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عام الخير من اإلمارات إلى كل العالم

 1406مبادرات وفعالية وبرنامج تنفذها الحكومات المحلية في عام الخير

في مواجهة «القوى الظالمية»
بد أن تنتصر
 ...مسيرة الخير ال ّ
بينام كانت دولة اإلمارات العربية املتحدة ،قيادة وشعبا ً ،تشحذ
الهمم ،استعدادا ً لتفعيل مبادرة صاحب السمو الشيخ خليفة بن
زايد آل نهيان ،رئيس الدولة ،بإعالن العام « 2017عام الخري»،
وحيث كانت هيئاتها ومؤسساتها املعن َّية تواصل ز ْرع بذور الخري
والحياة واألمل اإلنساين حيث يجب ،كانت القوى الظالمية تخطِّط
رش ونرش روائح ال ّدم واملوت ،كيف ال ،وهي التي اعتمدت
لزرع ال ّ
اإلرهاب والقتل سبيالً لوأْد التنمية وتعطيل عجلة البناء ،لتصبح
كل زوايا العامل أرضا ً خصبة ال ينبت فيها سوى «فطْر» التخلّف.
بني قل ًة من األمم واجهت اإلمارات محيط النار والهدم
والدمار بصور ٍة مختلفة ،صورة تتسم بالحضارة وقمة اإلنسانية
واإليجابية .حيث ينترش الرش دعت اإلمارات للخري واندفعت
كل فعالياتها بحامس يف سباقٍ مل تعرفه املنطقة منذ زمن
طويل ،أال وهو سباق العطاء والسعادة وخري الجميع.
منذ البدء حددت اإلمارات نهجها نحو التطور والنمو ونحو البناء
واالزدهار ،ومل يكن عام الخري بآالف املبادرات التي أُطلقت سوى
تكليالً لسياسي ٍة انتهجتها الدولة منذ نشأتها .ورغم تذبذب املحيط
وتهاويه بني نكس ٍة ونكب ٍة وحرب وتراجع وغريها ،ثبتت اإلمارات
ٍ
وثبات أشد من ذي قبل.
بني باقي الدول ومضت قدما ً بعزمٍ أكرب
وإن كان  2017سمي عام الخري إال أن نهج الخري بدأ مع
بدء الدولة من اتحادها ،ووفق خطتها وسياستها وسعيها
لنهج بنا ٍء مستدام ،تكرس الدولة هذا العام لزرع بذور
الخري ليس لهذا العام فحسب بل للمستقبل القريب
والبعيد ،املستقبل الذي تريده الدولة أن يكون أكرث إرشاقا ً.

ع َّم الخري كل جهات الدولة وقطاعاتها وانترش رسيعا ً بني
كافة فئات وفعاليات املجتمع 1400 .مبادرة أطلقتها الحكومات
املحلية ورشعت بتنفيذها .ومىش اإلعالم الوطني يف املسرية
لينرش سباق الخري ويتبعه فعاليات القطاع الخاص واألفراد أيضا ً.
فالهدف أن يعمل الجميع لخري الجميع وأن يصبح الخري والعطاء
أسلوب حياة .فمن مبادرات القطاع الصحي إىل قطاع التعليم إىل
الثقافة والفنون والصناعة والتجارة .ففي كل يوم تطل علينا هيئ ٍة
حكومي ٍة أو رشكة خاصة كبرية أو صغرية مببادر ٍة جديدة .الكل
يعمل عىل قدمٍ وساق وكأن الدولة تحولت إىل خلي ِة عملٍ نشط
ج ليس بعيدا ً بطيبه عام تنتجه خلية النحل.
ومتناسق وبنتا ٍ
وبذرة الخري ال تزهر يف اإلمارات وحدها بل تنبت براعم خرضٍ يف
محيطها ،وها هو الهالل األحمر اإلمارايت يرفع عدد متطوعيه إىل
عرشة آالف ليواكب اسرتاتيجية الخري ويرشق بها ليشع يف أرجاء
املنطقة والعامل .فبعد أن استهل عام الخري بتوزيع  50ألف سلة
غذاء ومعالجة  1500جريح يف اليمن الشقيق ،قام بكفالة 7692
يتيامً يف السودان الشقيق بـ  33مليون و 850ألف درهم
إمارايت.
اليوم ترشق اإلمارت فرحا ً وفخرا ً ،فخرا ً بحضار ٍة إنساني ٍة تضيئ
يف أصقاع األرض وتحدث عنها الحضارات من رشقها لغربها.
وستميض الدولة يف نهجها لتقود قطار الحضارة إىل مستقبلٍ
أكرث جامالً وحضار ٍة
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الحدث

توجهًا ُمجتمعي ًّا تنخرط فيه كافة فئات المجتمع
لكي يصبح َ
العطاء ُّ

رئيس الدولة يعلن « 2017عام الخير»

كتوجه
�إر�سا ًء ملفهوم العطاء،
ّ
جُمتمعي عام ينبغي على كافة فئات
املجتمع االنخراط فيه� ،أطلق �صاحب
ال�سمو ال�شيخ خليفة بن زايد �آل نهيان
رئي�س الدولة ـ حفظه اهلل ـ ،مبادرته
ال�سامية ،الآيلة �إىل �أن يكون �شعار
العام  2017يف دولة الإمارات العربية
املتحدة «عام اخلري» .و أ� ّكد �سم ّوه �أن
اختيار هذا ال�شعار يعك�س النهج الذي
تب َّنته دولة الإمارات منذ ت�أ�سي�سها ،يف
العطاء الإن�ساين وتقدمي اخلري للجميع
دون مقابل ...م�شري ًا �إىل �إرث املغفور
له ال�شيخ زايد بن �سلطان �آل نهيان -
طيب اهلل ثراه  -الذي �أر�سى ق َيم العطاء
وعمل اخلري ،ك�أحد املبادئ الرئي�سة التي
انطلقت منها ر�سالة الإمارات ،وجعلت
�أياديها البي�ضاء ممدودة يف كل مكان.

ثالثة حماور

و�سيتم الرتكيز خالل هذا العام
على ثالثة حماور رئي�سة ،هي :تر�سيخ
امل�س�ؤولية املجتمعية يف م�ؤ�س�سات القطاع اخلا�ص ،لكي ت�ؤدّي دورها يف
خدمة الوطن وامل�ساهمة يف م�سريته التنموية ...وتر�سيخ روح التط ّوع
التخ�ص�صية لدى خمتلف فئات املجتمع ،لتمكينها من
وبراجمه
ّ
تقدمي خدمات حقيقية ملجتمع الإمارات ،واال�ستفادة من كفاءاتها يف
كافة املجاالت ...وتر�سيخ خدمة الوطن يف نفو�س الأجيال اجلديدة،
ك�إحدى �أهم ِ�سمات ال�شخ�صية الإماراتية ،لتكون خدمة الوطن رديف ًا
حلب الوطن.
دائم ًا ّ
وقال �صاحب ال�سمو رئي�س الدولة �إن «دولة الإمارات َّ
�سطرت
�إجنازات عاملية يف العطاء ،ون�سعى لرت�سيخ قيمة العطاء والبذل،
ك�أحد �أهم مم ّيزات ال�شخ�صية الإماراتية وامل�ؤ�س�سات الإمارتية».
و�أ�ضاف« :كلما �أعطينا �أكرث ،زادنا اهلل من ِن َعمه عطا ًء وا�ستقرار ًا
و�أمن ًا و�أمان ًا وراحة وحياة كرمية».
و�أ�شار �سم ّوه �إىل �أن «العطاء يقرتن يف �أنبل �صوره بخدمة الوطن،
والعمل دوم ًا من �أجل ر ْفعته ومنائه و�إعالء كلمته ،والت�ضحية يف �سبيله
دون �أن ننتظر مقاب ًال» ،م�شدِّ د ًا على �أن «املواطنة احلقيقية لي�ست
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�أخْ ذ ًا با�ستمرار ،بل عطاء ي�صل َح ّد �إفناء الذات يف �سبيل الوطن».
و�أ�ضاف �أن خدمة الوطن واملجتمع م�س�ؤولية م�شرتكة بني احلكومة
والأفراد القادرين والقطاع اخلا�ص ،و�أن دولة الإمارات كانت و�ستبقى
فريق عمل واحد».
رقي
و�ش َّدد �سم ّوه على �أهمية ثقافة التط ّوع ،باعتبارها من م�ؤ�شرات ّ
ّ
حب اخليرْ والتط ّوع وخدمة
املجتمع
وحت�ضره ،وقال« :هدفنا غ ْر�س ّ
املجتمع ،كق َيم ُعليا يف م� ّؤ�س�ساتنا ،ومبادئ �أ�سا�سية يف حياة �أبنائنا».
وجه �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد �آل مكتوم،
من جانبهَّ ،
نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي ،ب�ضرورة البدء يف
و�ضع �إطار عمل �شامل لتفعيل
تنفيذ توجيهات رئي�س الدولة ،من خالل ْ
«عام اخلري» ،وحتديد امل�ستهدفات ،و�صياغة املبادرات االحتادية
واملحلية ،وتوحيد جهود العمل التط ّوعي بكل �أ�شكاله ،وتر�سيخ ثقافة
امل�س�ؤولية االجتماعية ،بحيث يكون اجلميع� ،أفراد ًا وم�ؤ�س�سات ،من
القطاعني العام واخلا�ص ،طرف ًا فاع ًال ون�شط ًا يف امل�سرية التنموية
لدولة الإمارات .

الحدث
رئيس الدولة يصدر
مرسومًا بتعيين
الشيخ خالد بن محمد
بن زايد نائبًا لمستشار
األمن الوطني

�أ�صدر �صاحب ال�سمو ال�شيخ خليفة بن زايد
�آل نهيان رئي�س الدولة ـ «حفظه اهلل» ـ مر�سوما
احتاديا بتعيني �سمو ال�شيخ خالد بن حممد بن
زايد �آل نهيان نائبا مل�ست�شار الأمن الوطني بدرجة
وزير.
وقد ن�شر هذا املر�سوم يف اجلريدة الر�سمية
وبد�أ العمل به اعتبار ًا من تاريخ �صدوره ،يف 16
يناير .2017
وكان رئي�س الدولة قد �أ�صدر ،يف فرباير
 ،2016مر�سوم ًا احتادي ًا بتعيني اللواء ال�شيخ
خالد بن حممد بن زايد بن �سلطان �آل نهيان،
رئي�س ًا جلهاز �أمن الدولة ،بدرجة وزير اعتبارا
من تاريخه.

الأول يف العطاء

و�أ َّكد �سم ّوه على �أن تخ�صي�ص عام لالحتفاء باخلري ون�شره وتعزيزه
وتعميمه وتو�سيع دائرة نطاقه وحجم امل�شاركة فيه ك ّم ًا ونوع ًا ،ي�أتي ِّ
ليعزز
املكانة البارزة التي باتت الدولة تتب ّو�أها على خريطة العمل الإن�ساين،
بو�صفها من الدول املانحة الأكرث �سخاء .وقال« :خليفة بن زايد وحممد
بن زايد دفعا بدولة الإمارات �إىل املركز الأول عاملي ًا يف م� ّؤ�شر العطاء،
هما فار�سا امليدان وهما القدوة لأجيال الإمارات» .و�أ�ضاف« :دولة
الإمارات ت� َّأ�س�ست على اخلري ،ويقودها رجال يح ّبون اخلري ،ون�سعى
لرت�سيخ هذه القيمة يف �شبابنا و�أبنائنا» ،م�شري ًا �إىل �أن ثقافة اخلري
والعطاء والتط ّوع مت�أ�صلة يف املجتمع الإماراتي ،و�أن «�شعب الإمارات
طبعهم اخلري وعملهم اخلري ،وعام اخلري جاء لرت�سيخ هذه القيمة يف
كافة املجاالت» .وقال �سم ّوه �إن «عام اخلري هو ر�سالة حمبة وت�سامح
وتنمية ،ير�سلها قادة الإمارات و�شعبها امل ْعطاء �إىل املنطقة والعامل».
من ناحيته� ،أعرب �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن زايد �آل نهيان،
ويل عهد �أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات امل�سلحة ،عن تط ّلعه �إىل

�أن تكون مبادرة «عام اخلري» نقطة انطالق جديدة ،يعمل فيها اجلميع
وتخ�ص�صه ،من
ككتلة واحدة ،وتقدمي الإ�ضافة ،كل واحد يف جماله
ّ
�أجل م�ستقبل �أكرث �إ�شراق ًا .وقال �سم ّوه �إن «املطلوب من كل فرد فينا وكل
م�ؤ�س�سة� ،أن ي�سهموا بفكرة �أو مبادرة �أو عملُ ،ت�ضفي جميعها م�ساحة
كبرية للخري ،وتزيد من تعا�ضد �أفراد املجتمع وتقدّمه» ،م�شدِّ د ًا على �أن
«املجتمعات القوية التي ت�سود ِّ
وتعزز من ح�ضورها عاملي ًا ،هي تلك التي
حب اخلري للب�شرية
تنطلق يف فكرها ونهجها من مبادئ �إن�سانية غايتها ّ
جمعاء».
وتعك�س مبادرة «عام اخلري» الوجه احل�ضاري لدولة الإمارات العربية
وتر�سخ ق َيم امل�س�ؤولية املجتمعية ،وثقافة العمل الإن�ساين ،كما
املتحدةِّ ،
تفتح ميدان التناف�س يف العمل اخلريي والتط ّوعيِّ ،
وتعزز م�سرية طويلة
من العطاء واخلري ،وت�أتي ا�ستمرار ًا ل�سل�سلة من املبادرات التي عملت
دولة الإمارات العربية املتحدة ،على �إطالقها ،ويف �أعقاب مبادرة «عام
القراءة» الذي ا�ستهدف يف  2016ن�شر الوعي بقيمة القراءة و�أهميتها
يف خلق �شخ�صية الإن�سان
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الحدث
سقطوا في تفجير إرهابي استهدف مقر الضيافة لوالي قندهار

ّ
تزف كوكبة من «شهداء الخير»
اإلمارات

ز َّفت دولة الإمارات العربية املتحدة ،يف العا�شر من يناير املا�ضي،
كوكبة جديدة من �أبنائها امليامني ،الذين ا�ست�شهدوا على مذبح جهاد
اخلري والإن�سانية ،نتيجة تفجري �إرهابي غا�شم ،ا�ستهدف لقاء ر�سمي ًا
مع م�س�ؤولني �أفغان يف مقر وايل قندهار ،يف �إطار امل�شروعات التنموية
والإن�سانية والتعليمية التي تنفذها الإمارات يف جمهورية �أفغان�ستان.
و�أ َّدى التفجري �إىل �إ�صابة �سفري الدولة لدى جمهورية �أفغان�ستان
الإ�سالمية ،جمعة حممد عبداهلل الكعبي ،وتويف الحق ًا يف امل�ست�شفى،
ووايل قندهار همايون عزيزي ،وعدد من الدبلوما�سيني الإماراتيني
الذين كانوا برفقته يف زيارة �ضمن برنامج دولة الإمارات لدعم
ال�شعب الأفغاين ال�شقيق� ،شملت و�ضع حجر الأ�سا�س لـ «دار خليفة بن
زايد �آل نهيان» يف الوالية ،والتوقيع على اتفاقية مع جامعة «كاردان»
للمنح الدرا�سية على نفقة دولة الإمارات ،يف ح�ضور وايل قندهار،
عالوة على و�ضع حجر الأ�سا�س لـ «معهد خليفة بن زايد �آل نهيان
للتعليم الفني» يف العا�صمة كابول ،بتمويل من «م�ؤ�س�سة خليفة بن
زايد �آل نهيان للأعمال الإن�سانية» و�أعلن قائد �شرطة والية قندهار
اجلرنال عبد الرازق �أن � 11شخ�ص ًا قتلوا يف التفجري ،فيما �أ�صيب
� 12آخرين.
ونعى �صاحب ال�سمو ال�شيخ خليفة بن زايد �آل نهيان ،رئي�س الدولة،
ـ حفظه اهلل ـ ،ال�شهداء وهم :حممد علي زينل الب�ستكي ،وعبداهلل
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حممد عي�سى عبيد الكعبي ،و�أحمد را�شد �سامل علي املزروعي ،و�أحمد
عبدالرحمن �أحمد كليب الطنيجي ،وعبداحلميد �سلطان عبداهلل
�إبراهيم احلمادي ،و�أمر يف بيان �أ�صدرته وزارة �ش�ؤون الرئا�سة
بتنكي�س الأعالم يف جميع الوزارات والدوائر وامل�ؤ�س�سات احلكومية يف
جميع �أرجاء الدولة ملدة ثالثة �أيام ،تكرمي ًا ل�شهداء الواجب الوطني
والإن�ساين.
من جانبه ،نعى �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد �آل مكتوم،
نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي ـ رعاه اهلل ـ،
�شهداء الوطن الأبرار  ،معرب ًا عن فخر دولة الإمارات قيادة و�شعب ًا
بالأدوار الإن�سانية اجلليلة التي يقوم بها �أبنا�ؤها يف كل مكان من
العامل .و�أ َّكد �سم ّوه �أن الإرهاب الآثم ال يعرف معنى الإن�سانية ،وال
ق َيمها النبيلة .وقال �إن ال�شهداء ختموا حياتهم وهم ي�سعون �إىل خدمة
ال�ضعفاء والأطفال واملحتاجني .و�أ َّكد �أن �إمارات اخلري �ستبقى دائم ًا
على عهدها الذي قطعته ،و�ستظ ّل على النهج الذي ت�سري عليه يف
الوقوف �إىل جانب كل حمتاج.
�إىل ذلك� ،أ ّكد �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن زايد �آل نهيان،
ويل عهد �أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات امل�سلحة� ،أن الأعمال
الإرهابية الغادرة لن تنال من عزمية و�إ�صرار دولة الإمارات العربية
املتحدة ،على موا�صلة ز ْرع اخلري ،وغ ْر�س الأمل ،وبذل العطاءَ ،وم ّد

الحدث

َيد العون وامل�ساعدة �إىل الدول وال�شعوب املحتاجة .وقال �سم ّوه� :إن
قوى ال�ش ّر التي تقف وراء هذا العمل الإرهابي اجلبان تتم ّنى �ألاّ ي�شق
قطار البناء والتنمية واخلري طريقه يف �أفغان�ستان ،وال ي�س ّرها �أن ترى
الفرح واالبت�سامة واحلياة امل�شرقة يف وجوه ال�شعب الأفغاين ،لكننا
م�ستمرون يف تقدمي امل�شاريع اخلريية والإن�سانية والتنموية ،وعازمون
على ن�شر الأمل والتفا�ؤل واخلري �أينما تواجدنا ،وهو نهجنا الثابت
و�إمياننا الرا�سخ الذي لن نحيد عنه �أبد ًا.
و�ش َّيعت الإمارات �شهداءها اخلم�سة ،بعدما �أ َّدت جموع غفرية
من الأهايل يف كل من �أبوظبي والعني وال�شارقة ور�أ�س اخليمة �صالة
اجلنازة على جثامينهم ،التي كانت �أربعة منها قد و�صلت �إىل مطار
البطني على منت طائرة ع�سكرية تابعة للقوات امل�سلحة الإماراتية،
حيث جرت مرا�سم ا�ستقبال ال�شهداء ،يف ح�ضور �سمو ال�شيخ من�صور
بن زايد �آل نهيان ،نائب رئي�س جمل�س الوزراء وزير �ش�ؤون الرئا�سة،
و�سمو ال�شيخ عبداهلل بن زايد �آل نهيان ،وزير اخلارجية والتعاون
الدويل ،وعدد من امل�س�ؤولني وكبار �ضباط القوات امل�سلحة.
ولقي التفجري الإرهابي موجة عارمة من الإدانة واال�ستنكار على
امل�ستويات الإقليمية والعربية والدولية ،فقد و�صفه الدكتور عبداللطيف
الزياين ،الأمني العام ملجل�س التعاون لدول اخلليج العربية ،بـ
«العمل الإرهابي اجلبان الذي يتنافى مع الق َيم واملبادئ الأخالقية

والإن�سانية كافة» .و أ� َّكد
جمل�س الوزراء يف اململكة
العربية ال�سعودية ،خالل
اجتماع له يف الريا�ض
برئا�سة خادم احلرمني
ال�شريفني امللك �سلمان بن
عبدالعزيز �آل �سعود� ،أن
«هذه الأعمال الإرهابية
ال�شنيعة تتناق�ض مع الق َيم
الإ�سالمية» .من جانبها،
�أ َّكدت الكويت وقوفها
�إىل جانب الإمارات
و�أفغان�ستان ،ودعمهما
يف مواجهة الإرهاب
والتط ّرف .و�أ َّكد �أمريها،
ال�شيخ �صباح الأحمد،
موقف بالده الراف�ض
للإرهاب بكافة �أ�شكاله و�صوره ،ووقوفها مع املجتمع الدويل للت�صدّي
له وجتفيف منابعه .ون َّددت ك ٌّل من البحرين وقطر باالعتداء ،و أ� َّكدتا
على ت�ضامنهما التام مع الإمارات ،يف جهودها لرت�سيخ ال�سلم والأمن
على ال�صعيدين الإقليمي والدويل.
�إىل ذلك ،ن َّددت م�صر بالتفجري الإرهابي وقدّمت خال�ص تعازيها
للإمارات ،فيما دان مفتي الديار امل�صرية� ،شوقي عالم ،العملية
الإرهابية  ،م�ؤ ِّكد ًا �أن ا�ستهداف املدنيني والدبلوما�سيني ،وترويع
الآمنني � ْأمر يرف�ضه الإ�سالم والأعراف والفطرة ال�سليمة حتى يف
حاالت احلرب .و�أعربت اململكة الأردنية الها�شمية عن ت�ضامنها
ووقوفها �إىل جانب دولة الإمارات واحلكومة الأفغانية ،يف �سعيهما
ملكافحة الإرهاب والتط ّرف  ،فيما �أعرب الرئي�س الفل�سطيني حممود
عبا�س ،عن �إدانته للتفجري الإرهابي ،و�أ َّكد ت�ضامن ال�شعب الفل�سطيني
ووقوفه �إىل جانب دولة الإمارات.
من جهته ،ا�ستنكر جمل�س الأعمال الرو�سي يف الإمارات العمل
الإرهابي يف قندهار ،و�أ َّكد يف بيان له �أن «دولة الإمارات العربية
املتحدة ،التي ت� َّأ�س�ست على مبادئ ال�سالم والدفاع عن املظلوم
وم�ساعدة املدنيني يف خمتلف �أماكن ال�صراعات� ،ستبقى دولة اخلري
وعنوان الإن�سانية» ،م�شدِّ د ًا على �أن «الإرهاب مهزوم ال حمالة»
مارس 7 2017

الحدث
بمبادرة من «البرنامج الوطني للسعادة واإليجابية» وجامعة اإلمارات

تأسيس أول مركز ألبحاث السعادة في اإلمارات

�أعلنت جامعة الإمارات العربية املتحدة ،بالتعاون مع
«الربنامج الوطني لل�سعادة والإيجابية» ،عن ت�أ�سي�س «مركز
الإمارات لأبحاث ال�سعادة» ،هو الأول من نوعه يف الإمارات،
يهدف �إىل دعم جهود الدولة يف تر�سيخ ال�سعادة والق َيم الإيجابية
يف املجتمع ،وامل�ساهمة يف حتقيق �أهداف وحماور «الربنامج
املتخ�ص�صة املرتبطة
الوطني» ،من خالل الدرا�سات العلمية
ِّ
توجهات
ور�صد ّ
بع ْلم ال�سعادة وجماالت قيا�س وتقييم م�ؤ�شراتهاْ ،
ور�ؤى الفئات املُجتمعية املتن ِّوعة ،ما يعزِّ ز م�ساهمة دولة الإمارات
يف �إثراء املحتوى العلمي اخلا�ص بال�سعادة على م�ستوى العامل.
و�أ َّكدت معايل عهود بنت خلفان الرومي ،وزيرة الدولة
لل�سعادة ،خالل اجتماع عقدته مع معايل الدكتور علي را�شد
النعيمي ،الرئي�س الأعلى جلامعة الإمارات العربية املتحدة،
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�أن مبادرة �إطالق املركز ت�ش ّكل خطوة مه َّمة و�أ�سا�سية يف
و�ضع ال ُأطر العلمية لل�سعادة والإيجابية ،من خالل تطوير
ْ
�أدوات قيا�س ال�سعادة ،وتوفري بيانات ومعلومات حيوية حول
م� ّؤ�شراتها يف املجتمع ،وم�صادرها وحمفزاتها و�س ُبل تعزيز
الق َيم الإيجابية وتعميمهاُ ،م�شيدة مببادرات جامعة الإمارات
املجتمعية ودورها يف حتقيق �أهداف الربنامج الوطني لل�سعادة
والإيجابية ،عرب جعلهما �أ�سلوب حياة يف املجتمع وبيئات العمل.
من جهته� ،أ َّكد د .النعيمي �أن اجلامعة �ستعمل ،من خالل
التوجهات
مركز الإمارات لأبحاث ال�سعادة ،على درا�سة هذه ّ
والر�ؤى وتطبيقها على �أر�ض الواقع ،عرب البحث العلمي وتوفري
كافة املعلومات والأبحاث واملخرجات ،وفق �أعلى املعايري
الدولية

الحدث
األولى من نوعها في العالم ...لتعزيز تنافسية اقتصاد اإلمارة

اإلمارات تعلن عن إنشاء «محكمة السياحة»

يف �إطار جهود تعزيز املكانة التناف�سية القت�صاد �إمارة
�أبوظبي ،من خالل تر�سيخ مكانتها عامل ًّيا كوجهة �سياحية
م�ستدامة� ،أ�صدر �سمو ال�شيخ من�صور بن زايد ،نائب رئي�س
جمل�س الوزراء وزير �ش�ؤون الرئا�سة ،قرار ًا ب�إن�شاء نيابة
وحمكمة معنية بال�سياحة ،تُعد الأوىل من نوعها يف العامل.
و�أ�شار وكيل دائرة الق�ضاء يف �أبوظبي ،امل�ست�شار يو�سف
�سعيد العربي� ،إىل �ضرورة تقدمي خدمات نوعية لقطاع
ال�سياحة ،باعتباره �أحد �أهم قطاعات اال�ستثمار الواعدة يف
الدولة.
و�ستعمل نيابة وحمكمة ال�سياحة بالتعاون مع اجلهات ذات

العالقة ب�شكل م�ستمر ،مبا ي�ضمن تقدمي خدمات نوعية ،وفق
التم�سك ب�سيادة
�أرقى املمار�سات العاملية ،مع الت�أكيد على
ّ
القانون ،من خالل حتقيق العدالة و�صيانة احلقوق.
واعترب النائب العام لإمارة �أبوظبي ،امل�ست�شار علي حممد
البلو�شي� ،أن هذه اخلطوة �ستُ�سهم يف �إيجاد قاعدة بيانات
وا�ضحة مل�سائل قانونية قد تواجه ال�سائح ،و�إيجاد احللول
الت�شريعية لها ،خالل وجوده يف الدولة ،وخا�صة تلك الناجمة
عن االختالف بني ثقافات ال�شعوب وكذلك القوانني املعمول
بها بني دولة و�أخرى
مارس 9 2017

الحدث

َّ
أكد على أنه مشكلة عالمية يجب على الدول العمل معًا لمواجهتها

ِّ
يحذر العالم من خطر اإلرهاب البيولوجي
بيل غيتس

حذر بيل غيت�س ،رئي�س �شركة «مايكرو�سوفت» ،الب�شرية من
نوع جديد للإرهاب ،قادم بقوة ،فيما العامل غري م�ستعد ملجابهته.
وقال ،خالل املنتدى االقت�صادي العاملي ،الذي انعقد يف دافو�س
يف يناير املا�ضي� ،إن الإرهاب البيولوجي� ،أو ذلك الذي يعتمد
على االنت�شار الهادف للعديد من الأوبئة ،ميكن �أن ي�صبح م�شكلة
خطرية ،وهو ما ي�ستدعي بدء العمل على معرفة كيفية مكافحته
من الآن ،م�شري ًا �إىل �أنه «من ال�صعب للغاية تقييم احتمال وقوع
الإرهاب البيولوجي ،لكن َّ
ال�ضرر املحتمل �ضخم ج ّد ًا».
وحتدث غيت�س عن خماطر الأوبئة املُتع ّمدة والطبيعية ،معرب ًا
عن اعتقاده �أن الوباء� ،سواء كان ب�شكله الطبيعي �أو املتع َّمد ،ي�سبب
على الأقل � 10آالف حالة وفاة �إ�ضافية.
و�أبدى قلقه ،يف �ش�أن «كيفية منع جمموعة �صغرية من
الإرهابيني من ا�ستخدام الو�سائل النووية �أو البيولوجية لقتل
املاليني» .و�ش َّدد على �ضرورة العمل امل�شرتك مع احلكومات ،ملنع
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الإرهاب البيولوجي .وقال�« :إنها م�شكلة عاملية ..لذلك يجب على
الدول العمل مع ًا ملواجهتها».
حممل اجل ّد ،على الأقل بني
وبد�أت حتذيرات غيت�س ت�ؤخذ على ْ
�أقرانه يف جمال التكنولوجيا ،حيث نقلت جملة «نيويوركرز تاد
فريند» ،عن �سام �ألتمان ،رئي�س برنامج « »Y Combinatorيف
وادي ال�سيليكون ،قوله �إن الإرهاب البيولوجي ميكن �أن يكون ال�سبب
يف نهاية العامل ،و�أ�شار �إىل �أن التكنولوجيا ميكن �أن تعمل على
تعديل فريو�س مثل �أنفلونزا الطيور « ،»H5N1ما يجعلها ت�صبح
�أكرث فتك ًا خالل ال�سنوات الع�شرين املقبلة.
يذكر �أن «م�ؤ�س�سة بيل وميليندا غيت�س» جزء من التحالف من
�أجل مواجهة الأوبئة ،وهي تر ِّكز على ابتكار اللقاحات التي يمُ كن
�أن توقف ّ
تف�شي الأمرا�ض يف امل�ستقبل ،بر�أ�سمال ي�صل �إىل 700
مليون دوالر� ،إال �أن غيت�س قلق ب�ش�أن عدم كفاية هذه التدابري لوقف
التهديد املُحدق بالب�شرية

