
ﻓﺎﻟﺤﻮادث ﻗﻠﻴﻠﺔ ﻟﻠﻐﺎﻳﺔ
ﺑﺎﻟﻤﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ ﻋﺪد
اﻟﺮﺣﻼت اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ.
ﻣﻊ ذﻟﻚ ،ﺗﺘﻮاﺻﻞ
ّ
اﻟﺤﺪ
اﻟﺒﺤﻮث اﻟﺮاﻣﻴﺔ إﻟﻰ
ﻣﻦ ﻛﻮارث اﻟﻄﻴﺮان ﻣﻦ
ﺧﻼل ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ اﺛﻨﻴﻦ ﻣﻦ
أﺑﺮز أﺳﺒﺎﺑﻬﺎ ،وﻫﻤﺎ ﺣﺼﻮل
ﺧﻄﺄ ﺑﺸﺮي و ﻧﺸﻮء
ﻇﺮوف ﺟﻮﻳﺔ ﻏﻴﺮ ﻣﻮاﺗﻴﺔ.
وإذ ﻳﺠﺮي ﺗﻄﻮﻳﺮ
ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﻗﺎدرة ﻋﻠﻰ
ﺗﻮﻗﻊ أﺧﻄﺎء ﺑﺸﺮﻳﺔ
ﻣﻤﻜﻨﺔ ﻣﻨﻊ ﺣﺪوﺛﻬﺎ.

ﺑﻠﻐﺖ ﻧﺴﺒﺔ ﺣﻮادث
اﻟﻄﻴﺮان ﺣﺎﻟﺔ واﺣﺪة
ﻣﻦ ﻛﻞ  3.1ﻣﻠﻴﻮن رﺣﻠﺔ
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•

اﺳﺘﺨﺪام ﻣﻘﺎﻋﺪ ﺧﺎﺻﺔ ﻣﺰودة ﺑﻮﺳﺎﺋﺪ أﻛﺜﺮ
ﻗﺪرة ﻋﻠﻰ ﻣﻘﺎوﻣﺔ اﻻﺷﺘﻌﺎل.

•

ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻛﺎﺷﻔﺎت دﺧﺎن ﻓﻲ دورات اﻟﻤﻴﺎه.

•

وﺿﻊ ﻛﺎﺷﻔﺎت ﺣﺮﻳﻖ ﻓﻲ ﺧﺰاﻧﺎت اﻟﺸﺤﻦ
)ﻛﺎرﻏﻮ( وأﻧﻈﻤﺔ آﻟﻴﺔ ﻟﻤﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﻨﺎر،

•

ﺗﺰوﻳﺪ دورات اﻟﻤﻴﺎه ﺑﻄﻔﺎﻳﺎت ﺣﺮﻳﻖ آﻟﻴﺔ،

•

ﺗﺮﻛﻴﺐ أﻧﻈﻤﺔ ﻣﺘﻄﻮرة ﻟﻨﻔﺚ اﻟﺮذاذ
اﻟﺨﻔﻴﻒ اﻟﺬي ﻳﺴﺎﻋﺪ ﻋﻠﻰ إﻃﻔﺎء اﻟﻨﺎر
وﻗﺖ اﻟﺤﺎﺟﺔ.

ﺇﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺇﺧﻼﺀ ﺍﻟﻄﺎﺋﺮﺓ
•

ﺗﻮﻓﻴﺮ اﻟﻈﺮوف اﻟﻤﺴﺎﻋﺪة ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺤﺮك
ﺑﺴﺮﻋﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﺤﺮﻳﻖ
واﻟﺪﺧﺎن واﻻﺑﺨﺮة اﻟﺴﺎﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﻄﺎﺋﺮة.

•
•
•
•

ﺗﻨﻈﻴﻢ اﻟﻤﻘﺎﻋﺪ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻨﺎﺳﺐ ،وﻻﺳﻴﻤﺎ
اﻟﻤﻘﺎﻋﺪ اﻟﻘﺮﻳﺒﺔ ﻣﻦ ﻣﺨﺎرج اﻟﻄﻮرائ.
ﺗﺤﺴﻴﻦ ﺣﺠﻢ اﻟﻤﻤﺮات اﻟﻤﺆدﻳﺔ اﻟﻰ
ﻣﺨﺎرج اﻟﻄﻮارئ وإﺿﺎءﺗﻬﺎ.
ﺗﺪرﻳﺐ ﻃﻮاﻗﻢ اﻟﻄﺎﺋﺮة ﻋﻠﻰ ﻣﻬﺎرات
ﺿﺒﻂ اﻟﺤﺸﻮد.
ﺗﻮﺳﻴﻊ اﻟﻔﺘﺤﺎت اﻟﻔﺎﺻﻠﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﺤﻮاﺟﺰ
ﻓﻲ اﻟﻄﺎﺋﺮة.

ﺇﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻷﻣﺎﻥ
•
•

اﺧﺘﻴﺎر ﻣﻘﻌﺪ ﻓﻲ اﻟﺜﻠﺚ اﻟﺨﻠﻔﻲ ﻣﻦ
اﻟﻄﺎﺋﺮة.
اﻟﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﻣﻌﺮﻓﺔ اﻟﻄﺮﻳﻖ اﻟﻰ ﺑﺎب
اﻟﻄﻮارئ اﻻﻗﺮب.

•

ً
إﺑﻘﺎء ﺣﺰام اﻷﻣﺎن ﻣﺮﺑﻮﻃﺎ ﻃﻮال اﻟﺮﺣﻠﺔ.

•

ً
اﻟﺒﻘﺎء ﻫﺎدﺋﺎ ﻗﺪر اﻻﻣﻜﺎن.

•

ﻣﻦ اﻟﻀﺮوري اﻟﻤﻐﺎدرة ﻓﻲ ﻏﻀﻮن

•

دﻗﻴﻘﺘﻴﻦ ﻛﺤﺪ أﻗﺼﻰ.
ﻓﻲ ﺣﺎل وﺟﻮد ﺣﺮﻳﻖ ودﺧﺎن ﻳﺠﺐ
اﻻﺑﺘﻌﺎد ﻋﻦ اﻟﻄﺎﺋﺮة..
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في
العمق
أوبئة وامراض تحصد أرواح الكثيرين