الحدث
عقد نسخته السادسة في دبي تحت شعار «الرياضة تسعد المجتمع»

«مؤتمر الرياضة في مواجهة الجريمة» يوصي بتفعيل
ال ُّنظم والقوانين والعقوبات الوقائية وتعزيز دور اإلعالم

�أو�صى «م�ؤمتر الريا�ضة يف مواجهة اجلرمية» ،يف ن�سخته ال�ساد�سة
التي ُعقدَ ت يف دبي حتت �شعار «الريا�ضة ت�سعد املجتمع» ،بالعمل على
ن�شر ثقافة الوعي ب�أهمية ممار�سة الن�شاط البدين ك�أ�سلوب وقائي
ملواجهة م�شكالت املجتمع املعا�صر ،وتطويع نتائج الدرا�سات والأبحاث
التي قدمت يف جمال علم النف�س االجتماعي ملعاجلة ظواهر االنحراف
وال�سلوك الإجرامي ،وتفعيل اللوائح والنظم والقوانني الريا�ضية مبا
يخدم الوقاية من اجلرمية.
ودعا امل�ؤمتر ،الذي رعاه �سمو ال�شيخ حمدان بن حممد بن را�شد
�آل مكتوم ،ويل عهد دبي رئي�س جمل�س دبي الريا�ضيَّ ،
ونظمته القيادة
العامة ل�شرطة الإمارة� ،إىل ت�شجيع امل�ؤ�س�سات على تب ّني برامج للتدريب
على كيفية مواجهة التح ّر�ش اجلن�سي يف املجال الريا�ضي ،وو�ضع
�ضوابط وفر�ض عقوبات على املتح ّر�شني ،وتعزيز دور الإعالم يف تناول
الربامج التوعوية والإر�شادية املتن ّوعة التي ت�ؤ ّكد �أهمية القيم الإن�سانية
وتطبيقها يف املجال الريا�ضي ،وتخ�صي�ص برامج �إعالمية ملكافحة
والتع�صب
الظواهر ال�سلبية الأكرث �شيوع ًا يف املجتمع لنبذ العنف
ُّ
وال�سلوك الإجرامي و�شغب املالعب واملن�شطات واملخدرات  .كما دعا

الأجهزة املعنية بالريا�ضة وذات ال�صلة� ،إىل و�ضع ا�سرتاتيجية م�شرتكة
للح ّد من اجلرمية .وقد �شهد
لتعزيز الدوافع الإيجابية يف الريا�ضة َ
امل�ؤمتر م�شاركون من الإمارات ،ال�سعودية ،الكويت ،البحرين ،ال�سودان،
اليمن ،العراق ،اجلزائر ،تون�س ،ليبيا ،املغرب ،م�صر ،فل�سطني ،لبنان،
�سوريا ،والأردن ،الواليات املتحدة الأمريكية ،كوريا اجلنوبية ،بولندا،
الهند ،الربتغال ،فرن�سا ،بريطانيا ،قدَّموا �أوراق عمل وبحوث ًا حول
مو�ضوعات وحماور خمتلفة تناولت العديد من الق�ضايا.
وعلى مدى ثالثة �أيام ،وخالل �سبع جل�سات ،تناول امل�ؤمتر ثمانية
حماور رئي�سة �شملت تطبيق جتارب عاملية يف ا�ستخدام الريا�ضة
ملواجهة اجلرمية ،وعلم النف�س االجتماعي يف معاجلة ظواهر
االنحراف واجلرمية لدى ال�شباب ،واالنحرافات واجلرائم املرتتبة
التع�صب الريا�ضي ،والتح ّر�ش اجلن�سي يف الريا�ضةّ ،
واملن�شطات
على ّ
الرقمية ،ودور الإعالم يف تكوين االجتاهات املُ�ضادة للمجتمع،
ودرا�سة برامج الريا�ضة و�أثرها يف وقاية املجتمع من كافة �أ�شكال
االنحراف والتط ّرف الفكري ،و�أخري ًا الريا�ضات العقلية ودورها يف
مكافحة اجلرمية
مارس 11 2017

الحدث

أج َلت نحو  200ألف شخص من مدينة أورفيل ومحيطها
السلطات األميركية ْ

س ّد مائي في كاليفورنيا
مخاوف من انهيار أطول َ
و�سط موجة عارمة من
املخاوف من انهيار و�شيك
لأكرب �سدٍّ يف الواليات
املتحدة الأمريكية� ،أمرت
ال�سلطات نحو � 200ألف
�شخ�ص من �سكان مدينة
�أوروفيل واملناطق املنخف�ضة
يف حميطها ،يف �شمال والية
كاليفورنيا ،ب�إخالء منازلهم
على الفور يف  13فرباير
املا�ضي ،ب�سبب خطر انهيار
�س ّد «ليك �أوروفيل» ،وذلك
نتيجة عيوب ت�س َّبب فيها
هطول كميات كبرية من
الأمطار يف الفرتة الأخرية.
و�أعلنت حالة الطوارئ يف
حت�سب ًا ،بينما انطلقت
البالد ّ
املروحيات يف �سماء املنطقة
للم�ساعدة يف املراقبة يف
حالة حدوث � ّأي جديد.
ال�سد ،الذي يحمي املنطقة من
وقال م�س�ؤولون �إن �أجزاء يف َّ
الفي�ضانات وموجات البحر ،مهدّدة باالنهيار يف � ّأي وقت .وقد طلب
من ال�سكان ،الذين يقطنون يف املناطق امله َّددة بالغرق حتت مياه
الفي�ضانات ،مغادرة منازلهم .وتع ّد هذه املرة الأوىل التي يتع َّر�ض
ال�سد خلطر االنهيار منذ خم�سني عاما.
فيها َّ
ال�سد زادت
و�أ�شارت وزارة املوارد املائية �إىل �أن �سرعة املياه يف َّ
مبقدار يرتاوح من � 55ألف قدم مكعب يف الثانية� ،إىل � 100ألف قدم
مكعب يف الثانية ب�سبب الفي�ضان.
انهيارات
وذكرت وكالة «نوفو�ستي» الرو�سية للأنباء �أن القناة املركزية
ال�سد انهارت ،فيما القناة
َّ
املخ�ص�صة لت�صريف املياه الفائ�ضة يف َّ
االحتياطية على و�شك االنهيار .من جانبها� ،أفادت وكالة «رويرتز»
للأنباء �أن املناطق الريفية على طول نهر «فيذر» ،مه َّددة بالغرق
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نتيجة الفي�ضانات التي قد يت�س َّبب بها االنهيار.
وبالتزامن ،حت َّركت ال�سلطات �س ْعي ًا للح�ؤول دون وقوع الكارثة،
فقامت مروحيات ب�إ�سقاط �صخور ل�س ّد ّ
ال�شرخ يف القناة ،فيما عمدت
ال�سد .وقد
�أطقم خا�صة على ت�صريف املياه خلف�ض من�سوب بحرية َّ
�أثمرت اجلهود تو ّقف ًا لتد ّفق املياه ،و�أعلنت ال�سلطات يف الوالية عن
«تفا�ؤل حذر» حيال ما حتقَّق« ،لكن امل�س�ؤولني املح ّليني َّ
حذروا من �أنه
ال يزال من غري املمكن التن ّب�ؤ مبا قد ت�ؤول �إليه الأمور الحق ًا .وقال بيل
كرويل ،القائم ب�أعمال مدير املوارد املائية« :عندما يلحق �ضرر بهيكل
كهذا فالأمر كارثي».
ويف وقت الحق� ،سمحت ال�سلطات لل�سكان بالعودة �إىل منازلهم.
�إ ًال �أن كوري هونيا ،قائد �شرطة مقاطعة بوت ،قال« :لكن ينبغي �أن
يكونوا على ا�ستعداد للجالء جمدد ًا عند ال�ضرورة»

الحدث
اعتبرها مثا ً
ال ُيحتذى ونموذجًا الحترام الغير وحرية ممارسة األديان

بابا الفاتيكان يشيد بسياسة التسامح
واالنفتاح في اإلمارات

�أ�شاد البابا فران�سي�س ،بابا الفاتيكان ،ب�سيا�سة
الت�سامح التي تنتهجها القيادة احلكيمة يف دولة
الإمارات العربية املتحدة ،عرب تر�سيخها ق َيم الت�سامح
واملو َّدة والتعاون والتعاي�ش واالن�سجام.
و�أكد رئي�س الكني�سة الكاثوليكية ،خالل ا�ستقباله
الدكتورة ح�صة عبداهلل العتيبة� ،سفرية الدولة لدى
اململكة الأ�سبانية ال�سفرية غري املُقيمة لدى دولة
الفاتيكان ،تلبية لدعوة اللقاء ال�سنوي لأع�ضاء ال�سلك
الدبلوما�سي املعتمدين لدى الكر�سي الر�سويل لتبادل
التهاين بحلول العام اجلديد� ،أن ال�سيا�سة املنفتحة
واملت�ساحمة التي تنتهجها القيادة احلكيمة يف دولة
الإمارات تُعترب مثا ًال ُيحتذى ،وتنبع من الت�سامح

واحرتام الغري وحرية ممار�سة الأديان.
ونقلت ال�سفرية العتيبة �إىل البابا تهاين ومتنيات
�صاحب ال�سمو ال�شيخ خليفة بن زايد �آل نهيان ،رئي�س
الدولة ـ حفظه اهلل ـ ،و�صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد
بن را�شد �آل مكتوم ،نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س
الوزراء حاكم دبي ـ رعاه اهلل ـ ،و�صاحب ال�سمو ال�شيخ
حممد بن زايد �آل نهيان ،ويل عهد �أبوظبي نائب القائد
الأعلى للقوات امل�سلحة ،م�ؤ ِّكدة على العالقات الوطيدة
و�أوا�صر ال�صداقة الط ّيبة التي جتمع البلدين ،و�أهمية
الدور الذي يقوم به َ
احلرب الأعظم بدعوة حكومات
و�شعوب العامل للعمل من �أجل ال�سالم والت�سامح
مارس 13 2017
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تفاصيل برنامج
«مسابقة المغامرة االلكترونية»
تعد «الهيئة الوطنية للأمن الإلكرتوين» اجلهة االحتادية امل�س�ؤولة عن تطوير ا�سرتاتيجيات و�سيا�سات
ومعايري حماية الأمن الإلكرتوين لتوفري البيئة املالئمة ل�ضمان التقدم امل�ستمر لدولة االمارات العربية
املتحدة ،فاملحافظة على الأمن الإلكرتوين عملية تتطلب يقظة دائمة وحلو ًال �إبداعية ومبتكرة تتواكب مع
التطور امل�ستمر وال�سريع الذي يعترب من �سمات بيئة الف�ضاء الإلكرتوين.
هدفنا ال يتوقف عند ا�ستقطاب املواهب الإماراتية فقط بل لبناء جيل قادر�أكادميي ًا على امل�ساهمة يف
املواجهة والت�صدي للتهديدات واملخاطر الإلكرتونية اجلديدة التي نواجهها ،لذا ف�إن الهيئة تدرك متام ًا
�أهمية التعاون امل�شرتك مع الهيئات التعليمية يف �أطر املبادرات التي تهدف لإعداد كوادر امل�ستقبل يف
جمال الأمن الإلكرتوين ،من م�سابقات وبرامج تدريبية ومنح درا�سية وغريها.
م�سابقة املغامرة االلكرتونية هي �إحدى املبادرات التي مت تطبيقها بهدف توعية طالب املرحلة
الإعدادية و الثانوية حول الأمن االلكرتوين وت�شجيعهم على موا�صلة التعلم والعمل يف هذا املجال
الديناميكي .ت�ضمنت امل�سابقة برناجم ًا تدريبي ًا للطالب للتح�ضري للم�سابقة  ،و�شارك فيه حتى الآن �أكرث
عن  1000طالب من جميع �أنحاء الدولة وانتهت فعاليات الربنامج مب�شاركة  60طالب وطالبة يف امل�سابقة
والتي تتكون من جمموعة من التحديات �ضمن م�سابقات «اال�ستحواذ على العلم» الرقمية.
خالل امل�سابقة ك�شف الطالب عن قدرتهم العالية يف ا�ستخدام املهارات التي مت تعلمها يف اجلولة
التدريبية وجنح الفريق الفائز باجناز كل املهام املطلوبة .باال�ضافة اىل ذلك �أعرب الطالب عن حبهم
ملجال الأمن االلكرتوين وقدم العديد منهم طلب االلتحاق مبنحة متيز التابعة للهيئة الوطنية للأمن
االلكرتوين .بناء على ذلك النجاح مت �إقرار م�شاركة املزيد من املدرا�س عرب خمتلف مناطق الدولة يف
الن�سخ املقبلة من امل�سابقة ال�سنوية.
يف هذا العام تعتزم الهيئة الوطنية للأمن االكرتوين على ا�شراك املزيد من الطالب من خمتلف
الإمارات و تو�سيع خطة الربنامج التعليمي� .سيتم ا�شراك حوايل  600طالب وطالبة من املرحلة االعدادية
والثانوية يف اجلولة التدريبية (املخيم ال�شتوي) يف �أبوظبي ،العني  ،دبي ،ر�أ�س اخليمة ،الفجرية ملدة
�أ�سبوع يتعلم من خاللها الطالب املهارات الأ�سا�سية يف جمال الأمن االلكرتوين .يتم ا�ستقطاب الطالب
عن طريق جولة تعريفية يف خمتلف مدار�س الدولة احلكومية واخلا�صة للتعريف باجلولة التدريبية
وامل�سابقة خالل �شهر �سبتمرب ودي�سمرب من العام  .2017يف نهاية الأمر يخ�ضع الطالب لإمتحان حتديد
م�ستوى لإختيار املر�شحني لدخول امل�سابقة النهائية للمغامرة الإلكرتونية والتي �ستعقد يف �شهر �أبريل
.2017
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الحدث
يهدف إلى استقطاب الكوادر من مختلف الفئات

للتطوع
اإلعالن عن تأسيس بنك اإلمارات
ّ

و َّقعت مبادرة «زايد العطاء» وبرنامج الإمارات للتط ّوع املجتمعي
«تطوع» وامل�ؤ�س�سة الوطنية لتدريب «تدريب» على اتفاقية لت�أ�سي�س
متخ�ص�ص للتط ّوع ،با�ستثمار مبدئي قيمته مليون
و�إدارة �أول بنك
ِّ
درهم ،يهدف �إىل ا�ستقطاب الكوادر من خمتلف الفئات ،لفتح
ح�سابات �إلكرتونية تت�ض َّمن بيانات للمتط ّوعني والفر�ص املتاحة يف
هذا املجال ،حم ّلي ًا وعاملي ًا.
وي�أتي ت�أ�سي�س «بنك الإمارات للتط ّوع» ا�ستكما ًال ملبادرات «زايد
العطاء» ،الهادفة �إىل ن�شر ثقافة العمل التط ّوعي والعطاء الإن�ساين،
التي ي�ش ِّكل �أبرزها �إطالق برنامج الإمارات للتط ّوع االجتماعي ،وتب ّني
«�أكادميية الإمارات للتط ّوع» و«جائزة الإمارات للتط ّوع».
وتهدف االتفاقية �إىل تر�سيخ ثقافة التط ّوع ،ومتكني ال�شباب يف
اخلدمة املجتمعية ،ا�ستجابة لدعوة �صاحب ال�سمو ال�شيخ خليفة بن
زايد �آل نهيان ،رئي�س الدولة ـ حفظه اهلل ـ ،ب�أن يكون العام 2017
«عام اخلري».
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وقال د .عادل ال�شامري ،الرئي�س التنفيذي لـمبادرة «زايد العطاء»،
�سيتم الإعالن عن ثالث
�إنه يف �إطار افتتاح «بنك الإمارات للتط ّوع»ّ ،
خدمات مبتكرة يف جمال العمل التط ّوعي ،و�أبرزها ح�ساب التط ّوع
الإلكرتوين ،وخدمة اال�ستثمار يف ريادة الأعمال املجتمعية ،وخدمة
ال�شهادات التطوعية .من جانبها� ،أ َّكدت موزة العتيبة ،ع�ضو جمل�س
�أمناء مبادرة «زايد العطاء»� ،أن العمل التط ّوعي ي�ش ّكل ركيزة �أ�سا�سية
يف بناء ومتا�سك املجتمع ،وممار�سة �إن�سانية ارتبطت ارتباط ًا وثيق ًا
بكل معاين اخلري والعمل ال�صالح ،ومظهر ًا ح�ضاري ًا يف � ّأي جمتمع
�إن�ساين ،ملا فيه من م�ؤ�شرات ّ
حب امل�ساعدة وال�شعور مع
تدل على ّ
الآخرين ،ومبد�أ التكافل والت�ضامن داخل املجتمع الواحد.
�سيتم الرجوع
و�أ�شارت �إىل �أن البنك
�سي�ضم بيانات املتط ّوعنيّ ،
ّ
�إليها عند احلاجة �إليهم يف �إقامة م�شروع تط ّوعي� ،أو طلب من
ور�صد �ساعات التط ّوع للطرفني،
امل�ؤ�س�سات احلكومية واخلا�صةْ ،
املتط ّوع وامل�ؤ�س�سة

الحدث
مزاعم باحتمال حدوث االصطدام في  28سبتمبر 2017

ناسا :كويكب ضخم يقترب من األرض
التصدي له
والبشرية عاجزة عن
ّ
ح َّذرت وكالة الف�ضاء الأمريكية «نا�سا» من �أن كوكب الأر�ض على
موعد للت�صادم مع كويكب �صخري �ضخم ،ي�شبه ذلك الذي �أدّى �إىل
انقرا�ض الدينا�صورات ،مع نهاية ما ُيعرف بـ «الع�صر الطبا�شريي»
(منذ حوايل  65مليون �سنة) ،م�شرية �إىل �أن الأر�ض عاجزة عن
الت�صدّي لكويكب يف مثل هذا احلجم.
والكويكب املق�صود هو « ،»TX68الذي َّمت اكت�شافه يف العام
 ،2013ويبلغ عر�ضه نحو  100قدم ،وهو ي�سبح الآن يف الف�ضاء يف
اجتاه الأر�ض ،يف وقت تقول فيه «نا�سا» �إن املوعد املُ ْحتمل لال�صطدام
�سيكون يف � 28سبتمرب من العام اجلاري ،خالل الرحلة التالية للكويكب
يف مداره .وذكر تقرير ن�شرته �صحيفة «ذا مريور» الربيطانية� ،أن
احتماالت حدوث هذا الت�صادم يف املوعد املذكور «ال تتجاوز الواحد يف
املئتني وخم�سني مليون ًا ...لكنه يبقى احتما ًال وارد ًا».
ووفق ًا لفر�ضية حدوث الت�صادم ،ف�إن الكويكب �سوف ينفجر يف
الغالف اجل ّوي ،الأمر الذي �سيو ّلد طاقة م�شابهة لتلك املنبعثة من
قنبلة نووية �شديدة القوة� ،سوف ت�سحق بالطبع �أيّ �شيء يف طريقها عند
اال�صطدام.
وبينما ذكر د .جوزيف نوث ،الباحث يف «مركز غودارد للرحالت
الف�ضائية» ،التابع لـ «نا�سا»�« :إن اخلطر حقيقي»� ،ص ّرح باول ت�شودا�س،
مدير «مركز نا�سا لدرا�سات املدارات القريبة من الأر�ض» ،ب�أن احتماالت
الت�صادم خالل الرحالت الثالث املقبلة لهذا الكويكب بالقرب من
الأر�ض «�ضئيل ٌة ج ّد ًا ،وال ت�ش ّكل �أيّ تهديد حقيقي» ،متو ِّقع ًا �أن «املراقبة
امل�ستقبلية �ستق ّل�ص االحتمال �أكرث» .ومع ذلك� ،أ�شار �إىل �أن «مدار هذا
مما يجعل من ال�صعب حتديد مكانه» .من جانبها،
الكويكب غري وا�ضحّ ،
�أ�شارت د .كاثي بلي�سكو ،الباحثة يف خمترب «لو�س �أالمو�س الوطني»،
�إىل �أن يف �إمكان الب�شر ح ْرف م�سار الكويكب الذي يهدِّ د الأر�ض� ،إما
با�ستخدام �صاروخ نووي� ،أو ُم�صادم حركي للت�صدّي له.
�إىل ذلك ،اعترب الباحث دافيد ميد ،م�ؤلف كتاب «الكوكب املجهول..
الو�صول � ،»2017أن «كوكب ًا جمهوال يتقدَّم �صوب الأر�ض ،و�سي�صطدم
بها حتم ًا يف �أكتوبر املقبل» ،و�أن هذا اخلطر �أمر معروف لدى ال ّنخب،
لكن َّمت �إخفا�ؤه على عامة النا�س ،تفادي ًا لإ�صابتهم بالفزع .وذكر ميد،
�أن جنم ًا مظلم ًا يق ّل حجمه عن ال�شم�س حتوم حوله �سبعة �أج�سام ،منها
كوكب «نيبريو» املفرت�ض ،ي�شقّ طريقه يف اجتاه قطب الأر�ض اجلنوبي.
ويعتقد الباحثون املهوو�سون بـ «نظرية امل�ؤامرة» �أن ت�أثري اجلاذبية

لكوكب «نيبريو» أ�دّى �إىل �إرباك مدارات عدد من الكواكب ،قبل مئات
ال�سنني ،وفق ما نقلت �صحيفة «ديلي ميل» الربيطانية.
ومل ت�سلم تو ّقعات الكاتب من االنتقادات� ،إذ يقول �أحد املعلقني على
الكتاب �إن الباحث ي�سته ّل عمله باحلديث عن �أمور علمية خال�صة،
لكنه �سرعان ما ي�ستفي�ض يف معطيات دينية ،كي ي�ضفي م�صداقية
على تو ّقعاته بخراب الأر�ض ،يف �أواخر العام اجلاري .ويرى املنتقدون
�أن تو ّقعات ميد ال تخرج عن نطاق التحذيرات غري املبن َّية على �أُ�س�س
علمية ،لأجل خلق �ضجة بني النا�س ،دون تقدمي �أد َّلة ملمو�سة تثبت
ادّعاءه.
وال ي�ستطيع علماء الفلك تو ّقع حركة الكويكب بدقة� ،إلاّ �أنهم
يعتمدون على قانون االحتماالت ،وهم قاموا بح�ساب  8توقعات من
�أ�صل  10ممكنة حلركة هذا اجل�سم .ومل يتم َّكن اخلرباء �أن ي�ؤ ِّكدوا
ما �إذا كان هذا الكويكب �سيقرتب من الأر�ض �إىل � 11ألف ميل،
وهي م�سافة ُتعترب قريبة جد ًا ومرعبة� ،أم �أنه �سيم ّر على بعد 1.3
مليون ميل .وكان فلكيون قد تو ّقعوا �أن ي�شهد العامل نهايته يف دي�سمرب
 ،2012وجرى الرتويج للأمر ب�شكل وا�سع ،لكن �شيئ ًا مل يح�صل يف
نهاية املطاف
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الحدث
متحدث
حضره  2000مشارك وأكثر من 43
ِّ

منصة «محلية
الصحي » يدعو إلى تشكيل
«منتدى دبي
ّ
َّ
التحديات المفروضة على القطاع
عالمية» لمواجهة
ّ

ال�صحي» �إىل دعم جهود «هيئة ال�صحة» يف دبي،
دعا «منتدى دبي
ّ
لتمكينها من ت�شكيل من�صة «حملية عاملية» ،ت�ضم وزراء وقياديني
و�ص ّناع قرار و�أطباء ،تكون مه ّمتها مرتكزة يف بلورة الر�ؤى امل�ستقبلية
ال�صحي،
واحللول الالزمة ،ملواجهة التحدّيات املفرو�ضة على القطاع
ّ
�إىل جانب طرح التجارب والنماذج العاملية الناجحة.
و�شهد املنتدى ،الذي ُعقد حتت رعاية �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد
بن را�شد �آل مكتوم ،نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم
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دبي ـ رعاه اهلل ـ ،وا�ستمر على مدى يومني يف ح�ضور  2000م�شارك،
العديد من اجلل�سات واحلوارات املفتوحة التي �شارك فيها �أكرث
من  40متحدِّ ث ًا ،ودارت حول جمموعة من الق�ضايا امله َّمة املت�صلة
ال�صحية بني اال�ست�شراف
بـ�سبعة حماور رئي�سة� ،ضمت :التكنولوجيا
ّ
و�صحة امل�ستقبل ،الكوادر
والتحدّيات ،التنمية امل�ستدامة :االبتكار
ّ
ال�صحية،
ال�صحية بني التمكني واالحرتافية ،احلوكمة والت�شريعات
ّ
ّ
�صحة
الريادة
ال�صحية والتجارب اال�ستثنائية ،اال�ستثمار ملجتمع �أكرث ّ
ّ

الحدث

و�سعادة  ،و�أخريا ،ال�صحة العامة واملجتمعية .

�أهداف تناف�سية
وح َّدد املنتدى ،الذي َّ
نظمته «هيئة ال�صحة» يف دبي� ،أهدافه يف:
�أو ًال ،تبادل اخلربات والأفكار املبتكرة وحتقيق التوا�صل الأمثل مع
توجهات
خمتلف اجلهات املعن ّية بالرعاية
ّ
ال�صحية ،وثاني ًا ،تعزيز ّ
التفكري امل�ستقبلي ،وثالث ًا ،اكت�ساب ر�ؤى قابلة للتنفيذ ب�ش�أن اجتاهات
ال�صحية،و رابع ًا ،تعزيز ودعم �أمناط
دبي امل�ستقبلية يف جمال الرعاية
ّ

ال�صحية والأ�ساليب املبتكرة للفرد واملجتمع ،وخام�س ًا ،دعم
احلياة
ّ
وتعزيز موقع دبي التناف�سي على اخلارطة العاملية.
وقد �أ�شاد �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد �آل مكتوم بفكرة
املنتدى ،م�ؤ ِّكد ًا �أن قطاع ال�صحة يف دولة الإمارات عموم ًا ،ودبي
أهم الذي ُيالم�س حياة
خا�صة ،يحظى باهتمامه ،كونه القطاع ال ّ
الإن�سان و�سعادته وم�ستقبل الأجيال .واعترب �سم ّوه �أن «اال�ستثمار يف
أهم والأجنع على ا َملدَ يني القريب والبعيد ،ال�سيما
هذا القطاع هو ال ّ
يف العن�صر الب�شري ،وتوفري الكوادر امل�ؤهَّ لة ت�أهي ًال عالي ًا ،لإدارة
وت�شغيل هذا القطاع الذي يتط َّلب حرفية عالية و�أولية ُق�صوى ور�ؤية
ثاقبة وبحوث ودرا�سات علمية ،تُف�ضي �إىل اكت�شافات مه َّمة يف جمال
ّ
ال�صحية بجميع جوانبها ،الوقائية والعالجية ،ل�ضمان
الطب والرعاية
ّ
قدرة هذا القطاع على مواكبته التطور العاملي يف جمال الطبابة،
واالخرتاعات العلمية والتقنيات احلديثة ،التي باتت تُ�شكل �أ�سا�س
التقدّم يف قطاع ال�صحة يف بالدنا والعامل».
املتخ�ص�صة يف الدولة �إىل «تكثيف اجلهود،
ودعا �سم ّوه اجلهات
ِّ
وتوظيف العقول والكفاءات الب�شرية ،وما �أكرثها ،من � ْأجل الرتكيز
ال�صحة ،وموا�صلة البحث
على البحوث والدرا�سات العلمية يف قطاع
ّ
ّ
والتح ّري عن كل ما هو جديد يف عامل الطب ،من �أدوية و�أجهزة
و�أ�ساليب حديثة للجراحات والعمليات النادرة ،التي ت�ساهم يف ت�أمني
حياة �صحية �آمنة لكل �أفراد املجتمع».
واعترب امل�شاركون يف املنتدى ،وهم وزراء وخرباء و�أطباء من داخل
الدولة وخارجها ،يف البيان اخلتامي� ،أن ح�ضور �صاحب ال�سمو ال�شيخ
حممد بن را�شد �آل مكتوم جانب ًا من اجلل�سة الوزارية التي تط ّرقت
دعم �سم ّوه
�إىل الأو�ضاع
ال�صحية املحلية واخلليجية والعاملية ،ي�ؤ ِّكد ْ
ّ
ال�صحة وما ي�شهده من تطورات ،كما يحفز امل�س�ؤولني
الدائم لقطاع
ّ
والعاملني يف هذا القطاع احليوي ،على الإبداع و�إنتاج الأفكار املبتكرة
ال�صحية وتعالج �إ�شكالياتها وحتدياتها.
التي تخدم الق�ضايا
ّ
وقال معايل حميد حممد القطامي ،رئي�س جمل�س الإدارة
املدير العام لـ «هيئة ال�صحة» يف دبي� ،إن هذه الأخرية تعمل على
ا�ستثمار املكانة املتقدِّ مة التي حتتلها دبي على ال�صعيد الدويل،
�إىل جانب ا�ستثمارها للنجاحات املتوالية والإجنازات التي ت�شهدها
دولة الإمارات العربية املتحدة بوجه عام ،وذلك بتنظيم مثل هذه
املتخ�ص�صة ،م�ؤ ِّكد ًا �أن منتدى دبي �سيكون نقطة
التظاهرات العلمية
ِّ
ال�صحي والعلوم الط ّبية
ارتكاز عالية الت�أثري ،يف حركة تطور القطاع
ّ
�ضم �أ�سماء عاملية لها
والبحوث والدرا�سات ،ال�سيما بعد جناحه يف ّ
�إ�سهاماتها الدولية �ضمن قائمة احل�ضور وامل�شاركني
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أخبار
ا لهيئة
«الهيئة» تشارك في فعاليات اليوم الرياضي الوطني

�شاركت «الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث»
يف الن�سخة الثانية من اليوم الريا�ضي الوطني ،عرب جمموعة من
الفعاليات الريا�ضية مب�شاركة موظفيها.
ونظمت الهيئة م�سرية مل�سافة  3كيلومرتات ،تق َّدمها �سعادة
الدكتور جمال حممد احلو�سني ،املدير العام ،و�سعادة �سيف حممد
ارحمة ال�شام�سي ،نائب املدير العام ،ومديرو الإدارات .
وت�أتي م�شاركة «الهيئة» يف هذا احلدث الوطني ،حتقيق ًا لأهداف
الريا�ضة ب�شكل عام ،و�أهداف اليوم الريا�ضي ب�شكل خا�ص ،والذي
يهدف �إىل تعزيز مفهوم الريا�ضة للجميع ،وامل�ساهمة يف حتقيق
االن�سجام والتناغم بني خمتلف مك ِّونات املجتمع.
وقال د .احلو�سني �إن اليوم الريا�ضي الوطني ُي َع ّد حدث ًا بارز ًا يعزِّ ز
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مفهوم الهوية الوطنية ،ومبادرة هادفة نحو ن�شر الروح الريا�ضية
القائمة على املو َّدة والإخاء والتعاون والت�سامح ،وفق الر�ؤية الثاقبة
والدعوة الكرمية ل�صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد �آل مكتوم،
نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي ـ رعاه اهلل ـ ،التي
حتمل يف طياتها ر�سالة وا�ضحة م�ضمونها «الإمارات جتمعنا».
و�أ�ضاف� :إن تخ�صي�ص يوم ريا�ضي للدولة ميثل اهتمام القيادة
الر�شيدة بالريا�ضة ،كونها ال�سبيل املنا�سب والف ّعال لتطوير الفكر
وحتفيز الإبداع و�شحن اله َمم ،نحو جيل مدرك جلعل الريا�ضة �أ�سلوب
حياة ،وثقافة يقوم بها الإن�سان ب�شكل تلقائي .و�شهد اليوم الريا�ضي
يف مقر «الهيئة» يف �أبوظبي ،عدد ًا من الن�شاطات التي تفاعل معها
املوظفون ،من بينها ريا�ضة امل�شي وبطولة كرة القدم بني الإدارات،
ومناف�سات كرة الطائرة و�ش ّد احلبل

أخبار
ا لهيئة
أو ُجه التعاون مع «نواة للطاقة»
«الهيئة» تبحث ْ

ا�ست�ضافت «الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث» يف
مق ّرها يف �أبوظبي ،لقاء مع وفد من �شركة «نواة للطاقة»َّ ،مت البحث
خالله يف ُ�سبل تعزيز التعاون وتبادل اخلربات بني اجلانبني ،يف جمال
مواجهة حاالت الطوارئ والكوارث.
وا�ستعر�ض �سعادة د .جمال حممد احلو�سني ،مدير عام «الهيئة»،
و�سعادة حممد �ساحوه ال�سويدي ،الرئي�س التنفيذي لـ «نواة» ،ا�سرتاتيجية
«الهيئة» ور�ؤيتها لتعزيز منظومة الطوارئ والأزمات والكوارث ،وفق �أعلى
معايري التم ّيز والريادة ،وبرامج التعاون امل�شرتك يف جمال التعامل مع
حاالت الطوارئ والأزمات والكوارث ب�شكل عام ،واال�ستعداد واجلاهزية،
واخلطط املنا�سبة لت�شغيل حمطة «براكة» للطاقة النووية.
وناق�ش اجلانبان برامج التمارين التي تن ّفذها «الهيئة» بالتعاون
والتن�سيق مع «م�ؤ�س�سة الإمارات للطاقة النووية» و�شركة «نواة للطاقة»،
بهدف رفع اجلاهزية واال�ستعداد للبدء يف الأعمال الت�شغيلية ملحطة
«براكة» ،لتكون جاهزة يف الفرتة املحدَّدة لتوفري الطاقة امل�ستدامة
للدولة وفق �أعلى املعايري العاملية .و�أ َّكدا على �أهمية ن�شر برامج التوعية
والتثقيف للمجتمع حول �أهمية الربنامج النووي ال�سلمي الإماراتي،

ومدى الفائدة املرجوة منه .وقام الوفد الزائر بجولة يف «مركز العلميات
الوطني»ّ ،اطلع خاللها على مك ِّوناته وعنا�صره و�آلية عمله املتوا�صلة على
مدار � 24ساعة طوال �أيام ال�سنه ،ملتابعة املوقف والتن�سيق مع ال�شركاء
لرفع اال�ستعداد واجلاهزية عندما تدعو احلاجة.
و�أ�شاد ال�سويدي بالتعاون والتن�سيق امل�شرتك مع «الهيئة» ،حول
منظومة الأمن وال�سالمة واال�ستعداد للتعامل مع كافة املخاطر
والتهديدات ،م�شيد ًا مبا و�صلت �إليه «الهيئة» من جاهزية وامكانيات
وقدرات وخطط وعنا�صر ب�شرية م�ؤهّ لة يف جمال الطوارئ والأزمات
والكوارث ،وبالدور الكبري الذي تقوم به يف جمال �إدارة الأزمات
والكوارث على امل�ستوى الوطنية.
وقدَّم ال�سويدي ملْحة عن «نواة» ،التي تعترب واحدة من ال�شركات
الت�شغيلية الرائدة يف جمال الطاقة النووية ،والتي ت�ساهم يف منو دولة
الإمارات من خالل توليد الطاقة الكهربائية عرب العمليات الآمنة
ملحطات الطاقة النووية يف براكة» .ومتلك ال�شركة جمموعة من الكفاءات
املتخ�ص�صة التي ُت َع ّد ركيزه �أ�سا�سية يف ت�شغيل املحطة
االدارية والفنية
ِّ
و�إدراتها وفق �أعلى املعايري الدولية
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أخبار
ا لهيئة
في محاضرة استضافها «مجلس البطين»

«الهيئة» تستعرض منظومة الطوارئ واألزمات في الدولة

يف �إطار �أهدافها الرامية �إىل تعزيز ورفع م�ستوى الوعي وتر�سيخ
ثقافة مواجهة الأزمات والكوارث ،و�إ�شراك �أفراد املجتمع يف الت�صدّي
للأزمات وحاالت الطوارئ التي قد يتع ّر�ض لهاَّ ،
نظمت «الهيئة
الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث» حما�ضرة يف «جمل�س
البطني» ،حتت عنوان «:املنظومة الوطنية للطوارئ والأزمات يف
الدولة» ،ح�ضرها �سعادة جرب حممد غامن ال�سويدي ،مدير عام ديوان
�سمو ويل عهد �أبوظبي ،و�سعادة �سيف حممد ارحمه ال�شام�سي ،نائب
مدير عام «الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث».
و�أو�ضح ال�سويدي� ،أن �إقامة مثل هذه املحا�ضرات التوعوية ي�أتي
يف �إطار حر�ص قيادتنا الر�شيدة على �أهمية مثل هذه املحا�ضرات
التوعوية بهدف ن�شر ثقافة الطوارئ والأزمات والكوارث بني �أفراد
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املجتمع ،حيال كافة �أنواع املخاطر التي تهدّد حياة الفرد والأ�سرة
واملُحيطني بهم ،م�شيد ًا بدور «الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ
والأزمات والكوارث» ،يف حتقيق �أهداف الدولة نحو احلماية من
املخاطر والأزمات.
من جهته ،قال �سيف ال�شام�سي� ،أن»الهيئة» حتر�ص على التواجد
�ضمن هذه الربامج التوعوية ،من منطلق حر�ص القيادة وتوجيهاتها
نحو م�شاركة املجتمع يف الت�صدّي للأزمات والكوارث ،كونه امل�ستجيب
الأول ،حيث ميكنها الو�صول �إىل قاعدة جمتمعية وا�سعة ،من خالل
جمال�س الأحياء ،وذلك يف �إطار التزامها بتعزيز التوا�صل املجتمعي
بني الأهايل يف الأحياء ال�سكنية يف خمتلف املناطق

أخبار
ا لهيئة
وفد من هيئة «الطوارئ واألزمات» يزور «واحة الكرامة»

�أ َّكد �سعادة الدكتور جمال حممد احلو�سني ،مدير عام»الهيئة
الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث»� ،أن دولة الإمارات
العربية املتحدة ،قياد ًة و�شعب ًا ،لن تن�سى �أبد ًا ت�ضحيات �أبنائها ،الذين
ا�ست�شهدوا �إعال ًء لق َيمها ومبادئها الرا�سخة .وقال �إن دولة الإمارات،
وما متلكه اليوم من �سج ّل حافل بالبطوالت والت�ضحيات ،ك َّر�ست
نف�سها منوذج ًا فريد ًا يف العطاء والت�ضحية وواحة �أمن وا�ستقرار .جاء
ذلك خالل تر�ؤّ�سه لوفد من «الهيئة» قام بزيارة �إىل «واحة الكرامة»
يف �أبوظبي.
�ضم عدد ًا من مديري الإدارات وموظفي «الهيئة
وجال الوفد ،الذي ّ
الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث» ،على �أق�سام «الواحة»،
التي �شُ ِّيدت تخليد ًا لبطوالت �شهداء الإمارات وت�ضحياتهم من �أجل

الوطن ،فزار «ن�صب ال�شهيد» الذي يتك َّون من  31لوح ًا �ضخم ًا من
الأملنيوم ،ي�ستند كل واحد منها �إىل الآخر ،يف تعبري رمزي عن الوحدة
والتكاتف والت�ساند والت�آلف والقوة ،كما اطلع على «ميدان الفخر»
وج ّل � -شهداءنا
و»جناح ال�شرف» ،داعي ًا �إىل �أن يتغ َّمد اهلل – ع َّز َ
الأبرار بوا�سع رحمته.
و�أ�ضاف د .احلو�سني �أن واحة الكرامة معلم وطني ،يحمل يف طياته
الوفاء لت�ضحيات �أبنائنا ال�شهداء وعنوان ًا للبطولة والفخر وال�شجاعة
والوحدة ،يق�صدها �أبناء دولة الإمارات العربية املتحدة للتعبري عن
فخرهم واعتزازهم بدولتهم وقيادتها وجنودها البوا�سل و�شهدائها،
فت�ضحيات �شهداء الوطن الأبرار باتت نربا�س ًا ي�ستلهم منه �أبنـاء
الوطن جميعـ ًا �شرف االنتماء والدفـاع عن الوطن
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أخبار
ا لهيئة
يهدف إلى تقليل المخاطر و سالمة العاملين

«الهيئة» تطلق «المعيار الوطني لنظام إدارة السالمة
والصحة المهنية
�أطلقت «الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات
والكوارث» ،خالل م�ؤمتر �صحايف َّ
نظمته يف مق ّرها يف
�أبوظبي« ،املعيار الوطني لنظام �إدارة ال�سالمة وال�صحة
املهنية» يف دولة الإمارات ،والذي يهدف �إىل متكني
القطاع ال�صناعي وغريه من القطاعات التي ترفد
االقت�صاد الوطني يف الدولة ،من تقليل فر�ص حدوث
املخاطر ،و�ضمان �سالمة العاملني و�صحتهم يف تلك
القطاعات.
و�أ َّكد �سعادة الدكتور جمال حممد احلو�سني ،مدير
عام «الهيئة»� ،أن �سج ّل الدولة يف جمال ال�سالمة
وال�صحة املهنيةُ ،ي َع ّد الأكرث تطور ًا على م�ستوى العامل،
من حيث معدّالت املخاطر واحلوادث ،خا�صة يف القطاع
ال�صناعي ،ذلك �أن القطاع اخلا�ص لديه جمموعة
من ال�ضوابط يف هذا املجال ،ومع ذلك وحر�ص ًا من
«الهيئة» على التقليل من ت�أثري املخاطر ،فقد عملنا ب�شكل
متوا�صل ،وبالتعاون مع �شركائنا اال�سرتاتيجيني ،من �أجل �إ�صدار هذا
املعيار الوطني لنظام �إدارة ال�سالمة وال�صحة املهنية لدولة الإمارات،
الذي يقدِّ م الإر�شادات الرئي�سة اخلا�صة بال�سالمة وال�صحة املهنية
جلميع امل�ؤ�س�سات وال�شركات العاملة يف الدولة.
وقال �إن الو�صول �إىل حالة م�ستدامة من النمو واالزدهار ،يتط َّلب
و�ضع �أنظمة ومعايري قيا�سية يف خمتلف املجاالت ،ت�ضمن ان�سيابية
العمل وجودته وا�ستمراريته .ولأن قيادتنا الر�شيدة ع َّلمتنا �أن الإن�سان
هو املحور الرئي�س للعملية التنموية ،كان الب ّد من تطوير قدرات
العاملني ومهاراتهم يف كافة القطاعات احليوية ،وكذلك االهتمام
بتطوير �أنظمة ومعايري ال�سالمة وال�صحة املهنية التي ت�شكل جز ًءا
رئي�س ًا وحيوي ًا يف بيئة العمل ،ذلك �أن غياب هذه الأنظمة واملعايري
قد يخلق العديد من املخاطر واحلوادث التي قد ت�ؤدّي �إىل عواقب
و�أ�ضرار كبرية يف مواقع العمل وعلى االقت�صاد الوطني و�سمعته
ومكانته الدولية ب�شكل عام.
و�أ�شار د .احلو�سني �إىل �أن دولة الإمارات �أ َّكدت �أهمية ال�سالمة
وال�صحة املهنية ،ولذلك ف�إن هذا الإجناز الوطني َّمت بجهود فريق
العمل املمثل بـ  26جهة وم�ؤ�س�سة من القطاعني احلكومي واخلا�ص،
وي�ضم �أف�ضل املمار�سات العاملية يف هذا
وعلى مدار عامني متوا�صلني،
ّ
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املجال ،ويحقق التكامل املطلوب يف �إدارة نظام ال�سالمة وال�صحة
املهنية.
يتم اعتماد هذا املعيار يف جميع املناطق
و�أعرب عن �أمله يف �أن ّ
يتم تب ّني هذا املعيار من قبل جميع احلكومات
ال�صناعية بالدولة ،و�أن ّ
املح ّلية يف جميع �إمارات الدولة ،ومن قبل جميع امل�ؤ�س�سات العاملة يف
القطاع ال�صناعي يف الدولة.
من جهته ،قال الدكتور �سيف جمعة الظاهري ،مدير �إدارة ال�سالمة
والوقاية يف «الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث»� ،إن
هذا املنتج الوطني ي�ضاف �إىل �إجنازات الدولة ،ومنجزات «الهيئة»
ب�شكل خا�ص ،يف �سبيل �سعيها لو�ضع املعايري واملوا�صفات التي من
�ش�أنها �أن تعزِّ ز قدرة اجلهات واملجتمع على درء املخاطر� ،أو تقليل
الت�أثري الناجم عنها ،حيث َّمت اعتماد هيكلة املعيار بنا ًء على �أف�ضل
الأُ�س�س واملمار�سات العاملية ،و َّمتت جتزئته �إىل � 8أق�سام ،هي� :إطار
عمل نظام �إدارة ال�سالمة وال�صحة املهنية ،احلوكمة ،تعزيز ثقافة
ال�سالمة وال�صحة املهنية� ،إدارة املوظفني يف بيئة العمل� ،إدارة
املخاطر املتعلقة بجوانب ال�سالمة وال�صحة املهنية ،نظم العمل الآمنة
ومتطلبات �إدارة �أداء النظام ،ومراقبة الوثائق وامل�ستندات املتعلقة
بالنظام ،مع العلم ب�أن املعيار ِ�صيغ باللغتني العربية والإجنليزية يف
جملد واحد

أخبار
ا لهيئة
ضمن فعاليات الشهر الوطني القراءة في اإلمارات

الطوارئ واألزمات تنظم فعالية شهر القراءة 2017

بح�ضور نائب مدير عام الهيئة �سعادة �سيف حممد �أرحمة
ال�شام�سي  ،و�ضيف الهيئة �سعادة �سامل علي ال�شحي ع�ضو املجل�س
الوطني االحتادي وعدد من مدراء الإدارات واملوظفني ،نظمت
الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث يف مقرها
الرئي�سي ب�أبوظبي فعالية �شهر القراءة  2017وذلك يف 29
مار�س .2017
ت�أتي هذه الفعالية �ضمن حر�ص الهيئة على امل�شاركة يف
احتفاالت الدولة بال�شهر الوطني للقراءة من خالل برامج و�أن�شطة
قرائية متن ّوعة تخاطب خمتلف اهتمامات ورغبات موظفيها
وحتفزهم على تطوير عادة القراءة ك�أ�سلوب حياة  ،وتكري�سها
كظاهرة عامة وم�ستدامة ت�سهم يف حتقيق �أهداف اخلطة الوطنية
للقراءة.
ويف كلمته التي �ألقاها يف افتتاح الفعالية ،قال نائب مدير عام
الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث� ،سعادة �سيف
ال�شام�سي �أن مبادرة عام القراءة التي �أطلقها �صاحب ال�سمو
ال�شيخ خليفة بن زايد �آل نهيان ،رئي�س الدولة حفظه اهلل ،تعترب
خطوة رائده يف م�سرية دولة الإمارات نحو تر�سيخ ثقافة العلم
واملعرفة واالطالع على ثقافات العامل وغر�س هذه الثقافة يف
مكنونات الن�شئ ب�صفتهم قادة امل�ستقبل واجليل الذي يتم ت�أ�سي�سه

وفق منظومة وطنية تعطيها قيادتنا جل اهتمامها وت�سخر لهم
االمكانيات لبناء �أجيال قادرة على ا�ست�شراف و�صنع امل�ستقبل،
الذي يرفع من مكانة الدولة وي�ساهم يف بناء دولة متقدمة نحو
ر�ؤية م�ستقبلية ملا بعد مائة �سنه قادمة.
و�أكد �سعادته قائ ًال« :من هنا ف�إننا ومن خالل �شهر القراءة
الوطني ن�سعى يف الهيئة �إىل حتقيق كل ما يطمح له قادتنا
وم�س�ؤولينا يف �سبيل رفعة وتطور الوطن واملواطن وت�سخري كافة
الإمكانيات املتاحة لكي ن�شجع املوظف ونرتك له م�ساحه جيدة من
الوقت ليكون قارئا ومطلع ًا ومثقف ًا وم�شاركته يف املفهوم املعريف
لأن املوظف القارئ بالت�أكيد �سوف ينعك�س ذلك على �أداءه وعلى
�أداء امل�ؤ�س�سة التي يعمل بها وهو طموحنا وغايتنا �أن يقدم املوظف
املزيد من العطاء والإبداع والتفاين يف العمل و�أن ي�ساهم مبا لديه
من �أفكار ومهارات وقدرات يف تطوير منظومة الهيئة الرامية نحو
التميز يف �إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث».
ت�ضمنت الفعالية حما�ضرة لتعزيز حب القراءة قدمها �سعادة
�سامل علي ال�شحي و�أي�ض ًا فقرة خا�صة باملوظفني لتقدمي الدرو�س
امل�ستفادة من جتاربهم ال�شخ�صية يف القراءة.
ويف اخلتام َّمت تكرمي املوظفني الفائزين يف م�سابقات القراءة
التي �أطلقتها الهيئة �ضمن فعاليات عام القراءة 2016
مارس 25 2017

اعتبر إنشاء «الهيئة الوطنية إلدارة الطوارئ
واألزمات والكوارث»
خطوة رائدة يجب تطبيقها في كافة الدول

سعادة اللواء د .فهـد بن
أحمـد الشعـالن
عميـد مركز األزمات
وتطوير القيادات العليا
في جامعة نايف العربية
للعلوم األمنية
لـ «

»:

ِّ
يشكل كتلة
«مجلس التعاون» الخليجي
تهدد إحدى دوله ُتعتبر
واحدة وأ َّية مخاطر
ِّ
داهمة على الجميع
مواجهة األزمات تحتاج إلى إحدى قوتين:
«صلبة» و»ناعمة» أو إلى كليهما معا
الخطط اإلعالمية لألزمات ذات أهمية قصوى
و ُيفترض أن تشمل كافة مراحلها
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�أ�شاد �سعادة اللواء د .فهـد بن �أحمـد ال�شعـالن ،عميـد «مركز الأزمات وتطوير القيادات العليا» ،التابع لـ «جامعة نايف العربية
للعلوم الأمنية» ،بخطوة دولة الإمارات العربية املتحدة يف �إن�شاء «الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث»« ،التي
تر�سم اال�سرتاتيجيات ،وحتدِّد �أ�ساليب التعامل مع الأزمات والكوارث على امل�ستوى املح ّلي لدولة الإمارات» ،معترباً ذلك «خطوة
رائدة� ،أمت ّنى تطبيقها يف كافة الدول».
وقال اللواء ال�شعالن ،يف حوار خا�ص مع «طوارئ و�أزمات»� ،إن �إن�شاء «مركز الأزمات وتطوير القيادات العليا» يف اململكة العربية
ال�سعودية ،جاء تتويجاً للجهد الرتاكمي الكبري الذي بذلته «جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية» ،منذ �إن�شائها قبل حوايل
الأربعني عاماً ،م�شرياً �إىل �أنه «مركز بحثي توثيقي ا�ست�شرايف وتدريبي ،ي�سعى �إىل �إعداد الدرا�سات والأبحاث يف جمال الكوارث
والأزمات ،وتلبية حاجة الدول العربية منها ،وتوثيق الأزمات والكوارث التي حتدث على امل�ستويني الإقليمي والعاملي ،وحماولة
ا�ستخال�ص الدرو�س والع رَِب من م�سارها ،والكيفية التي �آلت �إليها ،وذلك لو�ضعها يف متناول الأجهزة الأمنية العربية ،لال�ستفادة
منها يف التعامل مع الأزمات والكوارث التي تقع� ،أو للوقاية من حدوثها وات�ساعها».
و�أ�شاد بـ «امللتقى الإعالمي للمخاطر والأزمات  ،»2016الذي
�شارك فيه بورقة عمل ،قائ ًال :كان امللتقى َّ
منظم ًا من حيث جل�ساته،
وثر ّي ًا من حيث ما ّدته الإعالمية ،التي تنا َوبت على تقدميها كوكبة
من ذوي الت�أهيل واخلربة ،م�شدِّ د ًا على «�أهمية تنظيم مثل هذه
امللتقيات ،التي تتناول الأخطار والأزمات والكوارث ،وذلك لتبادل

اخلربات والتجارب ،وتالقح الأفكار ،و�إيجاد �أر�ضية م�شرتكة
لطرح الر�ؤى والأفكار الإبداعية للتعامل مع الأزمات يف كافة
مراحلها».
و�شدد اللواء ال�شعالن على �أن دول «جمل�س التعاون» اخلليجي
َّ
ت�ش ِّكل كتلة واحدة ذات �أهداف ور�ؤى م�شرتكة ،معترب ًا �أن �أ َّية
مارس 27 2017

الذي عاد ًة ما ّ
يلف جمرياتها ،والعمل على
َ�ضخّ املعلومات املنا�سبة حول الأزمة من
حني لآخر �إىل اجلمهور ،للح�ؤول دون ن�شوء
أرا�ض خ�صبة تنمو وتتكاثر فيها ال�شائعات،
� ٍ
ْ
وبالتايل لدح�ض هذه ال�شائعات وو�أدِ ها يف
مهدها.
ويف ما يلي ن�ص احلوار:
كانت لكم م�ؤخر ًا م�شاركة يف امللتقى
الإعالمي للمخاطر والتهديدات ،2016
الذي نظمته «الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ
والأزمات والكوارث» يف �أبوظبي  ،فكيف
تق ِّيمون �أعمال هذا امللتقى الأول من نوعه؟
احلقيقة� ،إن م�شاركتي يف «امللتقى
الإعالمي للمخاطر والتهديدات
 ،»2016جاءت القتناعي التام ب�أهمية
يسعى «مركز األزمات
خماطر تهدِّ د دولة واحدة� ،إمنا هي
ال�ضوء على
مو�ضوع امللتقى يف �إلقاء ّ
خماطر داهمة على كافة دول املجل�س.
وتطوير القيادات العليا»،
اجلوانب الإعالمية للكوارث والأزمات،
وقال �إن مواجهة الأزمات حتتاج �إىل
إلى إعداد الدراسات
والتي ت�ش ّكل �أهمية بارزة يف ع�صرنا
�إحدى قوتني« :القوة ال�صلبة» و»القوة
احلا�ضر .ومن دون جماملة ،فقد كان
واألبحاث في مجال
الناعمة»� ،أو �إىل كليهما مع ًا .ف�أزمة
امللتقى َّ
منظم ًا من حيث جل�ساته ،وثر ّي ًا
الإرهاب مث ًال ،حتتاج ،من جانب،
الكوارث واألزمات،
من حيث ما ّدته الإعالمية ،التي تنا َوبت
�إىل َ
احل ّل الأمني� ،أو «القوة ال�صلبة»،
وتلبية احتياج الدول
على تقدميها كوكبة من ذوي الت�أهيل
يف مواجهة الإرهابيني وحما�صرتهم
واخلربة.
العربية منها ،وتوثيق
والقب�ض عليهم ،ومن جانب �آخر� ،إىل
ب�شكل عام ،كيف تنظرون �إىل مثل هذه
«القوة الناعمة»ْ � ،أي التوعية والعمل
األزمات والكوارث التي
امللتقيات ،وما مدى �أهميتها وجدواها،
على ت�صحيح الأفكار املغلوطة يف �أذهان
تحدث على المستويين
على امل�ستويني احلكومي واملُجتمعي؟
الإرهابيني ،عن طريق درو�س منهجية،
�أعتقد جازم ًا ب�أهمية تنظيم مثل
اإلقليمي والعالمي
يتم تقدميها بطرق علمية ،وعلى �ضوء
ّ
هذه امللتقيات التي تتناول الأخطار
�أُ�س�س �شرعية ونف�سية.
والأزمات والكوارث ،وذلك لتبادل
و�أ َّكد على �أن اخلطط الإعالمية
اخلربات والتجارب ،وتالقح الأفكار،
للأزمات تكت�سي �أهمية ق�صوى ،و ُيفرت�ض �أن ت�شمل مراحل ما قبل
و�إيجاد �أر�ضية م�شرتكة لطرح الر�ؤى والأفكار الإبداعية للتعامل مع
الأزمة� ،أثناءها ،وبعد انتهائها .وهذه اخلطط تختلف ،من حيث
الأزمات يف كافة مراحلها .وتت�ضاعف �أهمية مثل هذه املنتديات،
م�ضمونها وبراجمها ،باختالف مراحل الأزمة .و ُيفرت�ض يف اخلطط
�إذا َّمت الإعداد لها مبو�ضوعية ومهن َّية عالية ،وحتديد حماورها بك ّل
الإعالمية للأزمات �أن تكون رفيقة خلطط مواجهة الأزمات يف كافة
د ّقة ،ف�ض ًال عن اختيار فر�سانها من ذوي االخت�صا�ص .و�أ�ضاف
مراحلها.
�أن املركز ُيعنى بتطوير القيادات العليا املعن َّية مبواجهة الأزمات
وحول مواجهة ال�شائعات التي تكرث �أثناء الأزمات� ،أ�ضاف د.
والتعامل معها ،وقاية ومواجهة وعالج ًا ،وذلك من خالل تنظيم
ال�شعالن� ،أن �إدارة الأزمة ت�ستوجب �إزالة بع�ض الغمو�ض والتعتيم،
الندوات وامل�ؤمترات واحللقات العلمية وور�ش العمل للقيادات يف
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م�سار هذه الأحداث ،والكيفية التي �آلت �إليها ،وذلك لو�ضعها يف
الوطن العربي.
متناول الأجهزة الأمنية العربية ،لال�ستفادة منها يف التعامل مع
تقودون «مركز الأزمات وتطوير القيادات العليا» التابع لـ
الأزمات والكوارث التي تقع� ،أو للوقاية من حدوثها وات�ساعها.
«جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية» ...ما هي مهام هذا املركز،
وما الدور الذي يقوم به؟
�إ�ضافة �إىل ذلك ،ف�إن املركز ُيعني
با�ست�شراف الأزمات املتو َّقع حدوثها،
«مركز الأزمات وتطوير القيادات
بنا ًء على م�ؤ�شرات علمية مبن َّية على
العليا» يف «جامعة نايف العربية للعلوم
بيئة
تجد
الشائعات
�إح�صاءات دقيقة ،وتزويد الدول العربية
الأمنية» الذي �صدر قرار معايل د .جمعان
بذلك ،من �أجل الوقاية منها �أو �إحباطها.
مشجعة لها أثناء وقوع
ِّ
بن رقو�ش ،رئي�س اجلامعة ،ب�إن�شائه
�أما الن�شاط الآخر ،الذي ُيعترب �أحد �أهم
م�ؤخر ًا � ،إمنا جاء تتويج ًا للجهد الرتاكمي
نهم
نتيجة
األزمات،
مهام املركز ،فهو تطوير القيادات العليا
الكبري الذي بذلته اجلامعة ،منذ �إن�شائها
التي تُعنى مبواجهة الأزمات والتعامل
الناس لمعرفة ما يحدث،
قبل حوايل الأربعني عام ًا ،وهو مركز
ً
معها ،وقاية ومواجهة وعالجا ،وذلك
بحثي توثيقي ا�ست�شرايف وتدريبي ،ي�سعى
يكـتنف
الذي
والغموض
من خالل تنظيم الندوات وامل�ؤمترات
 �ضمن مهامه الرئي�سة � -إىل �إعدادواحللقات العلمية وور�ش العمل للقيادات
الدرا�سات والأبحاث يف جمال الكوارث
بعض األحداث .وهذان
يف الوطن العربي ،بهدف تنمية مهاراتها
والأزمات ،وتلبية حاجة الدول العربية يف
(األهمية،
العنصران
يف التعامل مع الأزمات و�إدارة مراحلها
املجال البحثي واال�ست�شاري .و ُيعنى املركز
املختلفة ،وفق �أحدث الأ�ساليب والأ�س�س
�أي�ض ًا بتوثيق الأزمات والكوارث التي
الغموض) هما سبب
التي �أ ْو َ�صت بها الأبحاث والدرا�سات يف
حتدث على امل�ستويني الإقليمي والعاملي،
انتشارها
َّ
مدعوم ًا باملواد الفوتوغرافية واملرئية،
وتخت�ص الوحدة املكلفة بهذه
هذا املجال.
ّ
وحماولة ا�ستخال�ص الدرو�س وال ِعبرَ من
امله َّمة �أي�ض ًا ،بت�صميم وتنفيـذ الربامج
مارس 29 2017