التداعيات الصحية للكوارث واألزمات ..
والسبيل الى تجاوزها
للكوارث واالزمات� ،سواء كانت طبيعية �أم من �صنع
االن�سان� ،أبعاد �صحية متعددة الوجوه ،بع�ضها يبدو بو�ضوح
حني ينفجر الربكان �أو يح�صل الزلزال ،وبع�ضها الآخر
يبقى خافي ًا من ال�صعب اكت�شافه بادئ االمر.
وحني تقع كارثة ما ،تت�سابق و�سائل االعالم ب�أنواعها لتغطية االحداث
املتعلقة بها ،لت�سلط ال�ضوء بقوة على حجم اخلراب واخل�سائر املختلفة.
وتغ�ص �شا�شات التلفزيون و�صفحات اجلرائد ب�صور وتقارير تت�صل
باللحظات وااليام الأولى للفي�ضان �أو الربكان �أو الزلزال ،..االمر الذي
يحول االنظار يف حاالت كثرية عن ال�ضرر البعيد املدى ،اجل�سدي
والنف�سي ،الذي احلقته الكارثة ب�صحة �أبناء املجتمع ،حتى ولو مل يكونوا
يف متا�س مبا�شر مع املنطقة املنكوبة .واملظاهر امل�ؤقتة ،من قبيل ا�سعاف
امل�صابني ونقل اجلرحى �أو �إقامة مع�سكر ًا للناجني واملهجرين الخ..
ت�ستقطب قدر ًا كبري ًا من االهتمام والترتك املتابع يلتقط �أنفا�سه للتفكري
يف �سيناريوهات «اليوم التايل» ،على ال�صعيد ال�صحي.
م�شكالت التهجري
والواقع �أن امل�شكالت ال�صحية احلقيقية الناجمة عن الكوراث تبد�أ
بالتبلور والت�أثري بعد ايام من الكارثة ،ويف وقت تكون احلركة الدائبة التي
اثارتها قد هد�أت .و�أهم هذه امل�شكالت احلقيقية ت�أتي كنتيجة مبا�شرة
لتهجري ال�سكان الى �أماكن قد التتوفر فيها مياه �صاحلة لل�شرب او
متديدات �صحية �سليمة ،كما ان عدد املهجرين ،و توفر الرعاية ال�صحية
لهم ،وم�ستوى وعيهم ال�صحي ،كلها عوامل تلعب دور ًا ا�سا�سي ًا يف حتديد
حجم ونوعية الآثار ال�صحية ال�سلبية املرتتبة على الكارثة والأوبئة
واالمرا�ض املعدية التي �ستتف�شى يف املنطقة املنكوبة.
وبناء على هذه االعتبارات ،من ال�ضرورة مبكان و�ضع خطط م�سبقة
لال�ستجابة،على �أن تكون ذات طبيعة ا�سرتاتيجية قادرة على التعامل
املجدي مع املظاهر ال�صحية املواكبة للكوارث ،مبا يف ذلك التخطيط
لتوفري م�ستوى منا�سب من اجلاهزية واال�ستجابة ومن ثم تهيئة الظروف
التي متهد للتعايف على املدى الطويل من تبعاتها .والنن�سى وجوب و�ضع
�آليات للقيا�س بحيث يكون من املمكن معاينة مدى النجاح ب�شكل منتظم
وتدارك النق�ص املمكن و�س ّد الفجوات املحتملة.
ً
وقبل ا�ستعرا�ض الظروف ال�صحية الأكرث �شيوعا يف �أوقات الكوارث
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ب�شيء من التف�صيل ،جتدر اال�شارة �إلى �أن الرتكيز على االمرا�ض املعدية
واالوبئة القابلة لالنتقال ب�سرعة يعود �إلى �أنها ت�ؤثر ب�أعداد كبرية من
الب�شر ،مع �أن الكوارث قد تت�سبب ب�أمرا�ض غري معدية تظل عادة حاالت
فردية.
املياه امللوثة
تفيد التجارب و الدرا�سات �أن عدم توفر مياه �شرب ،وال�سيما النظيفة
منها ،يف �أعقاب الكارثة ،يجعل املهجرين �أو ال�سكان عموم ًا عر�ضة
للإ�صابة بالإ�سهال ،الذي يكون عادة م�ؤ�شر ًا قوي ًا �إلى وجود �أمرا�ض �أو
�أوبئة خطرية مثل الكولريا التي ميكن ان تن�شا عن الطعام �أو املاء امللوث،
وتعترب من �أخطر االوبئة القادرة على و�ضع حد حلياة امل�صاب يف غ�ضون
يوم واحد� ،إذ ت�ؤدي �إلى فقدان  10ليرتات من �سوائل اجل�سم ب�سرعة
ب�سبب اال�سهال ال�شديد.
وي�أتي اال�سهال يف طليعة االمرا�ض التي تنتقل عن طريق املاء وتوقع
العديد من ال�ضحايا  ،ففي بع�ض املنا�سبات االخرية� ،أحلقت الأمرا�ض