العلمية للقيادات العليا يف الدول العربية ،يف خمتلف امليادين
يعني العمل على ت�صحيح الأفكار املغلوطة يف �أذهان الإرهابيني،
ذات العالقة بالأمن يف مفهومه ال�شامل.
يتم
والتي دفعتهم �إىل هذا االنحراف ،عن طريق درو�س منهجية ّ
ُ
تقدميها بطرق علمية ،وعلى �ضوء �أ�س�س �شرعية ونف�سية .و ُيعترب
يف احلقيقة ُيعترب املركز بيت خربة عربي ،ي�سعى �إىل تقدمي
«مركز حممد بن نايف للمنا�صحة والرعاية» يف اململكة العربية
املعرفة واخلربة لكافة الأجهزة العربية ،للتعامل مع �أزماتها،
ال�سعودية ،منوذج ًا لت�صحيح الأفكار اخلاطئة ،و�إ�صالح ذوي
وهو يحظى بدعم واهتمام خا�ص من �سيدي �صاحب ال�سمو
ال�سوي.
الطريق
إىل
�
إعادتهم
�
و
ال،
ال�ض
ّ
الفكر
امللكي الأمري حممد بن نايف بن عبد العزيز ،ويل العهد نائب
َّ
رئي�س جمل�س الوزراء وزير الداخلية رئي�س املجل�س الأعلى
للأزمات جوانب نف�سية واجتماعية ...كيف تنظرون �إىل دور
للجامعة� ،إميان ًا منه بالدور الهام الذي ي�ساهم به املركز ،يف
الإعالم يف هذا املجال ،خالل مراحل الأحداث املختلفة؟
التعامل مع الأزمات والكوارث.
يلعب الإعالم دور ًا بارز ًا يف تفاعالت الأزمات َ�س ْلب ًا و�إيجاب ًا،
من وجهة نظركم ،ما هي �أهم املخاطر التي تهدِّد دول
وال �أت�ص َّور �أن هناك �أزمة تقع� ،أو كارثة حتدث ،من دون �أن
«جمل�س التعاون»؟ وهل مُيكن احلديث عن «�سجل خماطر
ف�ض ًال عن توعوي ًا.
يرافقها الإعالم ،حتلي ًال وتقييم ًاْ ،
واحد» يف الإقليم؟
والإعالم  -يف الغالب  -ينق�سم
ت�ش ِّكل دول «جمل�س التعاون» اخلليجي
�إىل� :إعالم «�صديق» ،و�آخر «معادٍ »،
كتلة واحدة ذات �أهداف ور�ؤى م�شرتكة،
وثالث «حمايد» ،وتلعب �إدارة
ثين
المتحد
فكرة
انتشار
ّ
و�أ َّية خماطر تهدِّ د دولة واحدة� ،إمنا هي
ك�سب
الأزمة دور ًا رئي�س ًا يف حماولة ْ
خماطر داهمة على كافة دول املجل�س.
الإعالم املحايد ،بال�شفافية واملعلومة
الرسميين في كافة
التهديدات
ومن �أجل ذلك ،ف�إن مواجهة
ال�صحيحة التي ال ت�ؤثر على م�سار
الوزارات واإلدارات ...وهي
التي تتع َّر�ض لها املنطقة كاملة ،حتظى
العمليات.
عال من التن�سيق والتفاهم من
مب�ستوى ٍ
خطوة ج ِّيدة ِّ
تنظم
من الكوارث التقليدية ما
قبل م�ؤ�س�سات دول اخلليج ،ال�سيا�سية
هو طبيعي� ،أو من �صُ نع الب�شر،
اإلدالء بالتصاريح وتمركز
والع�سكرية والأمنية والدبلوما�سية،
ماذا تق�صدون بـ «الكوارث غري
وهي الآن يف �أعلى م�ستوى من التفاهم
المعلومات في جهة
التقليدية»؟ وهل هذا النوع من
والتناغم.
الكوارث يتطلب ا�ستعدادات و�إجراءات
محدودة ،لنشرها بأساليب
يف كتابكم «�إدارة الأزمات» ،تتحدثون
عن غريها من الكوارث؟
عن «القوة الناعمة يف �إدارة الأزمة»،ماذا
تخدم أغراض إدارة األزمة.
الكوارث التقليدية هي تلك التي
تق�صدون بهذا امل�صطلح الذي ارتبط
�أ�صبحت م�ألوفة ،كالزالزل والرباكني
�أ�سا�ساً بالعمل الدبلوما�سي ،ال�سيما و�أن
والأعا�صري واحلرائق الكبرية� ،أما غري
الأزمات يف معظمها قد تكون طبيعية،
امل�ستجدةّ ،
كتف�شي وباء م َر�ضي جديد� ،أو
التقليدية ،فهي الكوارث
َّ
ولي�ست من �صنع الإن�سان؟
انت�شار �إ�شعاعي �أو بيولوجي ،وهذا النوع من الكوارث يحتاج �إىل
الأزمات والكوارث قد تكون طبيعية� ،أو بفعل الإن�سان ،خط�أً
ا�ستعداد ُم�سبق ،تقني وفني متقدِّ م ،و�إىل امتالك قدرات كافية
�أو �إهما ًال �أو ع ْمد ًا .وهناك ما ُيعرف بالقوة الناعمة «Soft
ت�سمح باال�ستجابة ال�سريعة له.
 »Powerيف �إدارة الأزمة ،وهي تعني توظيف القدرات والقوى
ما �أهمية وجود خطط �إعالمية خا�صة بالأزمات ،وما هي
التي متتلكها الدولة يف �إدارة الأزمة ،جنب ًا �إىل جنب مع القوة
الأ�س�س التي ينبغي توافرها يف مثل هذه اخلطط؟
ال�صلبة « ،»Hard Powerوالتي يتط َّلبها �أحيان ًا املوقف
الأزموي.
اخلطط الإعالمية للأزمات ذات �أهمية ق�صوى ،و ُيفرت�ض
فمواجهة �أزمة الإرهاب ،على �سبيل املثال ،حتتاج �إىل َ
�أن ت�شمل مراحل ما قبل الأزمة� ،أثناءها ،وبعد انتهائها .وهذه
احل ّل
اخلطط تختلف ،من حيث م�ضمونها وبراجمها ،باختالف مراحل
الأمني �أو «القوة ال�صلبة» ،ملحا�صرة الإرهابيني والقب�ض عليهم،
ِّ
ويف اجلانب الآخر حتتاج �إىل التوعية� ،أي «القوة الناعمة» ،مبا
الأزمة .فخطط ما قبل الأزمة ،يجب �أن تركز على التوعية
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للتعامل مع الأزمات املُحتملة� ،أما اخلطط
الإعالمية �أثناء وقوع الأزمات ،فترت َّكز حول
نقل الأحداث بكل مو�ضوعية ،والتعليق عليها،
مبا يه ّدئ النا�س ويجيب على ت�سا�ؤالتهم حول
الأزمة ،فيما خطط ما بعد الأزمة ،ترت َّكز
على التعايف وعالج املت�أثرين بالأزمة ،وت�شمل
ت�سليط ال�ضوء على جوانب النجاح يف �إدارة
الأزمة لتعزيزها ،ومناق�شة جوانب الق�صور
لتالفيها .و ُيفرت�ض يف اخلطط الإعالمية
للأزمات �أن تكون رفيقة خلطط مواجهة
الأزمات يف كافة مراحلها.
ما مدى �أهمية �إن�شاء «مركز لإعالم
الأزمة» ،وما مدى �ضرورة وجود
«الناطق الر�سمي»؟
يف احلقيقة ،لقد ناديت ،يف كتابي
يلعب اإلعالم دورًا بارزًا
«�إدارة الأزمات» يف طبعته الأوىل
العام  ،1999ب�ضرورة تعيني متحدث
س ْلبًا
في تفاعالت األزمات َ
ر�سمي ،يلج�أ �إليه الإعالميون للح�صول
هما �سبب انت�شارها .لذلك ،يجب
أتصور أن هناك
وإيجابًا ...وال
َّ
على معلومات الأزمة وتطوراتها .ونرى
على �إدارة الأزمة �إزالة بع�ض الغمو�ض
الآن  -وهلل احلمد  -انت�شار فكرة
أزمة تقع ،أو كارثة تحدث،
والتعتيم ،الذي ّ
يلف عادة جمريات
املتح ّدثني الر�سميني يف كافة الوزارات
الأمور ،والعمل على َ�ضخّ املعلومات
من دون أن يرافقها اإلعالم،
والإدارات ...وهي خطوة ج ِّيدة ِّ
تنظم
املنا�سبة حول الأزمة من حني لآخر
الإدالء بالت�صاريح ومتركز املعلومات
ال وتقييمًاْ ،
فض ً
تحلي ً
ال عن
�إىل اجلمهور ،للح�ؤول دون ن�شوء
يف جهة حمدودة ،لن�شرها ب�أ�ساليب
أرا�ض خ�صبة تنمو وتتكاثر فيها
� ٍ
توعويًا
تخدم �أغرا�ض �إدارة الأزمة� .أما املراكز
ال�شائعات ،وبالتايل لدح�ض هذه
الإعالمية فتُعترب �ضرورة لأنها ت�س ِّهل
ال�شائعات وو�أْدِ ها يف مهدها.
حدب
مهام الإعالميني القادمني من كل ْ
كيف تنظرون �إىل دور «الهيئة
و�ص ْوب ،وتز ِّودهم بو�سائل التوا�صل مع
الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات
حمطاتهم والو�سائل الإعالمية التي يعملون فيها ،بكل ُي�سر
والكوارث» ،على امل�ستويني املحلي والإقليمي؟
و�سهولة ،خ�صو�ص ًا عند وقوع �أزمة مع َّينة قد ي�صاحبها َ
احل ّد
من التج ّول و�إجراءات تفتي�ش طويلة.
التخ�ص�ص� ،أُ�شيـد بخطوة دولة الإمارات
احلقيقة ،وبحكم
ُّ
العربية املتحدة يف �إن�شاء «الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ
من �أخطر الظواهر ال�سلبية يف �أثناء الأزمات ،انت�شار
ال�شائعات ،التي قد تت�س َّبب يف كثري من الأحيان يف تفاقم
وحتدد �أ�ساليب
والأزمات والكوارث» ،التي تر�سم اال�سرتاتيجياتِّ ،
هذه الأزمات و�إرباك عمليات املواجهة ،كيف ميكن التعامل
التعامل مع الأزمات والكوارث على امل�ستوى املح ّلي لدولة الإمارات.
مع ال�شائعة ،وبالتايل الت�صدّي لها؟
وهي خطوة رائدة �أمت ّنى تطبيقها يف كافة الدول ،وذلك للتعامل مع
الأزمات والكوارث وفق �أُ ُطر وا�سرتاتيجيات وا�ضحة ،تن�أى ب�إدارة
م�شجعة لها �أثناء وقوع الأزمات ،نتيجة
ال�شائعات جتد بيئة ِّ
تنفجر
نهم النا�س ملعرفة ما يحدث ،والغمو�ض الذي يكـتنف بع�ض
الأزمات عن التخ ّبط واالجتهاد الع�شوائي واالرجتـال عندما ّ
الغمو�ض)
الأحداث الأزموية .وهذان العن�صران (الأهمية،
�أزمة �أو كارثــة
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أقوال
ومــواقـف
صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان
ولي عهد أبوظبي نائب القائد األعلى للقوات المسلحة

«�إن اخلدمة الوطنية هي �إحدى ركائز بناء الأجيال القادرة على مواجهة التحدّيات،
وتر�سخ فيهم ق َيم الوالء واالنتماء والت�ضحية يف �سبيل الوطن ،من �أجل احلفاظ على
ِّ
املكت�سبات واملنجزات التي حتقَّقت ،وتعزيز نه�ضة دولة الإمارات و�أمنها وا�ستقرارها...
�إن �أداء اخلدمة الوطنية �شرف ل�شباب الوطن ،و�صقْل ل�شخ�صياتهم ،وا�ستثمار يف جيل
ميثل حا�ضر الوطن وم�ستقبله».
(خالل لقائه يف «واحة الكرامة» موظفي الأمانة العامة لـ «تنفيذي» �أبوظبي الذين
�أ ّمتوا خدمتهم الوطنية)2017/02/27 ،

معالي الشيخة لبنى بنت خالد القاسمي
وزيرة الدولة للتسامح
«�إن خمتلف م�ؤ�س�سات املجتمع املدين يف الدولة تقوم بدور هام وفاعل
لتعزيز ق ّيم الت�سامح والتعاي�ش وال�سالم والقبول بالآخر ،فكري ًا وثقافي ًا وديني ًا
وطائفي ًا ،من جهة ،ون ْبذ العنف والتط ّرف والكراهية والتمييز ،من جهة
�أخرى ...يجب تفعيل دور كافة املراكز وامل�ؤ�س�سات للقيام مب�س�ؤولياتها يف
ن�شر وترويج ف�ضائل التعاون واملحبة والت�ضامن واملودّة بني كل �أطياف املجتمع
و�شرائحه و�أفراده ،مبختلف �أجنا�سهم و�أديانهم وثقافاتهم».
(خالل زيارتها للمركز الإ�سماعيلي يف دبي ولقائها رئي�س جمل�س �آغا خان
يف دولة الإمارات)2017/02/27 ،

معالي نورة بنت محمد الكعبي

وزيرة الدولة لشؤون المجلس الوطني االتحادي
«امل�شاركة ال�سيا�سية هي ثقافة را�سخة ،وقيمة مت� ِّأ�صلة يف املوروث الثقايف
لدولة الإمارات ،التي �أ ْولت ال�شباب �أهمية كربى ،من خالل متكينه وفتح
املجال �أمامه للم�شاركة يف م�سرية التط ّور والتنمية التي ت�شهدها الدولة يف كافة
املجاالت ،االجتماعية وال�سيا�سية واالقت�صادية ...فالتجارب االنتخابية ال�سابقة،
�أفرزت نواب ًا من ال�شباب ذوي الأفكار الواعدة والوعي الكامل بخ�صو�صية املجتمع
الإماراتي النابعة من قيمه وتراثه».
(يف حما�ضرة ّ
نظمتها وزارة الدولة ل�ش�ؤون املجل�س الوطني االحتادي لطالب
جامعة عجمان)2017/02/26 ،
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أقوال
ومـواقــف
سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان
نائب رئيس المجلس التنفيذي ألبوظبي

«�إن دولة الإمارات ،وبقدر اعتزازها وفخرها ب�شهدائها الأبطال ،تعت ّز باملواقف
البطولية ُّ
وال�شجاعة لأهلهم و�أقاربهم ،تلك املواقف التي ت�ؤ ِّكد �أن الإرهاب ،م ْهما بلغ
�إجرامه ،ال ي�ستطيع امل�سا�س بالروح املعنوية والوطنية اجلامعة لل�شعب الإماراتي،
الذي يقف باعتزاز وراء �شهدائه ،والدور الإن�ساين الذي تقوم به الإمارات ،كجزء من
التزامها الدائم الذي �أر�ساه الراحل الكبري ال�شيخ زايد بن �سلطان �آل نهيان  -رحمه
اهلل  -بخري الإن�سانية وت�ضامنها ،وتقدمي ك ّل ما يلزم لدعم الأ�شقاء والأ�صدقاءَ ،وم ّد
َيد العون لهم».
(خالل تقدمي �سم ّوه لواجب العزاء ب�شهداء الوطن والإن�سانية)2017/01/16 ،

معالي صقر غباش
وزير الموارد البشرية والتوطين
«�إن �شهداء الإمارات ،الذين ا�ست�شهدوا وهم ي�ؤدّون مهامهم الإن�سانية ،وقدموا �أرواحهم
دفاع ًا عن الق َيم الإن�سانية واملبادئ الأخالقية ،هم حم ّل فخر واعتزاز� ...إن العمل الإرهابي
لن يثني دولة الإمارات العربية املتحدة عن موا�صلة ر�سالتها الإن�سانية� ...إن عام اخلري بد�أ
با�ست�شهاد مواطنني َّ
�سطروا ب�أرواحهم وبدمائهم الزكية � ْأ�سمى معاين العمل الإن�ساين و�أبهى
�صوره».
(معزِّ ي ًا ب�شهداء العمل الإن�ساين ،الذين ق�ضوا خالل التفجري الإرهابي يف قندهار
)2017/01/15

معالي أنطونيو غوتيريش
أمين عام منظمة األمم المتحدة
«من الأمور التي تغذي الإرهاب ،الإعراب يف بع�ض املناطق يف العامل عن امل�شاعر
وال�سيا�سات واخلطب املعادية للإ�سالم (الإ�سالموفوبيا) .يف بع�ض الأحيان يكون هذا
�أف�ضل دعم يمُ كن �أن يح�صل عليه تنظيم (داع�ش) ليط ِّور دعايته .لذا يتعينَّ �أن يكون
لدينا نهج �شامل ملحاربة الإرهاب ،مبا يف ذلك خلق الظروف املالئمة للمجتمعات متعدِّ دة
الأعراق والأديان ،لتكون جامعة ومتناغمة ،واال�ستثمار يف ج ْعل التن ّوع ثراء ال تهديد ًا».
(خالل م�ؤمتر �صحايف م�شرتك مع وزير اخلارجية ال�سعودي عادل اجلبري،
)2017/02/12
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في
المواجهة
لرفع الكفاءة القتالية لقواتهما المسلحة
اإلمارات وبريطانيا تختتمان تمرين «خنجر البحر »2017

يف �إطار تعزيز التعاون والتن�سيق وتبادل اخلربات واملعلومات،
ا�ست�ضافت دولة الإمارات العربية املتحدة مترين ًا ع�سكري ًا م�شرتك ًا
ن ّفذته القوات امل�سلحة الإماراتية والربيطانية ،حمل ا�سم «خنجر
البحر  ،»2017ت�ضمن �سل�سلة من التدريبات امل�شرتكة يف �سياق
موحدة وخطط حم َّددة ،تهدف �إىل تخطيط وتنفيذ
ا�سرتاتيجية َّ
و�إدارة العمليات وتوحيد العمل الع�سكري امل�شرتك و�أ�سلوب التدريب
الأمثل ،لرفع الكفاءة القتالية لهذه القوات مبا يواكب الع�صر.
وا�شتملت تدريبات التمرين على عدد من العمليات ،التي َّمتت بدقة
متناهية ،و�أبرزت تعاون ًا واندماج ًا لكافة العنا�صر والأ�سلحة امل�شاركة،
حتقيق ًا لأف�ضل م�ستوى من التن�سيق يف �إطار مفهوم العمليات امل�شرتك،
عاك�سة بذلك ما و�صلت �إليه القوات امل�سلحة من اجلانبني من ا�ستعداد
وقدرات و�إمكانات ع�سكرية متط ّورة وقدرات عالية.
وي�أتي التمرين ،الذي ا�ستمر لعدة �أيام� ،ضمن �سل�سلة التمارين
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امل�شرتكة التي تقام بني القوات امل�س ّلحة للبلدين ،يف �إطار التعاون
الع�سكري امل�شرتك.
يذكر �أن القوات امل�سلحة الإماراتية د�أبت على تنفيذ مثل هذه
التمارين امل�شرتكة ،بهدف �صقل القدرات والإمكانات القتالية،
انطالق ًا من حر�ص القيادة العامة للقوات امل�سلحة الدائم على رفع
م�ستوى الأداء والكفاءة ،والعمل بروح الفريق الواحد ،وفق ا�سرتاتيجية
وا�ضحة املعامل ،لالرتقاء بامل�ستوى العام واجلاهزية القتالية لقواتنا
امل�سلحة للتعامل مع املعدات والأ�سلحة احلديثة على م�سارح العمليات
كافة.
وجتري القوات امل�سلحة الإماراتية متارين دورية مع قوات من دول
�أخرى ،وكانت قد خا�ضت تدريبات م�شرتكة مع نظريتها الأمريكية يف
الإمارات يف دي�سمرب املا�ضي

دﻟﻴﻠﻚ ﻓﻲ اﻟﺤﺎﻻت اﻟﻄﺎرﺋﺔ
1

4

ﻓﻲ ا ﺳﻌﺎﻓﺎت ا ّوﻟﻴﺔ

2

ﻓﻲ ﻣﻮاﺟﻬﺔ ﻃﻮارئ اﻟﺤﺮب

5

ﻓﻲ اﻟﺴﻼﻣﺔ ﻣﻦ اﻟﺤﺮاﺋﻖ

3

ﻓﻲ اﻟﺤﻤﺎﻳﺔ ﻣﻦ ا ﻋﻤﺎل
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اﻻﻫﺘﻤﺎم ﺑﺬوي
اﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ
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في
المواجهة
شدد على أهمية قرارات «قمة الصخير» في ْ
دفع مسيرة العمل الخليجي المشترك
َّ

الزياني :جهود دول «التعاون» في مكافحة اإلرهاب
مستمرة على كل المستويات
�أكد الدكتور عبداللطيف بن را�شد الز ّياين،
�أمني عام جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية ،على
�أن جهود دول «جمل�س التعاون» ملكافحة الإرهاب
م�ستمرة على امل�ستويات املح ّلية والإقليمية والدولية،
م�ستندة على تن�سيق وتعاون خليجي فاعلِّ ،
تنظمه
ا�سرتاتيجيات م�شرتكة وتعاون دائم مع الدول
املخت�صة مبحاربة الإرهاب �إقليمي ًا ودولي ًا،
واملنظمات
َّ
م�شري ًا �إىل �أن ع�ضوية دول جمل�س التعاون يف التحالف
الدويل ملحاربة تنظيم «داع�ش» يف �سوريا والعراق،
خري دليل على جهودها احلثيثة يف هذا املجال.
و�شدَّد الز ّياين ،يف حما�ضرة �ألقاها يف كلية
الدفاع الوطني يف �سلطنة ُعمان ،على الأهمية التي
تكت�سبها قرارات «قمة ال�صخري» ،التي عقدت يف
مملكة البحرين يف دي�سمرب املا�ضي ،يف د ْفع م�سرية العمل اخلليجي
امل�شرتك ،الفت ًا �إىل �أن لقاء قادة دول «املجل�س» مع رئي�سة وزراء اململكة
املتحدة ،ترييزا ماي�« ،ش َّكل منعطف ًا مه ّم ًا يف اجلهود الرامية ل�ضمان
التو�صل
�أمن املنطقة وا�ستقرارها وتنميتها وازدهارها» .وقال �إن «ما َّمت ُّ
�إليه من قرارات ب ّناءة بني اجلانبني ،مي ّثل خطوة مه ّمة يف م�سار ال�شراكة
اال�سرتاتيجية» بينهما.
وا�ستعر�ض �أمني عام «جمل�س التعاون» �أبرز التحدّيات املح ّلية التي
تواجه جمل�س التعاون  ،م�شدِّ د ًا على �أن احلفاظ على الأمن واال�ستقرار
وال�س ْلم االجتماعي ،ي�أتي يف مقدّمة �أولويات دول «املجل�س» .و�أ َّكد �أن
ِّ
ً
التعاون والتكامل اخلليجي يف هذا املجال ،بلغ مرحلة متقدِّ مة ج ّدا ،ومن
خالل اتفاقيات وا�سرتاتيجيات �أمنية وجلان عمل م�شرتكة ،وم�ؤ�س�سات
�أمنية خليجية فاعلة.
و�أ َّكد على �أن الإرهاب ي�ش ِّكل حتدِّ ي ًا كبري ًا ،ت�سعى دول املجل�س �إىل
مكافحته والق�ضاء على تنظيماته املتط ِّرفة وجتفيف م�صادر متويله،
باعتباره خطر ًا يهدِّ د �أ ْمنها وا�ستقرارها و�سالمتها ،م�شري ًا �إىل ما
تع َّر�ضت له دول «املجل�س» من �أعمال �إرهابية �أزهقت �أرواح مدنيني �أبرياء
ورجال �أمن ،كما حدث يف البحرين والكويت واململكة العربية ال�سعودية،
ت�س َلم من اعتداءات الإرهابيني املجرمني.
وحتى بيوت اهلل ،التي مل ْ
و�أ�شار الز ّياين �إىل العديد من اال�سرتاتيجيات التنموية التي تب َّنتها
دول املجل�س ،لتاليف الأ�ضرار االقت�صادية للتحدّي االقت�صادي الأبرز
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الذي يواجهها ،وهو انخفا�ض �أ�سعار النفط ،معرب ًا عن الفخر واالعتزاز
مبا حققته دول «املجل�س» من نه�ضة تنموية �شاملة يف خمتلف املجاالت،
بف�ضل خططها التنموية الطموحة ،التي م ّكنتها من �إجناز �أهداف الأممية
الألفية قبل العام  ،2015واحتلت مراكز متقدِّ مة يف التقارير الأممية
والدولية ،يف جماالت التنمية الب�شرية والتناف�سية وغريها.
وتناول �أمني عام «جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية» التحدّيات
الإقليمية التي تواجه دول «املجل�س» ،ومن بينها العالقات مع �إيران،
والأزمة يف اليمن ،والق�ضية الفل�سطينية ،م�ستعر�ض ًا اجلهود احلثيثة
التي تبذلها يف كيفية مواجهة هذه التحدّيات �سيا�سي ًا و�أمني ًا .واعترب
�أن الأو�ضاع ال�سيا�سية يف املنطقة متثل حتدِّ ي ًا كبري ًا ،نظر ًا لرتابط �أمن
الدول العربية ال�شقيقة وا�ستقرارها ب�أمن وا�ستقرار دول «املجل�س» ،م�ؤ ِّكد ًا
�س ْعي هذه الأخرية لدعم الأ�شقاء العرب �سيا�سي ًا ومادّي ًا و�إن�ساني ًا ،لتجاوز
الأو�ضاع ال�صعبة.
وتط َّرق الز ّياين �إىل الإرهاب الدويل ،الذي يهدِّ د �أمن وا�ستقرار
العديد من دول العامل ،م�شدِّ د ًا على امل�س�ؤولية امل�ضاعفة امللقاة على عاتق
دول «املجل�س» ملا تتمتَّع به من مكانة وقدرة على مكافحة هذا الإرهاب
والتط ّرف العاملي ،الذي يرتدي عباءة الإ�سالم .و�أ�شار ،يف هذا الإطار،
�إىل ق�ضية انت�شار �أ�سلحة الدمار ال�شامل ،م�ؤ ِّكد ًا على ر�ؤية دول «املجل�س»،
التي �أعلنتها و�أ ّكدت عليها يف خمتلف املحافل الدولية ،يف �أن تكون منطقة
ال�شرق الأو�سط خالية من الأ�سلحة النووية

في
المواجهة
مهمته اقتراح السياسة العامة للدولة في المجال ووضع أسس
َّ
الخطط والمشاريع

للتغير المناخي والبيئة»
تشكيل «مجلس اإلمارات
ّ
�أ�صدر معايل الدكتور ثاين بن �أحمد الزيودي ،وزير التغيرّ املناخي
والبيئة ،قرار ًا يق�ضي بت�شكيل «جمل�س الإمارات للتغيرّ املناخي
والبيئة» ،يتولىّ اقرتاح ال�سيا�سة العامة للدولة يف �ش�أن تغيرّ املناخ
وو�ضع الأُ�س�س العامة للخطط وامل�شاريع
والبيئة والتنمية اخل�ضراءْ ،
العامة والقطاعية املتع ّلقة َ
باحل ّد من تداعيات التغيرّ املناخي ،وتعزيز
ال�صلة.
العمل امل�شرتك يف جماالت البيئة واخلدمات البلدية ذات ِّ
ويف �إطار القرار ،توكل �إىل «املجل�س» مهام الإ�شراف على
تنفيذ وتطبيق ا�سرتاتيجية الإمارات للتنمية اخل�ضراء ،ومتثيل
ال�صلة باخت�صا�صات
الدولة يف املفاو�ضات الدولية والإقليمية ذات ِّ
وزارة التغيرّ املناخي والبيئة� ،إ�ضافة �إىل مواءمة اال�سرتاتيجيات
االحتادية واملحلية ،وت�شجيع م�شاريع ال�شراكة مع القطاع اخلا�ص،
ال�صلة
وتعزيز وتطوير الدرا�سات والبحوث العلمية يف املجاالت ذات ِّ
باخت�صا�صات الوزارة.
وقال الوزير الزيودي �إن ت�شكيل «املجل�س» يهدف �إىل «تعزيز
جهود الدولة ،الرامية �إىل �إيجاد حلول للتحدّيات البيئية املُ ّلحة التي
تواجهنا ،بطريقة ت�ضمن املحافظة على من ِّونا االقت�صادي من جهة،
وحماية موروثنا الثقايف واحل�ضاري من جهة �أخرى ...والعمل على
و�ضع وتنفيذ خطة �شاملة وطموحة تكون ِمثا ًال ُيحتذى يف املنطقة ،يف
ْ
التعامل مع مو�ضوعات التغيرّ املناخي والبيئة»