في
العمق
املعدية ذات العالقة باملاء� ،ضرر ًا كبري ًا مبناطق تعر�ضت للكوارث .ففي
الفي�ضانات التي غمرت �أجزاء كبرية من بنغالد�ش يف عام ،2004
على �سبيل املثال ال احل�صر ،زاد عدد الذين لقوا حتفهم ب�سبب اال�سهال
عن � 1700شخ�ص ًا .واليبدو هذا العدد من ال�ضحايا غريب ًا ،خ�صو�ص ًا
�أن اال�سهال يف تلك احلاالت كان من �أعرا�ض الإ�صابة بالكولريا
�أو�إي�س�شريي�شيا كويل .غري �أنه �أثبت يف كوارث الحقة ،مثل ت�سونامي
� ،2004أو �سابقة كفي�ضانات موزامبيق  ،1998ب�أنه م�صدر كبري للخطر
على االرواح.
والالفت �أن اال�سهال لي�س حظر ًا على الدول النامية ،فهو من الأمرا�ض
املعدية التي التي خطفت حياة الكثري من �ضحايا �إع�صاري �ألي�سون
( )2001و كاترينا ( )2005اللذين �ضربا الواليات املتحدة الأمريكية.
وقد �شهدت الكارثتان تف�شي �أمرا�ض و�أوبئة �أخرى .و�إذ ُ�سجلت �إ�صابات
عديدة بالكولريا بني الناجني من �إع�صار كاترينا ،فقد عرث �أي�ض ًا على
�إ�صابات ب�إلتهاب الكبد من منط (�آ) و (�إي) لدى ه�ؤالء الناجني الذين
و�صلهم املر�ض عن طريق املياه امللوثة بالرباز.
جدير بالذكر �أن التهاب الكبد (�آ) �شائع يف الدول النامية ،ب�سبب
تردي نوعية التمديدات ال�صحية هناك� .أما التهاب الكبد (�إي) ،فهو
يح�صل عادة يف �أعقاب هطول �أمطار غزيرة ت�ؤدي الى في�ضانات ،وهو
عموم ًا الي�ؤدي بامل�صاب ال�سليم اجل�سم الى املوت لكنه قد يتهدد احلياة
حني ينتقل �إلى امر�أة حبلى.
حمى التيفوئيد
ً
ومن االوبئة ال�شائعة �أي�ضا التي ت�شبه الكولريا يف �أنها تن�ش�أ من املاء
�أو الغذاء امللوث ،هناك حمى التيفوئيد ،التي ت�صيب �سنوي ًا ما يقدر
بحوايل  20مليون ن�سمة ،وت�سببها بكترييا ال�ساملونيال  ،التي ميكن �أن
تنتقل لل�شخ�ص �إذا تناول طعام ًا �أو �شراب ًا مل�سهمها �شخ�ص م�صاب�،أو
تلوث مبفرزاته � ،أو حتى باالقرتاب من �أقنية �صرف �صحي مك�شوفة يف
مناطق �شهدت �إ�صابات بهذا الوباء .ويف واحدة من احلوادث الالفتة التي
�شهدتها مدينة كاالمبا الفليبينية يف مار�س  ،2008بلغ عدد امل�صابني
بالتيفوئيد حوايل � 1400شخ�ص ًا ،تويف عدد منهم حتت وط�أة �أعرا�ض
املر�ض التي ت�شتمل على احلراراة املرتفعة التي ت�صل عادة الى 40
درجة مئوية ،والنزف املعوي والوهن الذي يرتافق بال�صداع احلاد .وبني
الأعرا�ض الالفتة لهذا الوباء الذي التعرفه الدول املتقدمة ،هو �أن بع�ض
امل�صابني يعانون من اال�سهال احلاد ،فيما يتعر�ض بع�ضهم االخر الى
احلالة امل�ضادة :الكتام ال�شديد.
وتربز املياه امللوثة واال�سهال مرة �أخرى بني العنا�صر ذات العالقة
بوباء الديزانرتيا الذي تنتقل البكرتيا امل�سببة له عن طريق املاء ،يف
املواقع املنكوبة بالكوارث .ويعترب اال�سهال ال�شديد من االعرا�ض ال�شائعة
لهذا الوباء التي ترتافق بالنزيف والقيح ،ما ينهي حياة امل�صاب خالل
� 24ساعة  .غري �أن اال�صابات العادية غالب ًا ما تنتهي حتى من دون