َّ
نفذه باحترافية عالية وباستخدام أحدث التقنيات

وهميًا للتعامل مع حريق
دفاع مدني الفجيرة ُينجز تمرينًا
ّ
يف �إطار حتقيق الهدف اال�سرتاتيجي لوزارة الداخلية ،الرامي �إىل �ضمان ا�ستعداد
وجاهزية كوادرها للتعامل مع الكوارث والأزمات ،ن ّفذت �إدارة الدفاع املدين يف
الفجرية مترين ًا وهمي ًا للتعامل مع حادثة حريق يف جم ّمع «�سيتي �سنرت» التجاري.
وت�ض َّمن �سيناريو التمرين ن�شوب حريق كبري يف املج ّمع التجاري املذكور ،وبنا ًء عليه
َّمت تفعيل خطة الطوارئ املح ّلية املعتمدة ،وال�سيطرة على احلريق و�إخماده باحرتافية
عالية من قبل عنا�صر الدفاع املدين ،م�ستخدمني �أحدث التقنيات ح�سب اخلطة املع َّدة
�سابق ًا للتعامل مع مثل هذه احلوادث.
وتعمل مثل هذه التمارين الوهمية ،التي حتاكي مواقف واقعية ،على ت�أهيل وتدريب
الكوادر على مواجهة �أ َّية �أخطار �أو حوادث ،وكيفية التعامل معها والت�صدّي لها،
با�ستخدام �أف�ضل التقنيات
مارس 37 2017

في
المواجهة
ّ
تنظم ورشة عمل حول إدارة المخاطر
إسعاف دبي

َّ
نظمت م�ؤ�س�سة دبي خلدمات الإ�سعاف «�إ�سعاف»
ور�شة عمل حول «التخطيط متعدِّ د امل�ستويات لإدارة
املخاطر وتطبيق توجيهات الأيزو  ،»31000ح�ضرها
 40موظف ًا وموظفة من قيادات امل�ؤ�س�سة.
وا�ستعر�ضت الور�شة �سيا�سة املخاطر التوجيهية،
وتنفيذ مراحلها الثماين التي وردت يف دليل «�أيزو
.»31000

ونفَّذ امل�شاركون نظري ًا كل متط ّلبات هذه املراحل
بكاملها ،لي�سهل يف ما بعد تنفيذها على �أر�ض الواقع ،حال ال�ضرورة
�أو عند حدوث � ّأي طارئ.
وث َّمن خليفة بن دراي ،املدير التنفيذي للم�ؤ�س�سة جهود فريق
املد ِّربني الذين حا�ضروا يف الور�شة ،و�أثنى على قدراتهم ودورهم يف
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الت�شارك املعريف وتطبيق دليل �إدارة املخاطر التوجيهي ،الذي �ص ّمم
وفق ًا ملتط ّلبات موا�صفة “�أيزو” م�ؤ ِّكد ًا على «�أهمية حمتوى ور�شة
العمل ،التي تقود امل�ؤ�س�سة �إىل مزيد من التطوير وحتقيق خدمات
تخ�ص�صية رائدة ،ت�ضعها دوم ًا يف ال�صفوف الأوىل خليجي ًا
�إ�سعافية ّ
وعاملي ًا

في
المواجهة
بهدف توعية الجمهور في مواجهة العديد
من الظواهر السلبية على المجتمع

شرطة عجمان تطلق مبادرة «األمن الفكري»

�ضمن جهودها املتوا�صلة يف تعزيز الأمن والأمان لدى
اجلمهور� ،أطلقت القيادة العامة ل�شرطة عجمان مبادرة «الأمن
الفكري» ،الهدف منها توعية اجلمهور يف مواجهة العديد من
الظواهر ال�سلبية على املجتمع.
وقد نفَّذ املبادرة ،التي ت�أتي يف �إطار حتقيق الهدف
اال�سرتاتيجي لوزارة الداخلية ،املتمثل يف تعزيز ر�ضا اجلمهور
املقدمة� ،ضباط و�أفراد من ق�سم ال�شرطة املجتمعية
باخلدمات َّ
يف �شرطة عجمان ،وت�ض َّمنت عقد �سل�سلة من املحا�ضرات
التوعوية ،ا�ستهدفت طلبة املدار�س يف الإمارة.
وقال النقيب الدكتور حممد �أحمد ال�سويدي ،رئي�س ق�سم
ال�شرطة املجتمعية� ،إن تنفيذ هذه املبادرة جاء بهدف توعية
اجلمهور وطلبة املدار�س ببع�ض الظواهر الدخيلة على املجتمع

والت�صدي
املح ّلي ،وبيان خماطرها ،وكيفية مواجهتها،
ّ
متطرق ًا �إىل ظاهرة االبتزاز الإلكرتوين ،واملخاطر
لل�شائعات،
ِّ
الناجمة عن مواقع التوا�صل االجتماعي وكيفية التعامل معها.
و�أ َّكد النقيب ال�سويدي على �أهمية التعاون امل�شرتك بني �شرطة
عجمان وعموم مدار�س الإمارة ،لرفع التوعية وتعزيز الأمن لدى
طلبة املدار�س.
و�إ�ضافة �إىل ا�ستعرا�ض مفهوم ال�شرطة املجتمعية ودورها يف
التوعية وم�ساعدة اجلمهور يف الق�ضايا املجتمعية التي تواجههم،
تناولت املحا�ضرات قانون التمييز والكراهية ،و�أهميته يف
مواجهة التمييز بني �شرائح املجتمع املختلفة ،وقانون اجلرائم
الإلكرتونية.و�شملت املحا�ضرات  8مدار�س يف �إمارة عجمان
والكلية اجلامعية للأم ،و�شارك يف ح�ضورها �أولياء الأمور
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في
المواجهة
قائد عام شرطة الفجيرة يترأس اجتماع فريق إدارة الطوارئ
واالزمات إلمارة الفجيرة

تر�أ�س �سعادة العميد حممد بن غامن الكعبي القائد العام ل�شرطة
الفجرية رئي�س فريق �إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث لإمارة
الفجرية االجتماع الأخري للعام  2016الذي عقده الفريق مبقر
مركز الطوارئ والأزمات والكوارث بالفجرية ،بح�ضور العقيد علي
الطنيجي مدير �إدارة الدفاع املدين بالفجرية نائب رئي�س الفريق ،ود.
حممد عبداهلل مدير منطقة الفجرية الطبية ،و�سعادة �سامل املك�سح
مدير دائرة الأ�شغال والزراعة ،والعقيد عبدالرحمن الظنحاين مدير
�إدارة العمليات ب�شرطة الفجرية وعدد من ممثلي اجلهات احلكومية
الإحتادية واملحلية يف الإمارة.
وا�ستعر�ض فريق �إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث املحلي خالل
اجتماعه ما مت �إجنازه لعام 2016م من مبادرات تت�صل بخطة العمل
والأن�شطة وامل�شاريع للعام اجلاري ،كما ا�ستعر�ض اخلطة الت�شغيلية
لتمارين التي مت تنفيذها على امل�ستوى املحلي والتمارين التي متت
امل�شاركة فيها على امل�ستوى الوطني حتت �إ�شراف الهيئة الوطنية
لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث ،وكذلك الدورات التدريبية
والت�أهيلية التخ�ص�صية التي عقدت لإع�ضاء اللجنة التنفيذية التابعة
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للفريق .ومت ا�ستعر�ض القرارت والتو�صيات يف الإجتماع ال�سابق
للفريق ومدى تنفيذها من اجلهات املكلفة بها ،وقام ممثل مطار
الفجرية الدويل بعر�ض خطة ا�ستمرارية الأعمال و�شرح ل�سعادة رئي�س
الفريق املحلي و�أع�ضاء الفريق كافة الإجراءات املتخذة �أثناء تفعيل
خطة ا�ستمرارية الأعمال يف حال تعطل �أو توقف خدمات املطار لأي
�سبب عار�ض �أو يف حاالت الطوارئ والأزمات والكوارث.
كما ناق�ش الفريق خطط اال�ستجابة املحلية و�أكد على �ضرورة
حماكاتها من خالل التمارين العملية ومتارين الطاولة ملعرفة نقاط
التح�سني التي حتتاج ملزيد من اخلطط والتمارين واال�ستعداد
واجلاهزية ملواجهتها .و�أ�شاد �سعادة القائد العام ل�شرطة الفجرية
رئي�س الفريق بالإجنازات التي حققها وو�صل �إليها الفريق املحلي
يف منظومة الطوارئ والأزمات والكوارث .وتقدم يف نهاية االجتماع
بال�شكر والتقدير لكافة �أع�ضاء الفريق واللجنة التنفيذية على اجلهود
التي بذلوها م�ؤكد على اهمية العمل والتفاين وت�سريع وترية الإجنازات
وتطوير القدرات والإمكانيات وفق تطلعات اجلهات امل�ستجيبة
واملتعاملة مع ال�س�أحداث الطارئة

في
المواجهة
الرميثي يترأس اجتماع فريق إدارة الطوارئ واألزمات في أبو ظبي
تر�أ�س معايل اللواء حممد خلفان
الرميثي القائد العام ل�شرطة �أبوظبي
رئي�س فريق �إدارة الطوارئ والأزمات
والكوارث يف �أبوظبي االجتماع الأخري
الذي عقده الفريق مبقر القيادة العامة
ل�شرطة �أبوظبي ،ملناق�شة وا�ستعرا�ض
م�شاريع فريق �إدارة الطوارئ والأزمات
والكوارث بح�ضور معايل د.علي را�شد
النعيمي مدير عام جمل�س �أبوظبي
للتعليم ،ود .مها تي�سري بركات مدير
عام هيئة �صحة �أبوظبي ،د .حممد عتيق
الفالحي �أمني عام الهالل الأحمر،
والعميد علي خلفان الظاهري ،مدير
عام العمليات املركزية ب�شرطة �أبوظبي ،واملقدم حممد عبداجلليل
الأن�صاري مدير الدفاع املدين ب�أبوظبي ،وعبدالرحيم البطيح مدير
االت�صال احلكومي ب�أبوظبي للإعالم ،وعدد من ممثلي اجلهات
املعنية من الهيئات وامل�ؤ�س�سات التابعة حلكومة �أبوظبي.
وا�ستعر�ض االجتماع جملة من املوا�ضيع املُدرجة على جدول �أعماله
املت�صلة بالتن�سيق بني خمتلف اجلهات والهيئات احلكومية املرتبطة
مبجال التدخل عند التعامل مع الظروف الطارئة .وا�ستعر�ض
فريق �إدارة الطوارئ والأزمات خالل اجتماعه ما مت �إجنازه خالل
الأ�شهر املا�ضية من مبادرات تت�صل بن�شاطه ،حيث �أطلق الفريق يف
نوفمرب املا�ضي ح�ساباته على من�صات التوا�صل االجتماعي لتفعيل
ن�شاطه مع �أفراد املجتمع ،ف�ضال عن ك�شفه خالل نوفمرب عن مبادرة
ُم�ستعد والتي تهدف �إىل ا�ستقطاب ذوي الكفاءات من �أبناء الوطن
�أ�صحاب التخ�ص�صات احليوية من خمتلف املجاالت املطلوبة خالل
وقوع الأزمات �أو الكوارث الطبيعية ،لتوفر دعما جمتمعيا يعزز من
جاهزية وا�ستعداد منظومة التعامل مع الأزمات من جهات حكومية
ودعم جمتمعي.وا�ستعر�ض فريق �إدارة الأزمات خالل اجتماعه نتائج
ما ر�صده من ا�ستعداد وجاهزية خالل زيارته الفرتة املا�ضية حمطة
براكه للطاقة النووية ،ومركز عمليات الروي�س يف املنطقة الغربية
خالل الفرتة املا�ضية ،نظرا ملا ي�شكله ملف الربنامج ال�سلمي لدولة
الإمارات من �أهمية بالغة ملُ�ستقبل الطاقة الوطنية وهو ما يوليه فريق
�إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث يف �أبوظبي اهتماما كبريا ،يحر�ص
ب�شكل دوري على مراجعة م�ستجدات هذا امل�شروع �أو ًال ب�أول بالتن�سيق
مع �شركة« نواه للطاقة» املنبثقة عن «م�ؤ�س�سة الإمارات للطاقة

النووية» و�أثنى معاليه على ما تبديه جميع اجلهات املت�صلة بن�شاط
الفريق من تفاعل �إيجابي ومثمرُ ،م�شيدا يف ذات الوقت مبجهودات
اللجنة الإعالمية لفريق �إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث يف �إمارة
�أبوظبي ملا تبديه من ن�شاط ملمو�س من خالل تغطيتها لأن�شطة
الفريق ،ومبادراته بال�صورة التي ت�ؤمنُ احل�ضور الإعالمي ّ املح�سو�س
للفريق باعتبار الإعالم ُعن�صرا هاما يف منظومة �إدارة الأزمات ،وهو
الأمر الذي يدعم الهدف الذي �أن�شئ من �أجله الفريق وهو الت�صدي
باحرتافية ومهنية عاليتني جتاه ما قد ي�ستجد من ظروف ت�ستدعي
طبيعتها التعاطي معها ب�سرعة ومهارة.و�أ�شاد معاليه بالإجنازات التي
حققها و�صل �إليها الفريق يف منظومة الطوارئ والأزمات والكوارث،
كما ا�ستعر�ض الفريق امل�شاريع املكلف بها ،وتناول معاليه متابعة
م�ستجدات خطة اال�ستجابة للطوارئ النووية والإ�شعاعية ملحطة
براكة «املحيط اخلارجي» ،و�شمل ذلك ا�ستعرا�ض اخلطة الإعالمية
للطوارئ النووية والإ�شعاعية ملحطة براكة «املحيط اخلارجي» ،حيث
ت�ضمن ذلك مرحلتني يف منظومة اال�ستجابة باملحيط اخلارجي،
و�شملت املرحلة الأوىل ما قبل تفعيل منظومة اال�ستجابة باملحيط
اخلارجي ،حيث تقوم اخللية الإعالمية املحلية مبركز العمليات املحلي
امل�شرتك بتنفيذ وقيادة هذه املرحلة ،بالتعاون والتن�سيق مع �إعالم
حمطة براكة ،وتبد أ� هذه املرحلة اعتبارا من �إعالن حالة طوارئ
التنبيه مبحطة براكة وت�ستمر حتى انتهاء احلالة الطارئة �أواال�ستمرار
حتى اكتمال تفعيل منظومة اال�ستجابة يف املحيط اخلارجي ،وتقت�صر
اال�ستجابة الإعالمية يف هذه املرحلة على ن�شر وحتديث الأخبار
ال�صحفية املعدة م�سبقا بغر�ض احتواء املوقف �إذا تطلب الأمر
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مجتمع
واحـــــد
بالتنسيق مع «الطوارئ واألزمات» وبالتعاون مع «ربدان»

ِّ
تنظم دورة
شرطة رأس الخيمة
في «إدارة استمراية األعمال»

بالتن�سيق مع «الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات
والكوارث» ،وبالتعاون مع «�أكادميية ربدان»ّ ،
نظمت القيادة
متخ�ص�صة يف
العامة ل�شرطة ر�أ�س اخليمة ،دورة �أمنية
ِّ
«�إدارة ا�ستمرارية الأعمال» �أثناء الأزمات� ،شارك فيها 35
منت�سب ًا من موظفي ق�سم الأزمات والكوارث يف �شرطة ر�أ�س
اخليمة ،والدوائر االحتادية واملحلية يف الإمارة.
وقال اللواء علي عبد اهلل بن علوان النعيمي ،قائد عام
�شرطة ر�أ�س اخليمة رئي�س فريق �إدارة الطوارئ والأزمات
املحلي� ،إن الدورة ت�أتي يف �إطار ا�سرتاتيجية وزارة الداخلية
الرامية �إىل ت�أهيل وتدريب الكوادر الب�شرية ،لتمكينها من
مواكبة املتغيرِّ ات وامل�ستج ّدات التي ي�شهدها العامل يف كافة
املجاالت ،لي�صبحوا قادرين على العمل بال�صورة املطلوبة
وجه.
وعلى �أكمل ْ
ون َّوه قائد عام �شرطة ر�أ�س اخليمة� ،إىل �أن دورة «�إدارة
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ا�ستمرارية الأعمال» ،تهدف �إىل متكني امل�ؤ�س�سات من
ا�ستمرارية العمل فيها ،ب�أ�سلوب منهجي ،خالل فرتة الطوارئ
والأزمات ،لتعزيز ا�ستقرار الأمن الوطني يف الدولة ،م�ؤ ِّكد ًا
�أن امل�ؤ�س�سات احلكومية و�شركا�ؤها من القطاع اخلا�ص،
حتتاج �إىل التعامل مع الطارئ �أو الأزمة �أو الكارثة ،ب�أ�سلوب
يتم التم ُّكن وال�سيطرة على الو�ضع
من�سق مرن وف ّعال ،حتى ّ
َّ
الطارئ ،ب�أف�ضل احللول.
و�شهد حفل تخريج الدورة اللواء علي النعيمي ،قائد عام
�شرطة ر�أ�س اخليمة رئي�س فريق �إدارة الطوارئ والأزمات
املحلي ،والعميد الدكتور حممد �سعيد احلميدي ،مدير
العمليات املركزية يف �شرطة الإمارة ،والعقيد عبد اهلل علي
منخ�س ،مدير �إدارة التح ّريات واملباحث اجلنائية ،و�سعادة
خلفان بن نايع اخلاطري ،مدير مركز الطوارئ والأزمات
والكوارث يف ر�أ�س اخليمة

مجتمع
واحـــــد
تهدف إلى تعزيز التعاون في مجاالت التدريب ودعم جهود االستجابة

ّ
توقع مذكرة تفاهم
«الهيئة»
التطوعي»
مع «فريق اإلمارات للغوص
ّ

و َّقعت «الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات
والكوارث» على مذكرة تفاهم مع «فريق الإمارات
للغو�ص التطوعي» ،تهدف �إىل تعزيز التعاون بني
اجلانبني وتوفري املتط ّوعني من «الفريق» ،وذلك
يف ما يتع َّلق بالربنامج الوطني التط ّوعي حلاالت
الطوارئ والأزمات والكوارث «التط ّوع واجب وطني».
ون�صت املذكرة ،التي و ّقع عليها �سعادة د .جمال
َّ
حممد احلو�سني ،مدير عام «الهيئة» ،و�آدم دروي�ش
عبد اهلل الرئي�سي ،قائد «الفريق» ،على تعزيز
ُ�سبل التعاون يف جماالت التدريب والتطوير ،ودعم
جهود اال�ستجابة يف ما يتعلق بالطوارئ والأزمات
والكوارث ،بنا ًء على االحتياجات ال�ضرورية.
ومبوجب املذ َّكرة� ،سيعمل اجلانبان على ت�سمية
من�سقني من ِكال الطرفني ،لو�ضع الت�ص ّور والآليات
ِّ
الالزمة لتبادل املعلومات و�إعداد وت�صميم برامج
التدريب ،وذلك وفق ا�سرتاتيجية وخطط ت�ساهم
التخ�ص�صية لتحقيق اجلاهزية
يف �إعداد الكوادر
ُّ
واال�ستعداد الأمثل حلاالت الطوارئ والأزمات والكوارث.
وقال احلو�سني �إن دولة الإمارات العربية املتحدة «ا�ستطاعت
على َم ّر ال�سنني �أن تط ِّور قدرات ا�ستثنائية يف التعامل مع الكوارث
والأزمات الدولية ...و�ست�سهم �شراكتنا مع خمتلف القطاعات يف
الدولة ،يف تعزيز قدرات الكوادر امل�ؤهّ لة يف �إدارة حاالت الطوارئ
والأزمات والكوارث ،ويف �إطار الربنامج الوطني التطوعي ،م�شري ًا
�إىل �أن «الهيئة» توا�صل عقد االتفاقيات الثنائية ومذكرات التفاهم
وجه ملواجهة
مع �شركاء ُج ُدد من �أجل �ضمان اال�ستعداد على �أكمل ْ
� ّأي طارئ .ولفت �إىل �أن «اال�ستعداد واجلاهزية من العنا�صر الهامة
يف َ
خططنا اال�سرتاتيجية ملواجهة و�إدارة الأزمات» ،مو�ضح ًا �أن
التعاون مع «فريق الإمارات للغو�ص» �سي�ساهم يف توفري الغ ّوا�صني
املحرتفني عند احلاجة� ،إ ّما للم�ساهمة يف الإنقاذ� ،أو يف حماية البيئة
البحرية .كما �أن من �ش�أن هذا التعاون امل�ساهمة يف تعزيز وتر�سيخ
مفهوم الوطنية ،والتالحم بني �أفراد املجتمع ،وتدريب وت�أهيل الكوادر
الوطنية ،من �أجل التعامل مع حاالت الطوارئ والأزمات.
و�أ َّكد مدير عام «الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات

والكوارث» ،على �أهمية مذكرة التفاهم مع «فريق الإمارات للغو�ص
ت�صب
التط ّوعي» ،من �أجل تظافر اجلهود بني خمتلف القطاعات ،التي ّ
يف م�صلحة الوطن ،الفت ًا �إىل �أنها تعزِّ ز من م�شاركة م� ّؤ�س�سات املجتمع
املدين والقطاعات املُجتمعية يف جهود �إدارة الطوارئ والأزمات.
من جانبه ،رحب قائد «فريق الإمارات للغو�ص» بالتوقيع على
املذكرة ،من منطلق العمل امل�شرتك والدور الوطني املنوط بامل�ؤ�س�سات،
للم�ساهمة يف تقدمي اخلدمات يف حاالت الطوارئ والأزمات ،م�ضيف ًا:
�إننا نتط ّلع للعمل ب�شكل وثيق �إىل جانب «الهيئة» مل�ساندتها يف �إدارة
الكوارث والأزمات ،ولن�ستفيد من خرباتها ومد ِّربيها يف �إعداد
كوادر م�ؤهَّ لة من املتط ِّوعني ال�شباب ،ليتم ّكنوا من التعامل مع حاالت
الطوارئ والأزمات ،ومبا يخدم ال�صالح العام والوطن ومكت�سباته،
ويدعم جهود «الهيئة» وبراجمها نحو حتقيق �أهدافها يف حماية
الأرواح و�صون ممتلكات الدولة.
و�أ�شار الرئي�سي �إىل �أن «الهيئة» رائدة يف العمل الوطني ملواجهة
الطوارئ والأزمات والكوارث ،م�ؤ ِّكدا على �أهمية االن�ضمام كفريق
خمت�ص حتت مظ َّلة الربنامج الوطني التط ّوعي التابع لها ،من �أجل
ّ
خدمة الوطن
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مجتمع
واحـــــد
تماشيًا مع أهداف «رؤية اإلمارات »2021

«الهيئة» و«برنامج دبي لألداء الحكومي المتم ِّيز»
ِّ
يوقعان على مذكرة تفاهم تدعم عملية التقييم والتحكيم

تعزيز ًا للخطى نحو الريادة ،ومتا�شي ًا مع �أهداف «ر�ؤية الإمارات
 ،»2021يف �أن تكون دولة الإمارات العربية املتحدة �ضمن �أف�ضل دول
العامل الرائدة واملتم ّيزة ،و�أن تكون �س ّباقة ومبدعة يف تلبية احتياجات
الفرد واملجتمع ،و َّقعت «الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات
والكوارث» على مذكرة تفاهم مع «برنامج دبي للأداء احلكومي
املتم ّيز» ،التابع للأمانة العامة للمجل�س التنفيذي لإمارة دبي ،تهدف
�إىل تعزيز التعاون وال�شراكة الب ّناءة بني اجلانبني ،وتطوير �أدائهما،
من خالل تبادل اخلربات واملعرفة يف ما بينهما ،وامل�ساهمة يف تطوير
وت�أهيل موظفي «الهيئة» ،مبا يف ذلك نقل ممار�سات التم ّيز امل� ّؤ�س�سي،
ومبا ي�ساهم يف حتقيق غايات التم ّيز احلكومي.
ومبوجب املذكرة ،التي و ّقع عليها �سعادة �سيف حممد ارحمه
ال�شام�سي ،نائب مدير عام «الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات
املن�سق العام لـ «برنامج دبي
والكوارث» ،و�سعادة د� .أحمد الن�صرياتِّ ،
للأداء احلكومي املتم ِّيز»� ،سيتولىّ هذا الأخري الإ�شراف والتقييم وو�ضع
خطط ومبادرات التم ُّيز لدى «الهيئة»ّ ،
واالطالع املتبادَل على �أف�ضل
املمار�سات يف جمال التم ُّيز امل� ّؤ�س�سي وبرامج اجلودة واال�سرتاتيجية
والطوارئ والأزمات والكوارث .و�ستتيح املذكرة ملوظفي «الهيئة»
امل�شاركة يف الدورات والندوات التي ِّ
ينظمها «الربنامج» ،كما �ستم ّكن
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مر�شحيها من امل�شاركة يف عمليات التقييم التي ِّ
ينظمها «الربنامج»،
واخلا�صة بالتم ُّيز امل� َّؤ�س�سي.
وتت�ض َّمن مذكرة التفاهم املو ّقع عليها من اجلانبني ،تقدمي الدعم
يف عملية التقييم والتحكيم جلوائز التم ُّيز الداخلية يف «الهيئة الوطنية
لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث» ،وذلك من خالل تر�شيح مق ِّيمني
وحم ِّكمني ،ف�ض ًال عن توفري وتبادل املحا�ضرين والزيارات لتعزيز
جمال التعاون مبا يخدم الطرفني.
و�أ َّكد �سعادة �سيف ال�شام�سي �أن ال�شراكة مع خمتلف القطاعات يف
الدولة �ستُ�سهم يف تعزيز قدرات الكوادر امل�ؤهّ لة يف جمال �إدارة حاالت
الطوارئ والأزمات والكوارث ،م�شري ًا �إىل �أن «الهيئة» �ست�سعى �إىل
�إبرام اتفاقيات ثنائية ومذكرات تفاهم جديدة > وذلك بغر�ض الت�آكد
من اجلاهزية للت�صدي لآي حالة طارئة  ،باقية يف اعلى م�ستوياتها.
و�أ�ضاف :نعمل على تعزيز وحت�سني ال�شراكة لال�ستفادة من
املوارد التقنية واخلربات واملقارنات املعيارية يف خمتلف جماالت
التم ُّيز احلكومي ،بالإ�ضافة �إىل تبادل اخلربات يف جمال التقنيات
واملعلومات املكانية واال�ست�شعار عن بعد لدى الطرفني ،و�إىل �إقامة
الأن�شطة والربامج امل�شرتكة ،ودعم امل�شاريع البحثية والتطويرية لدى
الطرفني

مجتمع
واحـــــد
تعزيزًا لقدرات االستجابة للطوارئ واألزمات

ّ
توقع مذكرة تفاهم مع «دولفين للطاقة»
«الهيئة»
و َّقعت «الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ
والأزمات والكوارث» على مذكرة تفاهم مع
�شركة «دولفني للطاقة املحدودة» ،تهدف �إىل
التعاون والتن�سيق وتبادل اخلربات واملعلومات
والبيانات بني اجلانبني ،يف ما يتعلق بالتدريب
والتمارين والأنظمة واملعلومات اخلا�صة
ب�إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث.
و�أ َّكد �سعادة د .جمال حممد احلو�سني،
مدير عام «الهيئة»� ،أن ال�شراكة مع خمتلف
القطاعات يف الدولة ،ومن بينها �شركة
«دولفني للطاقة املحدودة»� ،ست�سهم يف
تعزيز قدرات الكوادر امل�ؤهَّ لة يف �إدارة حاالت
الطوارئ والأزمات والكوارث ،مو�ضح ًا �أن
التعاون مع «دولفني» �سي�ساعد يف زيادة تبادل
اخلربات واملعلومات والبيانات واملوارد املتاحة
لدى الطرفني �إىل �أق�صى َح ّد ممُ كن .و�أ�شار
�إىل �أن «الهيئة» توا�صل عقد االتفاقيات الثنائية ومذكرات التفاهم مع
�شركاء يف جميع قطاعات الدولة ،من �أجل �ضمان اال�ستعداد على �أكمل
وجه ،ملواجهة �أيّ طارئ[ .و�أ�ضاف :ا�ستطاعت دولة الإمارات العربية
ْ
املتحدة] ،على َم ّر ال�سنني� ،أن تط ِّور قدرات ا�ستثنائية يف التعامل مع
الكوارث والأزمات الدولية.
وقال :ن�سعى �إىل تعزيز وحت�سني ال�شراكة لال�ستفادة من املوارد
التقنية واخلربات واملقارنات املعيارية يف جمال التقنيات واملعلومات
املكانية واال�ست�شعار عن بعد ،واىل �إقامة الأن�شطة والربامج امل�شرتكة،
ودعم امل�شاريع البحثية والتطويرية ،ف�ض ًال عن تبادل اخلربات وتقدمي
ال�صلة مبجاالتهما ،ووفق ًا ملتط ّلبات كل طرف.
اال�ست�شارات التقنية ذات ِّ
و�أكد د .احلو�سني على �أهمية مذكرة التفاهم مع «دولفني» ،التي
ت�صب يف �إطار تظافر اجلهود بني خمتلف القطاعات يف خدمة م�صلحة
ّ
الوطن .و�إذ ث َّمن جهود جميع ال�شركاء ،لفت �إىل �أن «توقيع هذه املذكرة
ِّ
يعزز من م�شاركة م� ّؤ�س�سات املجتمع وخمتلف القطاعات يف جهود �إدارة
الطوارئ والأزمات».
ومبوجب مذكرة التفاهم ،التي و ّقعها ك ٌّل من د .جمال حممد
احلو�سني ،وعادل �أحمد البوعينني ،الرئي�س التنفيذي لـ «دولفني»،

من�سقني من كال الطرفني ،على و�ضع
�سيعمل اجلانبان ،من خالل ِّ
الت�ص ّور والآليات الالزمة لتبادل املعلومات ،و�إعداد وت�صميم برامج
التدريب ،وذلك وفق ا�سرتاتيجية وخطط ت�ساهم يف تعزيز الأمن
والرخاء واال�ستقرار يف الدولة.
بالإ�ضافة �إىل هذا فقد اتفق الطرفان على التعاون يف تزويد الأنظمة
امل�ستخدمة لهذا الغر�ض بالبيانات واملوارد املتاحة وحتديثها ب�شكل �آين،
لكي يت�س ّنى للعاملني يف �إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث ،ا�ستخدامها
ك�أداة ف ّعالة للتخطيط واال�ستعداد واال�ستجابة حلاالت الطوارئ.
من جانبه ،رحب عادل البوعينني بالتوقيع على املذكرة مع «الهيئة»،
من منطلق العمل امل�شرتك والدور الوطني للم�ؤ�س�سات للم�ساهمة
يف تقدمي اخلدمات يف حاالت الطوارئ والأزمات .ور�أى �أنها «تتيح
لنا فر�ص تبادل املعلومات واخلربات ،و ُت�سهم يف تعزيز معايري �إدارة
الطوارئ والأزمات» .وقال� :سوف نعمل بالتن�سيق مع «الهيئة» على
تطوير الربامج والإجراءات املط َّبقة لدينا حالي ًا ،بهدف تعزيز قدراتنا
على اال�ستجابة للطوارئ والأزمات .و�أ�ضاف« :نتط َّلع �إىل تل ّقي الدعم
واخلربات من طرفهم» .و�أ�شار �إىل �أن «الهيئة» رائدة يف تعزيز منظومة
الأمن يف الدولة ،م�ؤ ِّكد ًا على �أهمية دور العمل امل�شرتك والتكاملي يف
كافة املجاالت ،من �أجل خدمة الوطن
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كوارث
عبر التاريخ
ضرب بنغالديش وخ َّلف وراءه نصف مليون قتيل

إعصار بوال :1970
المميتة في التاريخ الحديث
أكبر الكوارث الطبيعية ُ

كوارث طبيعية عديدة� ،ضربت العامل بطريقة غري م�سبوقة،
وت�س َّببت يف دمار هائل ال يمُ كن ت�ص ّور فظاعته وفداحته .كوارث خ َّلفت
م� ٍآ�س وخ�سائر قد ي�صعب تعوي�ضها ،ومل ترتك �إلاّ جثث قتلى ويتامى
ب�صمتها على َم ّر التاريخ ،ك�أعظم و�أ�شهر
وثكاىل وم�ش َّردين ،حافرة ْ
و�سجلتها الذكريات .وتُع َّرف الكوارث
الأحداث التي عرفتها الب�شريةَّ ،
ً
الطبيعية على �أنها «حدثٌ مفاجئ ،ي�س ِّب ُب دمارا وا�سع النطاق� ،إىل
جانب الكثري من الأ�ضرار اجلانبية ،واخل�سائر يف الأرواح» ،من هذه
الكوارث�« :إع�صار بوال» ،الذي �ضرب بنغالدي�ش يف العام .1970
أعنف األعاصير االستوائية

هو �ساد�س العوا�صف املدارية يف مو�سم الأعا�صري الذي �ضرب
�شمال املحيط الهندي يف ذلك العام ،و�أعنف الأعا�صري اال�ستوائية
التي ُ�س ِّج َلت على الإطالق ،واعتُرب واحد ًا من �أكرب الكوارث الطبيعية
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املدمر ،الذي بلغت
املُميتة يف التاريخ احلديث� .ضرب «�إع�صار بوال» ِّ
قوته ما يعادل قوة �إع�صار من الفئة الثالثة يف مقيا�س الأعا�صري،
باك�ستان ال�شرقية (بنغالدي�ش الآن) والبنغال الغربية الهندية ،يف
 12نوفمرب من العام  ،1970ولقي من ج ّرائه نحو � 500ألف �شخ�ص
حتفهم ،حيث غمرت الفي�ضانات التي خ َّلفها ،الكثري من اجلزر
املنخف�ضة يف دلتا نهر الغاجن.
بين «نورا» و»بوال»

وكانت بقايا العا�صفة اال�ستوائية «نورا» ،قد انتقلت من املحيط
الهادئ ،وظ َّلت ليومني يف بحر ال�صني اجلنوبيّ ،ثم اجتهت غرب ًا �إىل
�شبه جزيرة ماليو يف  5نوفمرب .ويف �صباح يوم  8نوفمرب ،و�صلت �إىل
خليج البنغال ،حيث بد�أ ا�ضطراب العا�صفة يتكثف ،منتق ًال ببطء نحو
ال�شمال .ويف اليوم التايل ،رفع ق�سم الأر�صاد اجل ّوية الهندية م�ستوى

كوارث
عبر التاريخ

العا�صفة �إىل درجة «عا�صفة �إع�صارية» ،بد�أت يف زيادة �سرعتها نحو
ال�شمال يف  10نوفمرب.
ويف  11نوفمرب ،ا�شت َّدت العا�صفة لت�صبح �إع�صار ًا قوي ًا ،بد�أ يتَّجه
نحو ال�شمال ال�شرقي ،مع اقرتابه من ر�أ�س خليج البنغال ،حيث تك َّونت
«عني» وا�ضحة يف العا�صفة ،التي بلغت ذروتها يف وقت الحق من
ذلك اليوم ،مع الرياح امل�ستمرة التي و�صلت �سرعتها �إىل  185كم يف
ال�ساعة ،و�ضغط مركزي بقوة  966با�سكالْ � ،أي ما يعادل � 3أ�ضعاف
الإع�صار ،وفق ًا ملقيا�س «�سافري �سيمب�سون» للأعا�صري .وبلغ الإع�صار
خط الياب�سة يف باك�ستان ال�شرقية ،يف ليلة  12نوفمرب ،بالتزامن مع
وقت امل ّد واجلزْ ر املح ّلي تقري ًبا.
إبادة القرى والمحاصيل

وقد د َّمرت العوا�صف القوية العديد من �شواطئ اجلزر ،ف�أُبيدت

القرى ،ود ُِّمرت املحا�صيل الزراعية يف جميع �أنحاء املنطقة.
كانت تداعيات الإع�صار كارثية �إىل حدٍّ كبري ،فالغذاء مل يكن
كافي ًا بالن�سبة �إىل امل�شردّين ،حتى �أن الناجني كانوا يكافحون من �أجل
العثور على م�أوى.
تع َّر�ضت احلكومة الباك�ستانية ،بقيادة الفريق �أول يحيي خان،
النتقادات �شديدة من جانب الزعماء ال�سيا�سيني املح ّليني يف باك�ستان
ال�شرقية ،ال�سيما يف و�سائل الإعالم الدولية ،لت� ّأخرها وتباطوئها
يف عمليات الإغاثة التي �أعقبت الإع�صار .فحدثت ا�ضطرابات �ضد
احلكومة املركزية يف باك�ستان ال�شرقية ،قابلتها احلكومة ب�أعمال
وح�شية وتنكيلية وا�سعة� ،أ َّدت �إىل �صدامات ع�سكرية بني الهند
وباك�ستان ،و�إعالن حرب التحرير البنغالية ،التي تنامت ،خا�صة بعد
�أن حقَّق حزب «عوامي» املعار�ض فوز ًا ب�أغلبية �ساحقة يف االنتخابات
الرئا�سية ،و�أ ْف�ضت �إىل �إن�شاء دولة «بنغالدي�ش»
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نحو عالم
أكثـر أمـانًا
لدعم قدرة الشركاء على توجيه إمدادات اإلغاثة باألسلوب األمثل وبأعلى كفاءة

محمد بن راشد يعتمد توسعة «المدينة العالمية
للخدمات اإلنسانية»  3أضعاف حجمها الحالي
ت�أكيد ًا على الدور املحوري لدولة الإمارات العربية املتحدة ،يف
دعم جهود العمل الإن�ساين ،على ال�صعيدين الإقليمي والدويل ،اعتمد
�صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد �آل مكتوم ،نائب رئي�س الدولة
رئي�س جمل�س الوزراء ـ رعاه اهلل ـ ،ب�صفته حاكم ًا لإمارة دبي ،رفع
الطاقة اال�ستيعابية لـ «املدينة العاملية للخدمات الإن�سانية»� ،إىل ثالثة
�أ�ضعاف حجمها احلايل ،وذلك ،لتوفري املزيد من الدعم اللوج�ستي
للمنظمات والهيئات الدولية العاملة يف جمال تقدمي املعونات واملواد
الإغاثية للمت�ض ّررين من ج ّراء النزاعات امل�سلحة والكوارث الطبيعية
يف خمتلف �أنحاء العامل.
وقد �أمر �سم ّوه ب�إ�ضافة م�ساحة جديدة �إىل م�ستودعات «املدينة»،
التي ت�أخذ من دبي مق ّر ًا لها ،قدرها � 300ألف قدم مربعة ،مبا
يدعم قدرة �شركاء املدينة من املنظمات والهيئات وامل�ؤ�س�سات
الدولية النا�شطة يف جمال العمل الإغاثي للقيام بواجبها الإن�ساين
على الوجه الأكمل ،ومتكينها من تخزين ال�سلع الغذائية والتموينية،
يتم توفريها لأفراد و�أُ َ�سر
وغريهما من املتط ّلبات الأ�سا�سية التي ّ
َّ
تقطعت بهم ال�سبل يف مواجهة ظروف ا�ستثنائية ،من �أجل التخفيف
من وط�أة املعاناة عن كاهلهم ،ومنحهم �أم ًال جديد ًا يف احلياة.
وت�أتي هذه اللفتة الكرمية ل�صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد،
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نحو عالم
أكثـر أمـانًا

أكبر مركز لدعم أعمال اإلغاثة في العالم
و ُت َع ّد «املدينة العاملية للخدمات الإن�سانية» ،التي ت�أ�س�ست يف العام  ،2003بتوجيهات من �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد
بن را�شد �آل مكتوم� ،أكرب مركز لوج�ستي يف العامل ،لدعم �أعمال الإغاثة الإن�سانية وتقدمي املعونات الطارئة .ومتار�س دورها
احليوي بال�شراكة مع ت�سع منظمات دولية تابعة للأمم املتحدة� ،إ�ضافة �إىل  50جهة �أخرى ،تتن ّوع ما بني منظمات �أهلية غري
حكومية ،و�شركات وم�ؤ�س�سات �أعمال عاملة يف قطاع املعونات.
وقد لعبت «املدينة» ،دور ًا حموري ًا يف دعم جهود الإغاثة الدولية ،التي تُق َّدر مبئات املاليني من الدوالرات �سنوي ًا ،و� ْأ�سهمت
يف تقدمي َيد الع ْون ملجتمعات تف�صلها عن الإمارات �آالف الأميال ،مثل هايتي الواقعة يف البحر الكاريبي ،وجزر فانواتا الواقعة
يف جنوب املحيط الهادئ ،ف�ض ًال عن دورها يف تعجيل تقدمي امل�ساعدات �إىل نقاط عدة يف منطقة ال�شرق الأو�سط و�شمال
ت�سهم يف االقت�صاد املح ّلي� ،إذ بلغ حجم م�شرتيات املفو�ضية العليا ل�ش�ؤون الالجئني ،التابعة للأمم
�إفريقيا ،ويف الوقت نف�سهْ ،
املتحدة ،من مواد الإغاثة ،خالل العام املا�ضي ،نحو  337مليون درهم (ما يقارب  92مليون دوالر).
حدة الأو�ضاع يف مناطق خمتلفة من العامل ،منها ما
بينما ت�شت ّد َّ
هو �إقليمي ،مثل �سورية واليمن ،ومنها ما هو يف مناطق بعيدة،
مثل �أفغان�ستان يف �آ�سيا ،ونيجرييا يف �إفريقيا ،وغريها من النقاط
ال�ساخنة حول العامل ،التي �أ َّدت يف جمملها �إىل ت�شريد ما يزيد على
 65مليون �إن�سان ،الأمر الذي انعك�س بدوره على زيادة الطلب على
املعونات الإن�سانية ب�صورة هائلة خالل ال�سنوات القليلة املا�ضية،
مبا يف ذلك امل�ؤن الأ�سا�سية ،من خيام ومواد غذائية و�إمدادات
طبية ،وغريها من االحتياجات ال�ضرورية التي تعني النازحني على
مواجهة ظروفهم بالغة ال�صعوبة ،حيث بلغت م�ستويات الطلب على
اخلدمات الإن�سانية �أعلى معدالتها منذ احلرب العاملية الثانية،
ما يزيد بدوره احلاجة �إىل م�ستودعات التخزين واخلدمات

اللوج�ستية لتلبية منحنى الطلب الآخذ يف االرتفاع.
و�ستم ِّكن التو�سعة اجلديدة �شركاء املدينة العاملية للخدمات
الإن�سانية من ترتيب �أو�ضاعهم ب�صورة مالئمة ،مبا يدعم
قدرتهم على التح ّرك ال�سريع لتوجيه �إمدادات الإغاثة
بالأ�سلوب الأمثل ،وب�أعلى كفاءة ممُ كنة� ،إىل املناطق التي قد
يتع َّر�ض �سكانها للأوبئة� ،أو غريها من الكوارث الطبيعية� ،أو
تلك املناطق التي ت�شتعل فيها احلروب �أو النزاعات امل�سلحة.
كما �ستتيح التو�سعة الفر�صة ل�شركاء «املدينة» ،لرفع كفاءة
طواقم الإغاثة التابعة لها ،من خالل عمليات التدريب امل�ستمرة
التي ت�ؤ ِّكد قدرة تلك الطواقم على اال�ستجابة ب�سرعة وفعالية
للحاالت الطارئة
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نحو عالم
أكثـر أمـانًا
يحتفل به العالم في الرابع من أبريل من كل عام

«اليوم الدولي للتوعية باأللغام والمساعدة
في األعمال المتعلقة بها»

لي�ست احلروب وحدها هي التي حت�صد �أرواح الب�شر بل ،ما
ترتكه معارك هذه احلروب من �أدوات دمار ،بعد تو ّقف �إطالق
النار ودوي املدافع وهدير الدبابات و�أزيز الطائرات .من بني
هذه الأدوات الألغام الأر�ضية ،التي ت�ش ِّكل �أزمة كبرية يف عدد من
الدول حول العامل .فوف ًقا للإح�صائياتُ ،يقتل � 26ألف ًا من الرجال
والن�ساء والأطفال يف  69بلدً ا� ،أو ي�صابون بهذا النوع من الألغام.
و ُي�شري م�س�ؤولون يف �شبكة «باقون على قيد احلياة» �إىل �أن الألغام
مما �آذته �أو قتلته الأ�سلحة
الأر�ضية �أ�صابت �أو قتلت من الب�شر� ،أك َرث ّ
النووي ِة والكيمياوية والبيولوجية جمتمعة .وت�أتي ال�صراعات اجلديدة
واملتجدِّ دة ،يف �أماكن كثرية من العامل ،لتخ ّلف وراءها �إرث ًا �آخر من
�أخطار املتفجرات على �أنواعها ،كالألغام والقنابل العنقودية والعبوات
النا�سفة.
ويوجد العديد من االتفاقات الدولية التي ّ
تنظم� ،أو حتظر،
ا�ستخدام الألغام الأر�ضية وخملفات احلرب القابلة لالنفجار .وهذه
االتفاقات هي جزء من كيان القانون الإن�ساين الدويل الذي يهدف
 50العدد

20

�إىل احل ّد من �آثار النـزاع امل�سلح لأ�سباب �إن�سانية .وتبينِّ جمموعة
مد ّونات قانون حقوق الإن�سان الدويل ،اخلطوط العري�ضة حلقوق
الأ�شخا�ص املت�أثرين بهذه الأ�سلحة.
وقيام الأمم املتحدة ب�أعمال تتع َّلق بالألغامُ ،ي�سترَ َ�شد به يف القانون
التم�سك الكامل ،وااللتزام من
ي�شجع على
ال�صلة ،وهو ِّ
الدويل ذي ِّ
ُّ
جانب الدول و�أطراف النـزاع امل�سلح ،حيثما يكون منطبق ًا ،باملعاهدات
ال�صلة ،وخا�صة معاهدة حظر الألغام امل�ضادة
واملواثيق الدولية ذات ِّ
للأفراد ،واالتفاقية املتعلقة بالأ�سلحة التقليدية ،واملواثيق الدولية
حلقوق الإن�سان .وتتمثل �سيا�سة الأمم املتحدة ،يف هذا املجال ،يف
الإ�سهام يف اجلهود الأكرب التي تبذلها الأمم املتحدة ،للم�ساعدة يف
ال�صلة وبالأعراف واملعايري القانونية
�ضمان االلتزام بالقرارات ذات ِّ
الدولية
ّ
ال�شك فيه� ،أن املخزون من الألغام الأر�ضية امل�ضادة
ومما
ّ
ً
ً
للأفراد ،يزيد كثريا عن عدد ما ُو ِ�ضع منها يف الأر�ض .ووفقا للمادة
 4من معاهدة حظر الألغام امل�ضادة للأفراد ،يجب على الدول

نحو عالم
أكثـر أمـانًا

الأطراف �أن تد ّمر �ألغامها املخزونة خالل فرتة �أربع �سنوات بعد
ان�ضمامها �إىل االتفاقية.
يف الرابع من �أبريل اجلاري ،يحتفل العامل ر�سمي ًا بـ «اليوم الدويل
للتوعية بالألغام وامل�ساعدة يف الأعمال املتعلقة بها» ،وذلك عم ًال
بالقرار  ،60/97الذي �أعلنته اجلمعية العامة للأمم املتحدة يف 8
دي�سمرب من العام .2005
ودعت «اجلمعية العامة» يف قرارها �أعاله� ،إىل ا�ستمرار اجلهود
َ
التي تبذلها الدول ،مب�ساعدة من الأمم املتحدة واملنظمات ذات
ال�صلة امل�شاركة يف الأعمال املتعلقة بالألغام ،للقيام  -ح�سب
ِّ
االقت�ضاء -بت�شجيع بناء قدرات وطنية وتطويرها يف جمال الأعمال
املتعلقة بالألغام ،يف البلدان التي ت�شكل فيها الألغام واملخلفات
املنفجرة للحرب تهديد ًا خطري ًا على �سالمة ال�سكان املدنيني املح ّليني
و�صحتهم و�أرواحهم� ،أو عائق ًا �أمام جهود التنمية االجتماعية
ّ
ّ
واالقت�صادية على ال�صعيدين الوطني واملحلي.
وجرت احتفاالت العام املا�ضي ( )2016حتت �شعار« :الإجراءات
املتعلقة بالألغام يف �إطار العمل الإن�ساين» .وكان تقرير �سنوي �صادر
عن «مر�صد الألغام الأر�ضية امل�ضادة للأفراد» ،قد ذكر �أن ن�سبة
زيادة الألغام ارتفعت  12يف املئة خالل العام  ،2015فيما �أ�شارت
تقارير الأمم املتحدة حينها �إىل وجود �أكرث من  120مليون لغم
مزروعة يف �أرا�ضي  71دولة عرب العاملْ � ،أي مبعدل لغم واحد لكل
 16طف ًال ،ما يعني لغم ًا لكل  48فرد ًا من �سكان العامل .وهناك �أكرث
من  15دولة «م�شلولة» ،ب�سبب وجود عدد من الألغام فيها يتجاوز
جمموعه  10ماليني لغم ،تقتل �سنوي ًا نحو � 800شخ�ص وتت�س َّبب
يف �إ�صابة نحو  1200يف �أماكن �شتّى من العاملْ � ،أي �إننا ،وفق هذه

الأرقام ،ن�شهد �إ�صابة واحدة يف كل  20دقيقة ،كما �أن ما يفوق الثلث
يتم برت �أحد �أطرافهم على الأقل.
من م�صابي الألغامّ ،
و�أفادت �إح�صائيات ملنظمة ال�صليب الأحمر الدويل� ،أن �أكرث
من ن�صف مليون �شخ�ص فقدوا �أطرافهم ب�سبب الألغام الأر�ضية يف
يتم
العقد املا�ضي .املثري يف الق�صة هو �أنه مقابل كل � 100ألف لغم ّ
يتم زرع مليوين لغم �سنوي ًا .ووفق ًا للخرباء� ،إن عملية نزع
نزعهاّ ،
َّ
الألغام يف العامل تتطلب نحو مئة عام� ،شرط عدم زرع � ّأي لغم جديد.
وت�شري التقارير �إىل �أن كلفة �إنتاج كل لغم م�ضاد للأفراد ترتاوح ما
بني  3و 30دوالر ًا �أمريكي ًا ،فيما تك ّلف عملية نزع اللغم الواحد ،ما
بني  300و 1000دوالر .كما �أنه يف مقابل نزع كل  5000لغم،
ُيقتل واحد من العاملني على نزعها ،و ُي�صاب اثنان �آخران .و�أ�شارت
الأمم املتحدة �إىل �أن  80يف املئة من امل�صابني ،بعد عودة احلياة
الطبيعية ،هم من الأطفال والع ّمال .و�أ�شارت التقارير �إىل �أن �أكرث من
 5دول حتتوي �أرا�ضيها على ماليني من الألغام� ،أه ّمها م�صر والعراق
و�أفغان�ستان و�إيران و�أنغوال.
و�أظهرت درا�سة �أممية حديثة تتع َّلق مب�شاريع مكافحة الألغام،
احلاجة املا�سة �إىل زيادة العمل الإن�ساين �ضد الألغام ،مبا يف ذلك
�إزالة الألغام والتوعية مبخاطرها وم�ساعدة ال�ضحايا يف حاالت
النزاع وما بعد النزاع ،يف جميع �أنحاء العامل.
وتبينِّ الدرا�سة ،التي تعرف با�سم “حافظة م�شاريع الإجراءات
املتعلقة بالألغام” للعام  ،2017احلاجة �إىل  511مليون دوالر
املوحد يف العام
�أمريكيْ � ،أي بزيادة قدرها  50يف املئة عن النداء َّ
املا�ضي والبالغ  347مليون دوالر �أمريكي.
و�أو�ضحت �أنيا�س ماركايو ،مديرة دائرة الأمم املتحدة للأعمال
املتعلقة بالألغام رئي�سة فريق الأمم املتحدة للتن�سيق امل�شرتك بني
الوكاالت املعني بالإجراءات املتعلقة بالألغام� ،أن «ال�صرعات متزِّ ق
البلدان واملجتمعات عرب �أنحاء العامل ،وت�س ِّبب زيادة م�أ�ساوية
يف عدد الإ�صابات الناجتة عن الألغام الأر�ضية وغريها من
املتفجرات» .وقالت يف هذا ال�سياق �إن «هناك �ضرورة مطلقة خلطة
العمل الإن�سانية ملكافحة خماطر الألغام» ،م�شرية �إىل �أن «املعرفة
واال�ستعداد للم�ساعدة متوفران ،لكن هناك نق�ص يف التمويل».
وت�شري الدرا�سة اجلديدة �إىل املناطق التي حتتاج �إىل �أعلى ن�سبة
متويل لأن�شطة مكافحة الألغام ،مبا فيها �أفغان�ستان ( 124مليون
دوالر) ،والعراق ( 75مليون دوالر) ،و�سوريا ( 52مليون دوالر)
واليمن ( 17مليون دوالر) .بالإ�ضافة �إىل ذلك ،ال تزال هناك
احتياجات للتمويل يف بلدان مازالت تعاين من خملفات الألغام
ب�شكل وا�سع النطاق ،مثل كمبوديا ( 23مليون دوالر) ،وجمهورية الو
الدميقراطية ال�شعبية ( 26مليون دوالر)
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نحو عالم
أكثـر أمـانًا

وسط إشادة ُأممية بالمبادرات اإلنسانية لشباب الدولة

للتطوع» :اإلمارات األولى
أمين عام «االتحاد العربي
ّ
في مجالي المساعدات الخارجية والعمل الط ّبي الميداني

�أ�شاد �أمني عام «االحتاد العربي للتط ّوع» ،يو�سف كاظم ،مببادرات
�شباب الإمارات يف جماالت العمل الإن�ساين يف خمتلف دول العامل ،من
خالل تط ّوعهم مبا يزيد عن خم�سة ماليني �ساعة تط ّوع �ساهمت يف
التخفيف من معاناه املر�ضى املعوزين من الأطفال وامل�س ّنني.
و�أ َّكد كاظم �أن دولة الإمارات قدَّمت منوذج ًا مم َّيز ًا للعطاء الإن�ساين،
من خالل متط ّوعي «زايد العطاء» وفرقها الط ّبية وعياداتها املتحركة
وم�ست�شفياتها امليدانية ،والتي �ساهمت بالتخفيف من معاناه املر�ضى
املعوزين يف خمتلف دول العامل ،وعالج ما يزيد عن خم�سة ماليني طفل
و ُم�سنّ .
و�أثنى ،خالل تف ّقده لعمل قوافل زايد اخلري ،على هام�ش امللتقى
التط ّوعي ال�شبابي يف اخلرطوم ،برفقة ر�ؤ�ساء العمل التط ّوعي يف كل
من الكويت واململكة العربية ال�سعودية وقطر والبحرين وم�صر واملغرب
وموريتانيا وال�سودان ،بامل�ستوى العايل للفرق الط ّبية والتجهيزات
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املتط ّورة للعيادات املتحركة وامل�ست�شفيات امليدانية ملبادرة «زايد العطاء».
وقال �إن الإمارات تقدّم جتربة مم َّيزة يف العمل التط ّوعي ،لي�س لأنها
جت�سد ما يتمتع به جمتمعها من ق َيم العطاء والت�ضامن والتكافل فقط،
ِّ
و�إمنا لأن العمل التط ّوعي هو �أحد مظاهر الن�شاط اخلريي والإن�ساين
الذي متار�سه على ال�صعيد اخلارجي ،فغدَ ت الأوىل يف جمال امل�ساعدات
اخلارجية ،والأوىل يف جمال العمل الط ّبي امليداين.
من جانبها ،ث َّمنت د� .سمية �إدري�س ،وزيرة ال�صحة ال�سودانية ،الدور
ال�صحية ،التي ا�ستطاعت �أن
الإن�ساين ملبادرة «زايد العطاء» يف املجاالت ّ
ً
تقدّم منوذج ًا مبتكر ًا ُي َع ّد الأول من نوعه ،ي�ؤ ّمن حلوال ميدانية وملمو�سة
للح ّد من انت�شار الأمرا�ض القلبية ،وللتخفيف من معاناه مر�ضى القلب،
َ
من خالل وحدات متحركة وجم َّهزة ب�أحدث التكنولوجيا الت�شخي�صية
والعالجية واجلراحية ،ت�ستطيع �أن ت�صل �إىل خمتلف املناطق يف
خمتلف دول العامل .و أ� ّكدت على �أن «الإمارات �س ّباقة يف هذا املجال على

نحو عالم
أكثـر أمـانًا

امل�ستوى العاملي ،وهي رائدة يف جمال م�ساعدة املحتاجنيَ ،وم ّد َيد العون
وامل�ساعدة لهم ،وهو نهج و�ضع قواعده فقيد الأمة املغفور له ال�شيخ زايد
بن �سلطان �آل نهيان  -طيب اهلل ثراه «.
وقالت�« :إن ما �شاهدناه يف العيادات املتح ّركة التط ّوعية ،من
جتهيزات متط ّورة وكوادر ط ّبية مد َّربة ،يعك�س مدى االهتمام الكبري الذي
توليه الإمارات للتخفيف من معاناه مر�ضى القلب املعوزين» ،م�ؤ ِّكدة على
التخ�ص�صية املتح ّركة يف عالج احلاالت املر�ضية يف
�أهمية دور العيادات
ُّ
ً
القارة الأفريقية ،انطالقا من ال�سودان.
و�أ�شار جراح القلب الإماراتي ،د .عادل ال�شامري ،الرئي�س التنفيذي
ملبادرة «زايد العطاء»� ،إىل �أن الإمارات ت�شارك يف امللتقى العربي
ال�شبابي التط ّوعي ال�ستعرا�ض جتربتها يف جمال العمل التط ّوعي ال�شبابي
يف ال�سنوات ال�ستة ع�شر املا�ضية ،والتي �ساهمت ب�شكل ف َّعال يف تر�سيخ
ثقافة العمل التط ّوعي والعطاء الإن�ساين ،من خالل ا�ستقطاب ال�شباب

ومتكينهم يف اخلدمة الإن�سانية واملجتمعية ،والتي حظ َيت ب�إ�شادات
العديد من رو�ساء العمل التط ّوعي والإن�ساين العربي والعاملي .و�أ َّكد د.
ال�شامري حر�ص حكومة دولة الإمارات واهتمامها ودعمها الالحمدود
للعمل التط ّوعي وم� ّؤ�س�ساته ،وجلهود الأفراد وجمعيات النفع العام
يتج�سد ب�إعالن �صاحب ال�سمو ال�شيخ خليفة
التط ّوعية وبراجمها ،والذي َّ
بن زايد �آل نهيان ،رئي�س الدولة ـ حفظه اهلل ـ� ،أن العام  2017يف
الإمارات �سيكون �شعاره «عام اخلري» .و�أ�ضاف �أن «�أهم ما مي ِّيز جتربة
العمل التط ّوعي يف الإمارات� ،أنها تنمو با�ستمرار ،وتتط ّور لتقوم ب�أدوار
متعدّدة تنموية وجمتمعية .وهذا مل يكن ليتح ّقق �إلاّ من خالل الدعم
الذي توليه الدولة وقيادتنا الر�شيدة ملختلف �أ�شكال العمل التط ّوعي،
يرتجم يف العديد من املبادرات التط ّوعية ،التي ت�ستهدف تعزيز
الذي َ
لاّ
ثقافة التط ّوع واال�ستفادة من املوارد املتاحة ،و�إيجاد احللول اخل قة
التي تل ّبي حاجات املجتمع»
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أكثـر أمـانًا
المقرر أن تقطنها عائلة إماراتية اعتبارًا من أبريل الجاري
من
َّ