معاجلة .ووباء القربيات  ،Balantidiasisهو االخر ،ي�صيب االمعاء
وين�ش�أ ب�سبب املاء امللوث ،ويكرث عادة يف اوقات الكوارث حني ي�ضطر
الب�شر الى العي�ش يف مناطق جماورة لأماكن تواجد اخلنازير� ،إذ حتمل
هذه احليوانات بكترييا القريبات وتنقلها عرب املاء الذي ي�ستعمله الب�شر
للغ�سيل �أو ال�شرب.
�أمرا�ض ت�سببها احليوانات
وثمة تهديد �آخر العالقة مبا�شرة للماء والغذاء به� ،إذ ين�ش�أ من
احليوانات واحل�شرات الزاحفة والطائرة ب�أنواعها ،التي ميكن �أن تغزو
خميمات �أو مالجئ الناجني وذلك يف �سياق بحثها عن مكان �آمن يف
�أعقاب كارثة ما ،مما ميكن �أن يعر�ض الب�شر لل�سعات �أو لدغات خمتلفة
قد يكون بع�ضها مميت ًا .وعلى �سبيل املثال اال احل�صر� ،سقط حوايل
 35قتي ًال يف منطقة بيني ببوليفيا بعدما كانت الفي�ضانات قد غمرتها
يف فرباير  ،2007ب�سبب �إ�صابتهم بحمى ال�ضنك بعد تعر�ضهم للدغ
البعو�ض احلامل لفريو�سات هذا الوباء .والنن�سى �أن وباء املالريا اخلطري
الذي يتف�شى خ�صو�ص ًا يف �أوقات الكوارث ،يح�صل ب�سبب ل�سعة بعو�ضة
�سرعان ما تقتل ال�ضحية بعد كثري من ال�صداع والتقيو واالعرا�ض امل�ؤملة،
�إن مل يتلق العناية ال�صحية العاجلة.
وداء اللولبية النحيفة  ،Leptospirosisهو الأخر حيواين املن�ش�أ
ينتقل عند مالم�سة اجللد �أو االغ�شاء املخاطي مع ماء �أو نباتات رطبة �أو
طني تلوث ببول القوار�ض امللئ عادة ببكترييا هذا املر�ض .وغالب ًا ما ت�ؤدي
الفي�ضانات �إلى حمل بكرتيات وملوثات و�أمرا�ض من هذا النوع الذي
تعترب القوار�ض حا�ضنة لها ،الى مناطق بعيدة عن م�صدرها اال�سا�سي
 .وقد عانت مناطق مثل تايوان وال�صني من حاالت �إ�صابة بهذا املر�ض
البكتريي بعد اع�صار نايل  ،2001كما انت�شر �أي�ض ًا يف �أعقاب في�ضانات
مومباي يف عام .2000
�أوبئة االكتظاظ
وثمة �أمرا�ض تنجم عن االزدحام ال�شديد ووجود �أعداد كبرية من
الب�شر يف �أمكنة ت�ضيق بهم ،لعل �أ�شهرها هو داء احل�صبة الذي �أ�صاب
الكثريين يف باك�ستان يف  2005خالل اال�شهر ال�ستة التالية على زلزال
�ضرب جنوب �شرق �آ�سيا و�أدى الى تهجري الكثريين من بيوتهم .و يعترب
التهاب ال�سحايا  ،نوع ًا �آخر من �أمرا�ض الإكتظاظ ،وقد �أوقع العديد من
ال�ضحايا يف �آت�شه االندنوي�سية ويف باك�ستان.
ال�شك �أن التخطيط اال�سرتاتيجي املت�أين وبرامج الرعاية ال�صحية
املتطورة على املدى الطويل ،تبعث الأمل على �إمكانية احل ّد من �آثار
التداعيات ال�صحية التي تتمخ�ض عن الكوارث والأزمات ،وال�سيما ان
التعاون الدويل على ال�صعيد ي�سري الى الأمام بخطى واثقة ،وقد حقق
�سلف ًا نتائج ملمو�سة على �صعيد تقلي�ص تبعات �أمرا�ض خطرية و تطويق
ذيول �أخرى.
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في
العمق
يشاطر «الهيئة» الكثير من األهداف

الدفاع المدني اإلماراتي يجدد عهد الوفاء
والعطاء في «اليوم العالمي»