ّ
فيلا مستدامة تعمل بالطاقة الشمسية
أول
في أبوظبي ...بناء ّ

�أعلنت «مدينة م�صدر» يف �إمارة �أبوظبي ،عن اكتمال م�شروع
«الفيال امل�ستدامة» �أو « ،»Echo Villaوهو م�شروع منوذجي
جتريبي ،مز َّود بتقنيات لتوفري الطاقة واملياه.
وجرى �إطالق الفيال ال�صديقة للبيئة ،خالل فعالية خا�صة
�أقيمت يف «مدينة م�صدر» ،يف ح�ضور �سمو ال�شيخ ذياب بن حممد
بن زايد �آل نهيان ،ع�ضو املجل�س الأعلى للبرتول ،ووزير الطاقة،
�سهيل حممد فرج املزروعي ،ووزير الدولة رئي�س جمل�س �إدارة
«م�صدر» ،د� .سلطان �أحمد اجلابر ،وال�شيخ عبداهلل بن حممد �آل
حامد ،رئي�س «هيئة الطاقة» ع�ضو املجل�س التنفيذي لإمارة �أبوظبي،
والرئي�س التنفيذي لـ «م�صدر» حممد جميل الرحمي.
ويقوم امل�شروع ،الذي ما زال يف املرحلة التجريبية ،على تطبيق
معايري اال�ستدامة ،ب�أ�سلوب حياة �ساكني الفيال اليومية .وحتتل
الفيال م�ساحة � 405أمتار مربعة ،و�صُ ِّممت بحيث توفر حوايل
 72%من الطاقة ،و�صرف مياه ب�أقل من  35%من �إجمايل حجم
ا�ستهالك الفلل التقليدية بامل�ساحة ذاتها يف �أبوظبي ،و�ست�ساهم
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بالتايل يف منع انبعاث ما يقدر بـ  63طن من ثاين �أك�سيد الكربون
�سنوي ًا.
ويعمل امل�شروع اجلديد عن طريق  87لوح ًا �شم�سية على �سطح
الفيال ،التي من املق َّرر �أن تنتقل عائلة �إماراتية للعي�ش فيها يف �أبريل
اجلاري ،بينما �سيعمل فريق اال�ستدامة يف «مدينة م�صدر» بتتبع
مدى ا�ستهالك �سكان الفيال للطاقة واملياه من �أجل تقييم التجربة.
و�ستُ�ستخدم نتائج هذه التجربة يف حت�سني ت�صميم الفيال ،ودعم
الت�سويق التجاري لهذا املفهوم م�ستقب ًال.
وقال املدير التنفيذي لإدارة التطوير العمراين امل�ستدام يف
«م�صدر» ،يو�سف با�صليب« :يعتقد النا�س عموم ًا �أن اخليارات
امل�ستدامة مكلفة �أكرث ،لكن مفهوم الفيلاّ ال�صديقة للبيئة يثبت �أن
هذا االعتقاد خاطئ ،و�أن هذه الفيال امل�ستدامة تن�سجم مع مبادئ
«مدينة م�صدر» للتنمية امل�ستدامة ،فهي ف ّعالة من حيث التكلفة،
وتراعي ال�سالمة البيئية ،وت�صميمها يجعلها مالئمة ملتطلبات الثقافة
املحلية .وبف�ضل كفاءتها يف ا�ستهالك الطاقة واملياه� ،سوف يالحظ
�سكان الفيال انخفا�ض ًا كبري ًا يف قيمة فواتري الكهرباء واملياه»

نحو عالم
أكثـر أمـانًا
َّ
اطلع على المحاور الرئيسة للبرنامج الوطني للتسامح

مفتي بولندا يشيد بالجهود التي تبذلها اإلمارات
ْ
لنشر اإلسالم الصحيح والوسطية الدينية

�أ�شاد �سماحة ال�شيخ �أحمد توما�س مي�شكيفي�ش ،املفتي
ورئي�س املجل�س الأعلى لالحتاد الديني الإ�سالمي يف جمهورية
بولندا ،باجلهود الإقليمية والدولية التي تبذلها دولة الإمارات
العربية املتحدة ،من �أجل ْ
ن�شر الإ�سالم ال�صحيح والو�سطية
الدينية ،ودعم م�ساعي امل�سلمني يف القارة الأوروبية نحو
االندماج املجتمعي والتعاون مع �أبناء الديانات الأخرى ،لتحقيق
التعاي�ش امل�شرتك وتعزيز ق َيم الت�سامح واحرتام التعددية
الثقافية.
والتقى مفتي بولندا معايل ال�شيخة لبنى بنت خالد
القا�سمي ،وزيرة الدولة للت�سامح ،حيث ّ
اطلع على املحاور
الرئي�سة للربنامج الوطني الإماراتي للت�سامح ،املتمثلة يف تعزيز
دور احلكومة كحا�ضنة للت�سامح ،وتر�سيخ دور الأ�سرة املرتابطة
يف بناء املجتمع املت�سامح ،ون�شر الت�سامح لدى ال�شباب ووقايتهم
التع�صب والتط ّرف ،و�إثراء املحتوى العلمي والثقايف
من
ّ
للت�سامح ،وامل�ساهمة يف اجلهود الدولية يف هذا املجال.
من جانبها� ،ش َّددت ال�شيخة لبنى القا�سمي على حر�ص دولة

الإمارات العربية املتحدة ،قيادة وحكومة و�شعب ًا ،على تعزيز
ق َيم الت�سامح واملح ّبة والتعاي�ش واملودّة بني كل �شعوب العامل
ال�شقيقة وال�صديقة ،وعلى موا�صلة جهودها الإن�سانية الرائدة
التي تقدِّ مها للب�شرية جمعاء ،من خالل م�شاريعها وبراجمها
وم ّد َيد العون �إىل املحتاجني ،و�إغاثة
التنموية واخلرييةَ ،
امللهوفني وم�ساعدة املنكوبني.
و�أ َّكدت ،خالل لقائها املفتي مي�شكيفي�ش ،على �أن دولة
الإمارات تنطلق يف عالقاتها مع الآخرين من ثوابت وطنية
را�سخة مبن َّية على االحرتام املتبادل والتعاون و�إر�ساء دعائم
اخلري وال�سالم ،وتنتهج نهج الو�سطية واالعتدال ،وتنظر �إىل
جميع النا�س دون متييز بينهم على �أ�سا�س اجلن�س �أو العرق �أو
اللون �أو الدين �أو العقيدة �أو املذهب �أو الطائفة �أو امل َّلة �أو املركز
االجتماعي �أو الأ�صل الإثني
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أكدت أن الدعم المستمر َّ
َّ
ضد المرض
مكن المنظمة من مواصلة جهودها ّ

تثمن دور اإلمارات
«الصحة العالمية» ِّ
في استئصال مرض شلل األطفال في العالم

ث َّمنت منظمة ال�صحة العاملية عالي ًا اجلهود التي تبذلها دولة
الإمارات العربية املتحدة ،والتي ال ميكن جتاهلها ،يف ا�ستئ�صال مر�ض
�شلل الأطفال يف العامل ،والدعم الذي تقدّمه لربامج منظمة الأمم
املتحدة وخططها للح ّد من انت�شار الأوبئة .و�أكدت املنظمة ،يف تقرير
حديث ن�شرته على موقعها الإلكرتوين� ،أن الإمارات تلعب دور ًا حمور ّي ًا
يف تعزيز جهود ا�ستئ�صال الأوبئة والأمرا�ض عاملي ًا ،ودعم وم�ساعدة
املنظمة يف م�ساعيها للق�ضاء على �شلل الأطفال يف املناطق الأكرث
�صعوبة يف جمهورية باك�ستان الإ�سالمية.
ون َّوه التقرير الأممي بحملة الإمارات للتطعيم �ضد �شلل الأطفال،
التي �أطلقت �ضمن توجيهات �صاحب ال�سمو ال�شيخ خليفة بن زايد
�آل نهيان رئي�س الدولة ـ حفظه اهلل ـ ،ومبادرة �صاحب ال�سمو ال�شيخ
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حممد بن زايد �آل نهيان ،ويل عهد �أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات
امل�سلحة ،مل�ساعدة جمهورية باك�ستان الإ�سالمية يف ا�ستئ�صال املر�ض.
و�أ�شار التقرير �إىل تقدمي �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن زايد �آل
نهيان مبلغ  440مليون درهم يف العام  ،2013لدعم اجلهود العاملية
ال�ستئ�صال مر�ض �شلل الأطفال والرتكيز على جمهورية باك�ستان
الإ�سالمية ،م�ستعر�ض ًا الدور الذي لعبه «امل�شروع الإماراتي مل�ساعدة
باك�ستان» يف دعم برامج حمالت التطعيم ،واملكا�سب املُحرزة التي
ح ّققتها حملة الإمارات للتطعيم يف  66من املناطق ذات اخلطورة
العالية يف �إقاليم بلو�ش�ستان وخيرب بختونخوا واملناطق القبلية وال�سند.
وقال التقرير �إن الإن�سانية على و�شك �أحد �أعظم �إجنازات ال�صحة
العامة يف تاريخ الق�ضاء على �شلل الأطفال ،ففي العام � 2016أ�صيب

نحو عالم
أكثـر أمـانًا

القليل من الأطفال مبر�ض �شلل الأطفال مقارنة بال�سنوات املا�ضية
يف العامل ،ويف باك�ستان على وجه اخل�صو�ص .و�أ�ضافّ :
بغ�ض النظر
عن ال�صعوبات التي واجهها برنامج الق�ضاء على �شلل الأطفال� ،إال �أن
باك�ستان ح ّققت تقدّمها نحو الهدف ،وهو ا َ
حل ّد من انت�شار هذا الوباء،
حيث مل يبق له �سوى خمابئ قليلة ج ّد ًا.
و�أ�شار التقرير اىل �أنه من خالل �إعداد خطط مدرو�سة وتنفيذ
حمالت تطعيم بكفاءة عالية ،ا�ستطاعت حملة الإمارات للتطعيم �ضد
�شلل الأطفال – املرحلة الثالثة  ،2016من �إعطاء �أكرث من 71,5
مليون جرعة تطعيم باللقاح الفموي ،لأكرث من  10.6مليون طفل.
و�أ َّكد �أن احلملة ق َّدمت جهد ًا كبري ًا للتم ّكن من الو�صول �إىل الأطفال
يتم الو�صول �إليهم من قبل ،ومب�ساهمة مالية من دولة
الذين مل ّ

الإمارات العربية املتحدة ،ومبوظفني خمل�صني وجمتهدين َّمت الو�صول
�إىل املناطق ذات اخلطورة العالية لتطعيم الأطفال امل�ست�ضعفني،
ال�صحية.
والذين مل يتم َّكن �أكرثهم من احل�صول على خدمات الرعاية
ّ
وق َّدمت حملة الإمارات للتطعيم يف مرحلتها الثالثة يف العام
 2016م�ساهمة مالية بلغت  18.4مليون دوالر �أمريكي ،من خالل
مكتب منظمة ال�صحة العاملية يف باك�ستان ،و�ساعدت هذه امل�ساهمة يف
تغطية التكاليف الت�شغيلية وت�شجيع وحتفيز العاملني يف فرق التطعيم
يف اخلطوط الأمامية .وقال ممثل املنظمة يف باك�ستان د .مي�شال
ثريين �إن الدعم امل�ستمر من امل�شروع الإماراتي مل�ساعدة باك�ستان
م َّكن املنظمة من موا�صلة جهود وتعزيز التوعية �ض ّد �شلل الأطفال يف
املناطق الأكرث �صعوبة يف جمهورية باك�ستان الإ�سالمية
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متوجهة
في روسيا :سقوط طائرة عسكرية كانت
ّ
إلى سوريا ومصرع  91شخصًا على متنها
حتطمت طائرة ع�سكرية رو�سية كانت متجهة اىل �سوريا وعلى متنها
� 91شخ�ص ًا بينهم اع�ضاء من فرقة اجلي�ش املو�سيقية يف البحر الأ�سود
بعد اقالعها ،وفق ما نقلت وكاالت الأنباء الرو�سية عن وزارة الدفاع.
وقالت وزارة الدفاع الرو�سية ان الطائرة اقلعت يف ال�ساعة 5,40
( 2,40ت غ) من مدينة ادلر يف جنوب منتجع �سوت�شي يف رحلة روتينية
اىل قاعدة حميميم اجلوية القريبة من الالذقية .و�أعلنت الوزارة العثور
يف البحر اال�سود على �أجزاء من طائرة توبوليف -154على بعد  1,5كلم
من �ساحل مدينة �سوت�شي وعلى عمق  50اىل  70مرتا.
وقالت �أنها كانت تقل  83راكب ًا وثمانية من افراد الطاقم ،وبني
الركاب ت�سعة �صحافيني .وكانت الطائرة تقل جنود ًا رو�س و�أع�ضاء يف
فرقة الك�سندروف املو�سيقية التابعة للجي�ش كانوا متوجهني �إىل �سوريا
للم�شاركة يف احتفاالت ر�أ�س ال�سنة يف قاعدة حميميم .وقال املتحدث
با�سم الكرملني دميرتي ب�سكوف لوكاالت الأنباء �أن الرئي�س فالدميري بوتني على اطالع على التطورات

في قرغيزستان :تحطم طائرة شحن تركية فوق المنازل
َّ
حتطمت طائرة �شحن تابعة للخطوط اجلوية الرتكية يف
قرغيز�ستان ،ما �أ�سفر عن مقتل � 32شخ�ص ًا على الأقل،
معظمهم كانوا على الأر�ض ،ح�سب م�س�ؤولني حكوميني.
و�سقطت الطائرة وهي من طراز «بوينغ  »747فوق منازل
قرب مطار مانا�س ،على بعد نحو  25كيلومرت ًا �إىل ال�شمال من
العا�صمة القرغيزية بي�شكك.
وقالت وزارة ال�صحة �أن فرق الإنقاذ انت�شلت جثة قائد
الطائرة� ،إ�ضافة �إىل جثث �سكان حتطمت الطائرة فوق منازلهم،
مو�ضحة �أن من بني القتلى � 6أطفال.
وقال م�س�ؤولون يف مطار مانا�س �إن الطائرة ،كانت يف رحلة
قادمة من هونغ كونغ �إىل بي�شكك ،يف طريقها �إىل ا�سطنبول.
ومل يعرف بعد �سبب ّ
حتطم الطائرة ،لكن تقارير �أفادت ب�أن م�ستوى الر�ؤية يف املطار كان �س ّيئ ًا ج ّد ًا ب�سبب ال�ضباب الكثيف.
و�أظهرت �صور ن�شرت يف مواقع التوا�صل االجتماعي ،يقول نا�شروها �إنها ملوقع حتطم الطائرة� ،أل�سنة لهب ودخان ترتفع من �أنقا�ض مبان
مدمرة .وثمة تقارير تفيد بنجاة �أحد افراد طاقم الطائرة .وهرعت فرق اال�سعاف �إىل موقع احلادث ،كما ح�ضر اىل املوقع رئي�س الوزراء
القرغيزي� ،سوروباي جينبيكوف ،ح�سب و�سائل �إعالم حملية .ويعتقد �أن عمر الطائرة نحو  14عاما وت�شغلها حاليا �شركة ماي كارغو .وقد �أغلق
مطار مانا�س ،الذي يعد املطار الرئي�سي يف البالد ،بعد احلادث
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ّ
وتعطل المصعد...
في إيطاليا :الرياح ه ّبت بقوة
 130متزلجًا عادوا إلى الحياة
مت �إنقاذ  130متزجلا
كانوا عالقني منذ ال�سبت يف �سفوح �سريفينيا
(وادي اوو�ست) يف �إيطاليا بعد ّ
تعطل م�صعد ب�سبب
الرياح العاتية ،وفق ما �أعلنت �أجهزة االنقاذ.
و�أعلن رئي�س فرق الإنقاذ يف وادي اوو�ست ادريانو فافر قبيل
منت�صف الليل ،بعدما �أم�ضى املتزجلون �ساعات عالقني بني االر�ض
وال�سماء منذ  14,30ت غ .وكان �أو�ضح يف وقت �سابق �أن «كل �شيء حتت
ال�سيطرة وحل�سن احلظ الرياح لي�ست باردة ودرجات احلرارة مقبولة».
و�أ�ضاف �أن الرياح هبت بقوة « 150كلم يف ال�ساعة» على اجلبل،
وت�سببت بالتاكيد يف ا�ضرار يف املرافق .وهب نحو  150عامل
�إنقاذ لنجدة املتزجلني الذين علقوا يف امل�صعد بني نقطتني
يف املنتجع �أحداهما على ارتفاع  2550مرتا والثانية
 2800مرت.

في البرازيل :حرب عصابات داخل سجن...
عدد كبير من السجناء قضوا ذبحًا
قتل � 56سجين ًا يف حرب ع�صابات اندلعت داخل �سجن يف �شمال الربازيل� ،أثناء حركة ع�صيان �شهدها ،كما �أعلنت ال�سلطات ،م�شرية �إىل �أن
عدد ًا كبري ُا من ال�سجناء ق�ضوا ذبح ًا على �أيدي �أقرانهم .وكانت ح�صيلة �أولية �أعلنها بيدرو فلورن�سيو رئي�س �إدارة �سجون والية الأمازون حيث يقع
ال�سجن �أفادت مبقتل � 60سجينا ،لكن حكومة الوالية �أعلنت الحق ًا �أن احل�صيلة هي  56قتي ًال جميعهم من ال�سجناء.
وخالل الع�صيان الذي ا�ستمر � 17ساعة ،احتجز ال�سجناء  12حار�س ًا رهائن يف �سجن اني�سيو جوبيم (كومباج) القريب من ماناو�س عا�صمة
والية الأمازون .وقال �سريجيو فونتي�س وزير االمن العام يف حكومة الوالية خالل م�ؤمتر �صحايف« :هذه �أ�ضخم جمزرة ترتكب داخل �سجن يف
الأمازون» ،م�شري ًا �إىل �أن «عدد ًا كبري ًا من ال�سجناء ق�ضوا ذبح ًا» .و�أ�ضاف
�أن «ال�سجناء قتلوا على �أيدي �سجناء �آخرين خالل ا�شتباكات ات�سمت بعنف
مفرط وا�ستمرت اكرث من � 15ساعة».
وغالب ًا ما تقع �أعمال �شغب يف �سجون الربازيل املكتظة والقليلة التمويل،
ولطاملا ا�شتكت املنظمات احلقوقية من ظروف االعتقال يف هذه ال�سجون.
و�أفاد تقرير لوزارة العدل عن وجود حواىل  622الف نزيل اواخر 2014
يف �سجون البالد ،غالبيهم من الذكور ال�سود.وهذا يجعل الربازيل الرابعة
من حيث عدد امل�ساجني يف العامل بعد الواليات املتحدة وال�صني ورو�سيا،
بح�سب التقرير
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في السعودية :تسمم جماعي وحالة طوارئ صحية...
بسبب الشاورما
ت�سبب مطعم �شاورما �صغري يف ال�سعودية بت�سمم جماعي و�إعالن حالة طوارئ
�صحية يف تربة الواقعة يف جنوب غرب اململكة �شملت ا�ستدعاء �أطباء وت�شكيل
جلنة حكومية ،على ما ذكرت م�صادر �إعالمية حملية.
وقالت وكالة الأنباء الر�سمية «وا�س» �أن � 150شخ�صا على الأقل تعر�ضوا
للت�سمم بعد تناولهم الطعام يف املطعم يف تربة على بعد حواىل مئة كيلومرت
�شرق مدينة الطائف .وذكر موقع �صحيفة «�سبق» ال�سعودية من جهته� ،أن عدد
الذين ت�سمموا جراء تناولهم ال�شاورما باللحمة يف هذا املطعم بلغ � 175شخ�صا.
وبح�سب وزارة ال�صحة� ،أعلنت حالة طوارئ �صحية بعيد بدء و�صول امل�صابني �إىل
م�ست�شفى تربة �شملت «ا�ستدعاء جميع الأطباء واملمار�سني ال�صحيني والإداريني
لتقدمي الرعاية الطبية الالزمة» ودعم امل�ست�شفى بفرق طبية .وو�ضع  45من
زبائن املطعم الذين تعر�ضوا للت�سمم حتت املراقبة يف م�ست�شفى تربة و 32يف
م�ست�شفيات وم�ؤ�س�سات �صحية �أخرى .و�أعلنت الوزارة يف وقت الحق انتهاء حالة
الطوارئ ال�صحية «بعد �أن مت التعامل مع جميع احلاالت» .وجرى ت�شكيل جلنة حكومية قامت بتحديد املطعم «واغالقه التخاذ الإجراءات النظامية
بح�سب نتائج التحقيق و�إحالة العاملني يف املطعم �إىل امل�ست�شفى لإجراء الفح�ص» العيادي ،وفق ًا للوزارة .ووفقا لوكالة الأنباء الر�سمية� ،أمر �أمري
منطقة مكة خالد الفي�صل بت�شكيل جلنة «من اجلهات الأمنية وال�صحية للتحقيق يف مالب�سات احلادث والرفع بتقرير مف�صل ل�سموه عما حدث
مع تطبيق �أق�صى العقوبات بحق املت�سببني»

في التشيك :انهيار سقف قاعة رياضية ...وال خسائر في األرواح
انهار �سقف �صالة ريا�ضية �أن�شئت حديث ًا يف
مدينة ت�شي�شكا تريبوفا يف الت�شيك وذلك �أثناء
تواجد نحو ثمانني �شخ�صا بداخلها.
ومتكن ه�ؤالء من الفرار دون �أن يتعر�ضوا
للإ�صابة .وعزت بع�ض امل�صادر احلادث �إىل
تراكم الثلوج على �سطح املبنى .فيما نفى م�صممو
ال�صالة �أن يكون ذلك �سبب ًا يف انهيار ال�سقف،
م�ؤكدين االتزامهم بكافة معايري ال�سالمة عند
ت�صميم املبنى .التقطت الكامريا حلظة انهيار
�سقف قاعة ريا�ضية يف جمهورية الت�شيك ُيظهر
الفيديو حلظة هروب ع�شرات الالعبني يف الوقت
الذي بد�أ فيه �سقف القاعة باالنهيار.
وقالت و�سائل �إعالم ت�شيكية �أن احلادث جنم
عنه �إ�صابة طفلني بجروح طفيفة .منظمة املباراة «ريناتا تيبلوفا» حتدثت �إىل وكالة الأنباء الت�شيكية حول احلادثة قائل ًة «:لقد انهار مثل بيت
من ورق وحدث الأمر ب�سرعة ولكن حل�سن احلظ كان هناك مت�سع من الوقت للهرب».
وم�ؤخر ًا متت �إعادة بناء املبنى من جديد وح�صل على املوافقة با�ستخدامه للعب
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تقنيات
حديثـة
تمتلك قدرة مم َّيزة على الحركة والمناورة

«الطائرة /الخفاش» نموذج لالستخدام المستقبلي في األماكن
الصعبة ومناطق الكوارث
ط َّور باحثون يف الواليات املتحدة طائرة ،م�ستوحاة من اخل ّفا�ش،
تتم َّيز بقدرتها على الطريان واملناورة بح ّرية ،ويف �إمكانها مقاومة
ال�صدمات ،ما يجعلها مثالية للقيام بعمليات ال َّر ْ�صد والبحث يف مناطق
الكوارث.
وقد ابتكر مهند�سون يف «جامعة �إلينوي �أوربانا� -شامبني» الأمريكية
الروبوت الطائر ،الذي ميتلك جناحني وي�شبه اخل ّفا�ش ،وب�إمكانه
الطريان واملناورة مثله ،ولذلك حمل ا�سم «الروبوت اخلفا�ش».
وذكر املهند�سون ،وفق ًا ملا ن�شرته املجلة الدورية «�ساين�س روبوتك�س،
�أن الروبوت الطائر يزن  93غرام ًا فقط ،ويتم َّيز ب�أجنحته املع ّقدة
امل�صنوعة من �أغ�شية ال�سيليكون املمتدة فوق عظام من �ألياف الكربون.
و�إىل جانب ت�سعة مفا�صل يف كل جناح ،للروبوت اخلفا�ش �أرجل قابلة
للتعديل ،الأمر الذي ي�ساعده يف توجيه حركته واملناورة �أثناء الطريان
من خالل تعديل غ�شاء ذيله.
وت�ساعد خوارزميات مع َّقدة يف تن�سيق مك ّونات الروبوت بحيث
جتعله يقوم بحركات كاخل ّفا�ش مثل االنعطاف ْ
والغط�س الهوائي .لكن،
املهند�سني يواجهون حتدّيات تتمثل يف حت�سني عمر البطارية ،وتطوير
مك ّونات �إلكرتونية �أقوى ،بحيث يتح َّمل الروبوت ا�صطدامات طفيفة.
وي�أمل املهند�سون ،يف نهاية املطاف� ،أن ي�ساعد ت�صميم هذا الروبوت
الباحثني يف حت�سني �أمان الطائرات ،حيث يقول خمرتعو هذا النموذج
�إنه �سيكون فاحتة جليل جديد من الطائرات دون ط ّيار ،التي مبقدورها
املناورة يف اجل ّو ،والتحليق يف ف�ضاءات ال تق ّيدها امل�سارات التي حتدِّ دها
�سلطات الطريان املدين .وي�أملون �أن يتم َّكنوا من ا�ستخدامه م�ستقب ًال يف
الأماكن ال�صعبة ،مثل �أعمال الإغاثة يف مناطق الكوارث ،حيث ظروف
الطريان ال تكون جيدة ،وهو يتف َّوق على الطائرات بدون ط ّيار التقليدية،
مبرونة �أجنحته التي جتعل احتماالت الإ�صابة بها �أقل ،كما �أن ال�ضو�ضاء
التي ي�صدرها �أهد�أ منها بكثري.
وك�شف باحثون يف جملة علوم الروبوت ،عن االبتكار اجلديد ،الذي
�س ِّمي بـ»البات بوت» « ،»Bat Botوالذي يتم َّكن من التحليق والطريان،
ف�ضلاً عن الغو�ص ،والقيام – �أي�ض ًا  -بعمل �أف�ضل و�أكرث �أما ًنا ،مثل
الفح�ص خارج مناطق البناء .وقال الباحث امل�شارك يف الدرا�سة� ،سيث
هات�شين�سون� ،أ�ستاذ الهند�سة يف «جامعة �إلينوي» :على �سبيل املثال ،كان
من املُمكن �أن يكون الروبوت مثال ًيا للدخول �إىل حمطة فوكو�شيما النووية

املعطوبة يف اليابان .وفيما ي�أمل الباحثون �أن ي�ستطيع الروبوت اجلديد
الدوران ر� ًأ�سا على عقب ،مثل اخلفا�ش احلقيقي ...قال باحث �آخر ،وهو
�سون جو ت�شونغ� ،أ�ستاذ يف الف�ضاء يف «معهد كاليفورنيا للتكنولوجيا»:
«كلما �أرى اخلفافي�ش وهي تتفادى املنعطفات احلادّة ،اتط َّلع للح�صول
على �شيء يجاري ويحاكي تلك القدرة» ،م�ضي ًفا �أن «بات بوت» ميتلك
ت�سعة مفا�صل ،وطوله �أق ّل قليلاً من  8بو�صات من الر�أ�س �إىل الذيل.
و�أ�شار الباحثون� ،إىل �أنهم يف حاجة �إىل �إ�ضافة الكامريات ،وبناء
املزيد من طائرات دون ط ّيار ،واحل�صول على �إذن من ال�سلطات
االحتادية لتجربتهم ،لكن هات�شين�سون ،قال «�إن هذه الروبوتات ميكن
�أن حت ِّلق حول مواقع العمل واملناطق املنكوبة يف غ�ضون خم�سة �أعوام،
م�ضيف ًا �أنها تط َّلبت بالفعل ثالثة �أعوام ،وكلفت  1.5مليون دوالر ،مبا يف
ذلك فريق من اخلرباء من «جامعة براون» ،الذي در�س رحلة اخلفافي�ش.
من جانبه� ،أو�ضح �أ�ستاذ الهند�سة ،فيجاي كومار ،من «جامعة
بن�سلفانيا»� ،أن �أ�صغر الطائرات دون ط ّيار ثابت اجلناح ،ولديه م�شاكل
مع القدرة على املناورة ،لذلك ف�إن الت�صميم امل�ستوحى من اخلفافي�ش
ُيعتبرَ �أم ًرا رائ ًعا ج ًدا.
وي�أمل الباحثون �أن ُي�سهم ابتكارهم يف تطوير طائرات تتم َّيز بقدرتها
على املناورة ،ويمُ كن ا�ستخدامها لغايات متعدِّ دة� ،سواء كانت مدنية �أم
ع�سكرية
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مستعدًا
الجوية
في مواجهة التق ّلبات
ّ

تحددان مدى
شدتها وسرعتها
ال ِّرياح:
ِّ
َّ
الفرد أساس في تفادي أضرارها
خطورتها ودور
ْ

ُيق�صَ د بـ»التق ّلبات اجلوية» ،حالة من عدم اال�ستقرار اجل ّوي ،يف منطقة �أو يف مناطق ُمتف ِّرقة ،تتج َّلى يف انت�شار
ال�سحب الداكنة ،وت�ش ُّكل َّ
وربا ت�ساقط
ربق ،وهطول الأمطار ،مَّ
ُّ
ال�ضباب الكثيف ،وهبوب الرياح والعوا�صف ال َّرعدية وال ْ
البد والثلوج ،وذلك نتيجة الت�أثر مبنخف�ض ج ّوي على �سطح الأر�ض.
َح ّبات رَ َ
واملُنخ َف�ض اجل ّوي ،هو ظاهرة طبيعية ،تتع ّلق بالغالف الغازي املحيط بالأر�ض ،ين�ش�أ عندما يهبط �ضغط بقعة كبرية
من هذا الغالف ،عن م�ستوى ما يحيط بها ،وال مُتكن ر�ؤيته بالعني املج َّردة ،لكن من املُمكن مالحظة ت�أثرياته املختلفة
خت�صة ،وجود
على الطق�س ،من خالل ا�ضطرابات ج ِّوية .وعندما ت�ست�شعر ال�سلطات املعن ّية ،عرب �أجهزتها ومراكزها امل ُ َّ
تق ّلبات ج ّوية و�شيكة ،تلج�أ �إىل اتخاذ �سل�سلة من اخلطوات االحرتازية املنا�سبة ،ودعوة اجلمهور �إىل ّ
توخي احليطة
وا َ
حلذر ،وا ّتباع التعليمات و�إر�شادات ال�سالمة اللاّ زمة ،للوقاية من املخاطر التي قد تنجم عن هذه التق ّلبات ،واال�ستعداد
ُّ
للتدخل عندما تدعو احلاجة.
والته ّي�ؤ
تكوّن ال ِّرياح:

ُيعنى بـ «ال ِّرياح» ،حت ّرك �أو انتقال الكتل الهوائية يف االجتاه الأفقي،
وذلك نتيجة لالختالف يف ال�ضغط اجل ّوي بني مكان و�آخر .وتتح ّرك
هذه الكتل بطريقة ت�سارعية ،من مناطق ال�ضغط املرتفع� ،إىل تلك ذات
ال�ضغط املُنخف�ض.
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وال ِّرياح جزء من الطق�س ،فاليوم احلار الرطب ،قد يتح َّول فج�أة
ال�سحب املُ َح َّملة
�إىل بارد� ،إذا ما ه ّبت الرياح من منطقة باردة .وتتك ّون ُّ
بالربق واملطر ،حيث يلتقي الهواء البارد بالهواء احلار ال ّرطب .وقد تدفع
ال�سحب بعي ًدا ،وت�سمح لل�شم�س ب�أن تدفئ الأر�ض مرة �أخرى.
رياح �أخرى ُّ
وميكن للرياح �أن حتمل العا�صفة الهوجاء �إىل م�سافات بعيدة.