احتفلت دولة الإمارات العربية املتحدة يف الأول من
مار�س املا�ضي باليوم العاملي للدفاع املدين ،الذي كان منا�سبة
لتجديد العهد للقيادة الر�شيدة التي ال تدخر جهد ًا لتقدمي
كل دعم ممكن وتوجيه مفيد للدفاع املدين ،وعقد العزم على
ّ
م�صاف فرق
موا�صلة العطاء وال�سعي لالرتقاء بادائه الى
الدفاع املدين يف �أكرث الدول تقدما ،وعلى نحو يلتزم �أرفع
املعايري العاملية.
ويف هذه املنا�سبة ،يجدر بنا �أن نتذكر واجباتنا جتاه الدفاع املدين.
اليكاد حادث طارئ �أو �أزمة مفاجئة �أو كارثة داهمةُ ،يذكر �إال ويتم التنويه
فيه الى الدور الهام الذي لعبته فرق الإ�ستجابة االولية من �إ�سعاف
و�إطفاء و�شرطة ،وتفانيها يف التعامل مع احلادث وتطويق ذيوله و�إنقاذ
من ميكن �إنقاذهم .ومع ذلك ،ثمة حاجة لت�سليط ال�ضوء على الدفاع
املدين وخدماته با�ستمرار لأن التعريف به يفتح �أمامه �أبواب النجاح
التي الميكنه �أن يلجها من دون الدعم العام الذي يحتاجه لي�س فقط
لال�ستمرار بل لتحقيق �أهدافه ال�سامية يف حماية االرواح واملمتلكات.
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الوقاية واحلماية واملكافحة
والواقع �أن لدور الدفاع املدين م�ستويات عدة ،فم�ساهماته الالفتة
تتجلى من خالل خدمات تتوزع على مراحل ا�سا�سية ثالث ت�ضمن توفري
االمن واالمان وا�ستمراريته ،بدء ًا بالوقاية التي ت�ساعد على حت�صني
الدولة �ضد التهديدات املحتملة قبل وقوعها ،ومرور ًا باحلماية حيث العمل
على مواجهة الأخطار و�إبعاد �شبحها عن املجتمع ،وانتها ًء باملكافحة التي
ت�شتمل على معاجلة اال�سباب الكامنة للتهديدات قبل �أن تتطور وت�شكل
خطر ًا حقيقي ًا.
وباقة اخلدمات هذه متكاملة ،كل منها يعزز الآخر وي�ستمد منه القوة،
وت�ستند الى عدد من من الأ�س�س التي ي�أتي يف طليعتها الدعم الالمتناهي
من قبل القيادة الر�شيدة ،ومدى التجاوب وامل�ؤازرة التي يقدمها املجتمع
ككل ،بافراده وم�ؤ�س�ساته وجمموعاته املختلفة ،جلهود فرق الدفاع املدين
و�سيا�ساتها وخططها التنفيذية .فنجاح اخلدمات النفي�سة التي يقدمها
و جهوده الد�ؤوبة للحفاظ على االرواح واملمتلكات ،يتوقف يف واقع احلال
على مدى جتاوب اجلمهور و ا�ستعداد النا�س كي ي�ضموا جهودهم الى
جهود فرق الدفاع املدين ويعملوا الى جانبها كيد واحدة ،عندما تربز
احلاجة.
�آفاق وا�سعة
ً
ً
ولقد تطور الدفاع املدين وات�سعت �آفاقه �أفقيا وعموديا ،فهو من جهة
اليتوقف عن بلورة ا�ساليب وبنى وخطط على امل�ستوى املحلي تكون مواكبة
للع�صر ل�ضمان قدرتها على اال�ستجابة للتحديات امل�ستقبلية التي ي�سعى
على الدوام الى التنب�ؤ بها .ومن جهة ثانية ،فهو �شهد على م�ستوى العامل،
قدر ًا وافر ًا من التنامي ،وثمة دول ال تكف عن مراجعة اخلطط والربامج
املعنية كي حتافظ دائم ًا على جاهزيتها للوقوف يف وجه �أي �أخطار غري
متوقعة قد تفاجئ املجتمع يف هذه املنطقة �أو تلك.
والدفاع املدين االماراتي الذي يجتهد على الدوام ملتابعة �أحدث
التطورات التكنولوجية والعملية التي يتو�صل اليها االخت�صا�صيون يف
�أنحاء العامل ،هو حري�ص كل احلر�ص على توفري هذه املعطيات املتطورة
ملن�سوبيه يف �سياق �سعيه لت�أهيلهم للقيام مبهاماتهم على الوجه الأكمل،
وذلك عن طريق �إخ�ضاعهم لدورات تدريبية ،وتهيئة فر�ص كافية
لالحتكاك بامل�ؤ�س�سات ذات االهتمام امل�شرتك حول العامل ،وللحوار
وتبادل الراي مع اجلهات الدولية املعنية بالدفاع املدين وذلك بق�صد

في
العمق

تعميق خربة طواقمها و�صقل مهاراتهم.
واحلق �أن فرق الدفاع املدين ،والدوائر امل�شرفة على عملها ور�سم
�سيا�ستها ،على م�ستوى العامل قد طورت من عالقاتها وزادت روابطها
متانة ،كما �أن�شئت منظمات عاملية معنية بتعميق هذا التعاون وتنظيمه،
بحيث يعود بالنفع على �أ�صحاب امل�صلحة �أينما كانوا .
عالقات خارجية وداخلية
و�إذا و�ضعنا عالقات التعاون اخلارجي الن�شطة والوثيقة التي يقيمها
الدفاع املدين الإماراتي و�آفاقها املتنامية على حدة ،ف�إن قدر ًا وافر ًا
من جهوده الرامية الى توثيق عرى التعاون مع امل�ؤ�س�سات التي ت�شاطره
االهتمام على امل�ستوى الداخلي من�صب على تن�سيق التعاون والعمل
امل�شرتك مع « الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث» الن
التقاطعات بينهما كثرية للغاية الى حد التماهي يف بع�ض احلاالت.
وطبيعي �أن تكون هناك �شراكة ا�سرتاتيجية قوية بني الكيان الذي ميثل
فرق اال�ستجابة االولى ،وبني واجلهة املخولة و�ضع ال�سيا�سات والنظم و
ر�سم اخلطط  ،على ال�صعيد املحلي والوطني ،اخلا�صة ب�إدارة الطوارئ
والأزمات والكوارث يف الدولة .والوا�ضح �أن الطرفني يعمالن لتحقيق

الأهداف الرئي�سية نف�سها املتمثلة يف حماية االرواح واملمتلكات واحلفاظ
على مكت�سبات الدولة.
واحلق �أن جناحات الدفاع املدين االماراتي يجب �أال تفاجئ �أحد ًا،
فهي نابعة من خلفية متعددة اجلوانب تتكاتف عنا�صرها وتتعا�ضد .
ولعل م�ساهمة �أبناء الإمارات يف رفد الدفاع املدين بحما�س و التزام
ملمو�سني لعبا دور ًا الفت ًا يف جناحاته .وهذه امل�ساهمة مل تكن غريبة،
ف�صفات االماراتي املميزة من والء للوطن وقيادته الر�شيدة و�شجاعة
و�إيثار و�سخاء وحر�ص على الت�سامح واالنفتاح على االخر الذي يتمنى له
االماراتي اخلري مثلما يتمناه لنف�سه ،تدل �سلف ًا �أنه لن يق�صر يف �أداء
الواجب جتاه املجتمع و�أفراده.
ً
ً
والنن�سى ان الوالء للوطن و القيادة الر�شيدة ميثالن دافعا مهما لبذل
املزيد من اجلهود من جانب فرق الدفاع املدين �أي�ض ًا التي نذر �أع�ضا�ؤها
انف�سهم للوفاء بالعهد الذي قطعوه على �أنف�سهم للقيادة احلكيمة .وه�ؤالء
الرجال والن�ساء يجددون العهد يف اليوم العاملي للدفاع املدين من كل
عام ،على بذل ق�صارى اجلهد العالء راية الوطن وحمايته من اخلطر
كي يبقى واحة وارفة ينعم �أبنا�ؤها و�ضيوفها باالن�سجام مع بع�ضهم
البع�ض ومع العامل ،ومبا يتما�شى مع ر�ؤية القيادة الر�شيدة.
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 .1العب كرة مضرب بريطاني  -ثار
او هاج.
 .2خطة – ارتعد (مبعثرة).
 .3كرمي احلسب – حاجب  -من
احليوانات األليفة.
 .4حلى لليدين  -مادة سريعة التبخريف
املستحضرات الطبية.
 .5ننظر اليه  -نصف راتب.
 .6أماكن تخفّيه استعداداً للهجوم.
 .7انتفضوا -بخيل.
 .8يحزن – مصيبتهم(معكوسة).
 .9نوم – نصف محرم – و ّبخه.
 .10ساعدي(معكوسة) – االسم األول
خلليفة أموي.
 .11نصف شارب – تلة – نصف دأبت.
 .12مرتفع – عشب جاف – سفلة
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عمودي ًا:
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النعمان ملك احليرة.
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