كن
مستعدًا

ال�سبب الأ�سا�س يف التغيرّ ات املناخية على �سطح
و ُت َع ّد �أ�شعة ال�شم�س َّ
الأر�ض� ،إذ �إنها تعمل على ت�سخني الهواء ومتدُّده ،وبالتايل يق ّل �ضغطة.
وحتدث ال ِّرياح نتيجة الت�سخني غري املت�ساوي للغالف اجل ّوي ،عن
طريق الطاقة املنبعثة من ال�شم�س ،التي جتعل الهواء الذى يعلو املناطق
احلارة ،يتمدَّد ويرتفع  ،ويح ّل حم ّله هواء من املناطق الأبرد.
ومتتاز ال ِّرياح بثالث خ�صائ�ص ،هي :ال�سرعة (تقا�س مبعادلة مرت/
ثانية) ،ال�شدَّة واالجتاه ..و ُيعنى بـ «�شدَّة ال ِّرياح» قدرتها على حتريك
ج�سم ما �إىل م�سافة مع َّينة ،ووحدة قيا�سها :كلغ لكل مرت مكعب .وهناك
عوامل تتح َّكم يف �سرعة ال ِّرياح و�شدَّتها ،هي:
 1االختالف يف ال�ضغط اجل ّوي ،فك َّلما زاد االختالف ،زادت �سرعة
ال ِّرياح.
نق�صت الكثافة ،زادَت �سرعة الهواء،
� 2أثر كثافة الهواء ،ك ّلما َ
فالهواء البارد �أكرث كثافة من ال�ساخن ،واملُ�شبع ببخار املاء �أكرث كثافة
من اجلاف.
� 3أثر االحتكاك على �سطح الأر�ض ،فالهواء ّ
يحتك مبا�شرة مع

الت�ضاري�س ،وك ّلما زاد االحتكاك ق َّلت ال�سرعة،
ويف الغالب ،تتزايد �سرعات الرياح بزيادة االرتفاع ،و�إن كان
هناك بع�ض احلاالت التي تكون فيها هذه القاعدة معكو�سة ،وعلى
الأخ�ص يف املم ّرات اجلبلية .وتتح ّرك طبقات الهواء املال�صقة
ل�سطح الأر�ض ب�سرعات �أق ّل كثري ًا من املناطق املرتفعة ،ب�سبب
االحتكاك الناجت بني هذه الطبقات مع �سطح الأر�ض.
وتهب الرياح يف الن�صف ال�شمايل للكرة الأر�ضية ،يف اجتاه
ّ
دوران عقارب ال�ساعة ،حول مناطق ال�ضغط املرتفع ،ويف الن�صف
اجلنوبي ،تكون يف اجتاه معاك�س ،حول مناطق ال�ضغط املنخف�ض.
وت�ص َّنف الرياح �إىل درجات ،ح�سب �شدَّتها (�سرعتها) ،ويف
تهب ب�صفة منتظمة� ،إما دائمة �أو
بع�ض مناطق الكرة الأر�ضيةّ ،
ال�سرعات العالية.
مو�سمية� ،أما «العا�صفة» ،فهي الرياح ذات ُ
وتتو َّزع �أنواع الرياح على �أربعة :دائمة ،مو�سمية(�صيفية،
واد).
و�شتوية) ،حم ّلية ،ويومية(ن�سيم َبر� ،أو بحر� ،أو جبل �أو ٍ
تداعياتها
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تتح َّرك الرياح ،وفق ًا ل�شدَّتها واجتاهها ،وت ؤ� ّثر يف طريقها –
وب�شكل متفاوت – على كل ما يقع على �سطح الأر�ض وت�ضاري�سها ،من

مبان ،جتهيزات� ،إلخ) ،كما تدفع يف �أثناء حت ّركها
�أج�سام(ب�شر�َ ،ش َجرٍ ،
ال�سحب ،مت�س ِّببة � -أحيان ًا  -يف هطول �أمطار وت�ساقط ثلوج.
ّ
ال�سحاب ،فهي حتمل بخار املاء
وتلعب الرياح دور ًا يف عملية ت�ش ّكل ّ
من �سطح البحار واملحيطات� ،إىل طبقات اجل ّو العليا ،ولكن ذ ّرات املاء
هذه حتتاج �إىل جتميع وتكثيف لكي تت�ش َّكل الغيوم ،وهنا ي�أتي تلقيح
لل�سحاب ،فهي حتمل معها دائم ًا ذ ّرات الغبار وامللح الناعمة،
الرياح ّ
وعندما ت�صعد هذه الذرات �إىل اجل ّو ،والرتفاع عدة كيلومرتات ،حيث
درجة احلرارة منخف�ضة ج ّد ًا ،تتج َّمع حولها ذرات املاء ،لت�ش ِّكل قطرات،
وبالنتيجة تت�ش َّكل الغيوم الثقيلة التي تزن �آالف الأطنان.
و�إ�ضافة �إىل ت�أثريها يف انخفا�ض درجات احلرارة ،قد ت�س َّبب ال ِّرياح
يف حدوث �أمواج بحرية عالية ،كما قد ًتلحق �أ�ضرار ًا باملحا�صيل الزراعية
والنباتية.

خماطرها

قد تحُ دث الرياح ،وفق ًا لق ّوتها و�سرعتها� ،أ�ضرار ًا يف املنازل واملن�ش�آت
العامة ،حيث يمُ كن �أن تت�س َّبب يف تطاير نوافذ املنازل و�أبوابها والأج�سام
غري املث َّبتة على �أ�سطح املباين وحولها(�صحون التقاط املحطات
وتك�سر
الف�ضائية ،معدات وخم ّلفات منزلية� ،إلخ) ،وقد ت�ؤدّي �إىل �سقوط ُّ
�أغ�صان الأ�شجار يف ال�شوارع واحلدائق ،واقتالع اللوحات الإر�شادية
و�إ�شارات املرور ،ومظالت مواقف ال�سيارات ،وت�ض ُّرر �أعمدة الإنارة
 64العدد

20

وغريها ،وتلف وتقطيع الأ�سالك الكهربائية والهاتفية ،و�سقوطها ،كما
قد تت�س َّبب يف انقالب املركبات ،و�إعاقة حركة ال�سري والطريان وو�سائل
النقل البحري.

كيفية التعامل معها ومواجهة �آثارها
قد ي�ؤدِّي هبوب ال ِّرياح والعوا�صف �إىل �سل�سلة من املخاطر،
على الأرواح واملمتلكات واملن�ش�آت ،وهذا يعود �إىل م�ستوى ِ�شدَّتها
و�سرعتها .واال�ستعداد لها يبد أ� عرب خطوات و�إجراءات وقائية دورية
يجب القيام بها ُم�سبق ًا ،متهيد ًا لتفادي الأ�ضرار التي قد تنجم عنها� ،أو
التخفيف منها .ولع ّل ال َك ْ�شف امل�ستم ّر على الأبواب والنوافذ والتجهيزات
املنزلية اخلارجية ،واملعدّات واملن�ش�آت املحيطة بامل�سكن ،والعمل على

كن
مستعدًا
إرشادات في مواجهة الرياح

�إ�صالح التالف منها ،والت�أ ّكد من ذلك ب�شكل دوري ،هو ال�سبيل الأف�ضل
لتفادي مفاج�آت تق ّلبات الطق�س عموم ًا.
وعند تو ُّقع هبوب الرياح� ،أو ال�شعور ببدء هبوبها ،يجب البقاء يف
املنازل� ،أو داخل املباين ،وعدم مغادرتها� ،إلاّ عند ال�ضرورة الق�صوى ،مع
اتخاذ احليطة واحلذر ،واتباع التعليمات ال�صادرة عن اجلهات املعن ّية،
والتعاون الإيجابي معها.

دور اجلهات املعن َّية

تكون غرف العمليات املعنية ،يف جميع �أنحاء الدولة ،مت�أهّ بة للحدث،
وعلى توا�صل يف ما بينها ،لتن�سيق اجلهود وم�ساندة فرق الطوارئ املحلية
بالإمكانات الالزمة ،عرب مركز العمليات الوطني يف «الهيئة الوطنية
لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث» ،ومع اجلهات العاملة يف كل �إمارة،
لتحديد الأدوار وامل�س�ؤوليات ،والوقوف على م�ستويات اجلاهزية ،وتفعيل
اخلطط والإجراءات الالزمة للتعامل مع احلدث ،ومل�ساعدة اجلمهور،
وتقدمي الإ�سعافات وخدمات الإنقاذ للم�صابني واملت�ض ّررين ،وتنظيم
عمليات الإخالء عند ال�ضرورة.
ويف ٍّ
املخت�صة� ،إىل التوا�صل مع
خط موا ٍز ،تلج�أ اجلهات املعن َّية
َّ
اجلمهور ،وتوجيهه التباع التعليمات والإر�شادات ،مبا�شرة �أو من خالل
و�سائل االت�صال(املقروءة وامل�سموعة واملرئية) والتوا�صل االجتماعي،
املخت�صة ل�ضمان �سالمة الأفراد واملجموعات.
والتعاون مع اجلهات
َّ
املخت�صة ،ك ٌّل من جمال عملها،
وعند هدوء الر ّياح ،تقوم الفرق
َّ
ب�إزالة املخلفات التي تركتها من ال�شوارع (الأ�شجار واللوحات الإعالنية

• اتخاذ االحتياطات امل�سبقة الالزمة
ملواجهة ما قد ينجم عن ال ِّرياح.
• �ضرورة املتابعة الدورية للن�شرات
اجلوية ،عند ال�شعور ببدء التغيرّ يف الطق�س.
•االلتزام التام بالتعليمات والإر�شادات
ال�صادرة عن اجلهات املعنية ،عرب خمتلف
و�سائل الإعالم والتوا�صل.
• الت�أ ّكد من ثبات املعدات والتجهيزات
امللحقة باملنزل وما ُيحيط به.
• االلتزام بالبقاء يف املنزل وعدم مغادرته
�إال عن ال�ضرورة الق�صوى.
•�أثناء قيادة املركبة ،ال�سيما على الطرقات
ال�سريعةّ ،
توخي احلذر وخف�ض ال�سرعة وترك
م�سافة فا�صلة كافية مع املركبات الأخرى،
ب�سبب ن�شاط الرياح املثري للغبار والأتربة،
مما ي�ؤدّي �إىل انخفا�ض مدى الر�ؤية الأفقية.
• عدم ارتياد البحر وال�شواطئ.
• جت ُّنب �أماكن جريان الأودية ومناطق
جت ُّمع املياه.
والإر�شادية و�أعمدة الإنارة املت�ض ِّررة ،وغريها ،)..وفتح الطرقات،
وت�سهيل مه ّمة الأهايل يف رفع الأ�ضرار ،و�إ�صالح ما �أف�سدته الرياح...
و�صو ًال �إىل مرحلة التعايف التام.

دور الأفراد
�إن مه ّمة مواجهة خماطر الرياح والعوا�صف ،ال تقع فقط على كاهل
ال�سلطات الر�سمية ،فللأفراد دور �أ�سا�س يف الوقاية من هذه املخاطر،
خت�صة،
ذلك �أن امل�س�ؤوليات ِ
اجل�سام امللقاة على عاتق ال�سلطات املُ َّ
والإجراءات التي تقوم بها ،قد ال حت ِّقق �أهدافها يف �ضمان ال�سالمة
للمجتمع واملمتلكات العامة واخلا�صة ،دون �أداءالأفراد لأدوارهم بوعي
وم�س�ؤولية
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سباق الخير في عام الخير

 2017عام الخير
في دولة اإلمارات العربية المتحدة
ما �أن �أعلن �صاحب ال�سمو ال�شيخ خليفة بن زايد �آل نهيان ،رئي�س الدولة ـ حفظه اهلل ـ � ،أن عام  2017يف الإمارات هو عام اخلري حتى
بد�أ �سباق حثيث من كافة م�ؤ�س�سات الدولة العامة وكافة اجلهات ب�إطالق املبادرة تلو الأخرى متا�شياً مع ا�سرتاتيجية عام اخلري يف الدولة.
ال�سباق مل يكن حكراً على جمال واحد بل انت�شر لي�شمل كافة املجاالت والقطاعات احليوية كال�صحي والتعليمي والثقايف والفني والتجاري
وال�صناعي وغريها .كما مل يكن ال�سباق حكراً على م�ؤ�س�سات وهيئات الدولة العامة بل كان لقطاع اخلا�ص فيهه م�شاركة فعالة وكبرية.
على هذه ال�صفحات نعر�ض بع�ض املبادرات املتما�شية مع ا�سرتاتيجية عام اخلري

احلكومات املحلية تنفذ  1400مبادرة وفعالية
وبرنامج يف عام اخلري
�أطلقت اللجنة الوطنية العليا لعام اخلري مبادرات
احلكومات البالغ عددها  1400مبادرة وبرنامج
وم�شروع وفعالية ،ت�شارك يف تنفيذها جهات حملية
و�شبه حكومية وم�ؤ�س�سات القطاع اخلا�ص ،خالل العام
اجلاري ،والتي مت تكري�سها بتوجيهات �صاحب ال�سمو
ال�شيخ خليفة بن زايد �آل نهيان ،رئي�س الدولة ،ل�شهداء
الإمارات.
ومت�س املبادرات ،التي �أعلن عنها ممثلون عن
املجال�س التنفيذية يف الدولة خمتلف قطاعات املجتمع
وفئاته ،وتهدف �إىل تر�سيخ العطاء ،مفهوم ًا وثقاف ًة
وعم ًال ،وتعزيز قيم املنح والبذل والعطاء ،فردي ًا
وجمتمعي ًا ،و�إر�ساء منظومة اخلري على �صعيد القطاعني
العام واخلا�ص ،ومتكينها وو�ضعها يف �صيغة م�ؤ�س�سية
عامة و�شاملة.
وت�أتي املبادرات والربامج املحلية ترجمة لأهداف
ور�سالة عام اخلري ،بناء على �إعالن رئي�س الدولة
عام  2017عام ًا للخري� ،ضمن حماور ثالثة �أ�سا�سية،
هي :امل�س�ؤولية االجتماعية ،والتطوع ،وخدمة الوطن،
وتوجيهات �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد �آل
مكتوم ،نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم
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دبي ـ رعاه اهلل ـ ،بو�ضع �إطار تنظيمي م�ستدام للعمل
الإن�ساين واخلريي ،بكل م�ستويات و�أ�شكاله على م�ستوى
الدولة.

املبادرات املحلية
وتف�صي ًال ،قال وزير �ش�ؤون جمل�س الوزراء وامل�ستقبل
رئي�س اللجنة الوطنية العليا لعام اخلري ،حممد عبداهلل
القرقاوي� ،أن “املبادرات والربامج املحليةُ ،ت�ضاف �إىل
املبادرات االحتادية لت�شكل منظومة خري متكاملة تُك َّر�س
ل�شهداء الإمارات ،ولدينا مع نهاية عام اخلري منظومة
ت�شريعية وخطط ا�سرتاتيجية ومبادرات �إن�سانية لتكون
الإمارات عا�صمة العطاء عاملي ًا”.
و�أو�ضح �أن املبادرات والربامج وامل�شروعات املحلية
للإمارات ،تتوافق مع مبادرات اال�سرتاتيجية الوطنية لعام
ومعزز ،مبا يتّ�سق وحماور ومبادئ
مكمل ِ
اخلري يف �سياق ِّ
و�أهداف عام اخلري ،الفت ًا �إىل �أن املبادرات تل ّبي متط ّلبات
كل �إمارة وتكمل بع�ضها ،من خالل م�شروعات ذات �أهداف
م�شرتكة ،حتت الإطار العام وال�شامل لعامل اخلري ،مو�ضح ًا
�أن خ�صو�صية برامج وم�شروعات وحمالت وفعاليات كل
�إمارة ،كفيلة ب�إغناء املح�صلة القيمية لعام اخلري.
وتابع القرقاوي“ :ن�ستهدف ،من خالل مبادرات عام
اخلري� ،أكرث من � 200ألف متطوع على م�ستوى الدولة ،من
خمتلف املدار�س واجلامعات واجلهات ،للم�شاركة يف عام

في
العمق

اخلري وحتقيق هدف رئي�س الدولة ،ب�أن تكون الدولة والعمل
اخلريي وجهني لعملة واحدة”.
و�أفاد ال�شيخ خليفة بن طحنون بن حممد �آل نهيان ،مدير
مكتب �ش�ؤون �أ�سر ال�شهداء ،يف ديوان �صاحب ال�سمو ويل عهد
�أبوظبي ،ب�أن �إطالق الربامج واملبادرات اخلا�صة بعام اخلري
من احلكومات املحلية يف الإمارات ،ي�شكل منعطف ًا تاريخي ًا
يف م�سرية الدولة الإن�سانية ،لأنه يرتجم �صدق التالحم بني
فئات املجتمع والقيادة ،كما يعطي هذا احلدث بعد ًا جديد ًا
اللتزام القيادة الإماراتية بتخليد ال�شهداء وتكرمي عطاءاتهم

وت�ضحياتهم ،عرب االرتقاء مبفهوم تكرمي ال�شهداء �إىل
م�صاف العطاء امل�ستدام

ا�سرتاتيجية اخلري
وقال الأمني العام للمجل�س التنفيذي يف �أبوظبي،
الدكتور �أحمد مبارك املزروعي� ،أن ا�سرتاتيجية الإمارة
لعام اخلري ،ت�ضم  247مبادرة وبرناجم ًا وفعالية ،تندرج
حتت �ستة حماور ،تغطي جوانب العمل الإن�ساين واخلريي
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يف خمتلف قطاعات املجتمع املحلي ،وت�ضمن حتقيق �ستة
�أهداف يف جماالت العمل اخلريي والتطوعي.
و�أو�ضح �أن �أهداف ا�سرتاتيجية حكومة �أبوظبي لعام
اخلري تفعيل العمل التطوعي ،وتعزيز قيم املواطنة ال�صالة
يف خدمة الوطن ،وتر�سيخ وتفعيل ممار�سات امل�س�ؤولية
املجتمعية لدى القطاعني العام واخلا�ص ،وتطوير الدور
التنموي للم�ؤ�س�سات الإن�سانية واخلريية ،وتقدمي الدعم
وامل�ساندة الإعالمية ملبادرات عام اخلري ،وتطوير املنظومة
الت�شريعية وال�سيا�سات احلكومية ذات ال�صلة ب�أهداف عام
اخلري.
وذكر املزروعي عدد ًا من املبادرات الرئي�سة التي �سيتم
تنفيذها خالل «عام اخلري» ،منها «حملة توعية لن�شر ثقافة
التطوع» ،ومبادرة «اخلري فيكم لدعم الفئات التي حتتاج
�إىل امل�ساندة والرعاية االجتماعية» ،تعنى بتوفري خدمات
دعم لذوي الإعاقة والأيتام وكبار ال�سن واملر�ضى من ذوي
احلاالت امل�ستع�صية التي حتتاج �إىل الرعاية ،و«اخلري فيكم
لدعم الأ�سر والأفراد املتعففني» ،وتهدف �إىل م ّد يد العون
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للمحتاجني من الأ�سر املتعففة من ذوي الدخل املتدين.
و�أفاد الأمني للمجل�س التنفيذي يف دبي ،عبداهلل
ال�شيباين ،ب�أن اللجنة امل�س�ؤولة عن عام اخلري يف الإمارة
و�ضعت  375مبادرة وبرناجم ًا وم�شروع ًا وفعالية يف
القطاعني العام واخلا�ص ،والتي ت�سابقت على و�ضعها
هذه اجلهات بعد توجيه �سمو ال�شيخ حمدان بن حممد بن
را�شد �آل مكتوم ،ويل عهد دبي رئي�س املجل�س التنفيذي،
بت�شكيل فريق امل�س�ؤولية املجتمعية حتت مظلة جلنة التنمية
االجتماعية باملجل�س التنفيذي.
و�أ�ضاف �أن من بني املبادرات «ال�صلح خري» ،التي
�أعلنت عنها النيابة العامة يف دبي ،و�إطالق «غرفة الطفل»
ال�ستقبال الأطفال «الأحداث» ،وت�صميمها كي تكون بيئة
مريحة ب�إ�شراف فريق خمت�ص للتحاور معهم.
�أ�شار ال�شيباين �إىل �أن هيئة تنمية املجتمع و�ضعت
مبادرات منها «خري امل�شاركة» ،و«خري العطاء» التي تعنى
املقدمة
بدفع القطاع اخلا�ص لدعم امل�شروعات املجتمعية َّ

من الهيئة �إىل الفئات امل�ستهدفة ،وهي ذوو الإعاقة وكبار
ال�سن والأطفال ،وخدمات الهيئة اخلا�صة بربامج تعليم
النطق واللغة والعيادات ومراكز اال�ست�شارات بالتعاون
مع  280مركز خدمات يف الإمارة ،و�ستغطى النفقات
من خالل حت�صيل مبالغ امل�س�ؤولية املجتمعية من �شركات
القطاع اخلا�ص .وي�شمل الربنامج حزمة ثالثة وم�ستحدثة
�ضمن برامج الهيئة تتمثل يف ت�سهيل عملية ت�أ�سي�س جمعيات
�أهلية ذات نفع عام من قبل رجال الأعمال الراغبني بذلك،
للحثّ على دعم اخلدمات املجتمعية وا�ستمراريتها،
بالإ�ضافة �إىل حزمة مبادرات �أخرى.
وقال نائب رئي�س جلنة عام اخلري يف ال�شارقة ،حممد
هالل� ،إن اللجنة بالتعاون مع الدوائر وامل�ؤ�س�سات املحلية
�ستطلق  56مبادرة وفعالية� ،أبرزها «ن�صلك ل�صيانة
منزلك» ،وهي برنامج تطوعي ل�صيانة بع�ض امل�ساكن
القدمية ،بغية م�ساعدة الأ�سر املتعففة ،وكذلك «وقف
الوقت» ،وتهدف �إىل تعديل الت�شريعات املحلية بت�ضمينها
ما ين�ص على تقييم املوظف بوقف الوقت ،و«ملتقى ر ّواد
اخلري والتطوع» ،ومبادرة «من خري م�صانعنا و�أطايب عام
اخلري» ،وهي معر�ض خا�ص تباع فيه منتجات و�سلع مقدمة
من املن�ش�آت ال�صناعية والأ�سر املنتجة ويعود ريعه للأعمال
اخلريية.
اقت�صاد �أخ�ضر
و�أعلن الأمني العام للمجل�س التنفيذي يف عجمان،
املهند�س �سعيد �سيف املطرو�شي ،عن  113مبادرة وبرناجم ًا
وفعالية ت�ستهدف �شرائج جمتمعية عدة ،ان�سجام ًا مع ر�ؤية
عجمان  ،2021التي تقوم على فكرة جمتمع �سعيد ي�سهم
يف بناء اقت�صاد �أخ�ضر حتفزه حكومة متميزة من�سجمة مع
روح االحتاد.
و�أو�ضح �أن �أبرز املبادرات تت�ضمن «واجب اخلري» ،وهي
حزمة خدمات لكبار ال�سن ،و«برامج تعليمية» ،و«�صندوق
ثامر للتكافل التعليمي» للم�ساعدة يف �سداد الر�سوم
الدرا�سية للطلبة املع�سرين ،وبرنامج «القيادات الواعدة»،
الذي يت�ضمن  23موظف ًا وموظفة من خمتلف اجلهات

احلكومية يف عجمان.
و�أ�ضاف املطرو�شي �أن عام اخلري �سي�شهد تطوير
«�سيا�سة جذب الأن�شطة االقت�صادية اخل�ضراء» ،وطرح
«جائزة عجمان للم�س�ؤولية املجتمعية» ،وهي جائزة يتم
تنظيمها من قبل مركز عجمان للم�س�ؤولية املجتمعية.
و�أفاد الأمني العام للمجل�س التنفيذي يف ر�أ�س اخليمة،
الدكتور حممد عبداللطيف خليفة ،ب�أن اللجنة اعتمدت
 337مبادرة وفعالية موزعة على ثالثة م�ستويات:
ا�سرتاتيجية ،وم�ؤ�س�سية ،وم�شرتكة ،ت�شمل مبادرة
«اال�ستقرار الأ�سري» ،التي وجه بها �صاحب ال�سمو ال�شيخ
�سعود بن �صقر القا�سمي ،ع�ضو املجل�س الأعلى حاكم ر�أ�س
اخليمة ،والتي تهدف �إىل ت�سريع توزيع الق�سائم ال�سكنية
مبنطقة الرفاعة ،يف �إطار زمني ال يتجاوز ثالثة �أ�شهر.
و�أ�ضاف �أن اخلطة ت�شمل تنظيم «مهرجان ر�أ�س اخليمة
للت�سوق اخلريي» ،لدعوة  1000م�ؤ�س�سة للم�شاركة يف
تقدمي خدمات جمانية �أو خمف�ضة التكاليف ،ي�ستفيد منها
�أ�صحاب الدخل املحدود من مواطنني ومقيمني على مدى
�أ�سبوع كامل ،و�إن�شاء «مركز ابتكارات اخلري» ،ومبادرة
«مرافق» ،وت�شمل �إن�شاء عيادة نهارية لل�صحة النف�سية
للمر�ضى (عامة) ،وتهدف �إىل حت�سني ال�صحة النف�سية
للمر�ضى ،و�إن�شاء م�شغل خياطة لتدريب النزيالت يف
امل�ؤ�س�سة العقابية والإ�صالحية ،بهدف دعم جهود امل�ؤ�س�سة
العقابية والإ�صالحية التابعة للقيادة العامة ل�شرطة ر�أ�س
اخليمة ،والإ�سهام يف دعم النزيالت بامل�ؤ�س�سة ،وم�شروع
«�صيانة امل�ساجد» بتنظيم من دائرة اجلمارك والتعاون مع
هيئة الأوقاف العامة وال�ش�ؤون الإ�سالمية ،وم�شروع «توفري
ا�سرتاحة كاملة وجتهيزات يف مركز التوحد».
وتابع �أن منطقة ر�أ�س اخليمة التعليمية تنظم مبادرة
«مو�سوعة تعليمية �إلكرتونية» ،لعمل عرو�ض تقدميية لدرو�س
املناهج املختلفة جمان ًا ،يف مدار�س ال�شيخ �سعود اخلريية،
بالإ�ضافة �إىل مبادرة «مت ّنى» بو�ضع قائمة الأمنيات �أو
الأحالم للطلبة املحتاجني
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أبوظبي لإلعالم تواكب عام الخير

الإعالم كان حا�ضر ًا وبقوة وجاءت مبادرة �أبوظبي للإعالم
يف ال�صدارة يف القطاع ف�أعلنت عن ت�سخري �إمكاناتها كافة ملواكبة
مبادرة عام اخلري ،عرب العديد من الربامج والفعاليات والتغطيات
واملبادرات التي تدعم جوانب هذا احلدث و�أبعاده على جميع ال�صعد
واملجاالت.
وتعك�س الربامج مب�ضمونها حر�ص من�صات �أبوظبي للإعالم
املختلفة على تقدمي حمتوى متنوع ومبتكر يربز ر�ؤية القيادة
و�إجنازات الدولة وتطلعات املجتمع الإماراتي وقيمه.
و�أكد رئي�س جمل�س �إدارة �أبوظبي للإعالم ،والع�ضو املنتدب ،حممد
�إبراهيم املحمود ،التزام �أبوظبي للإعالم عرب خططها اال�سرتاتيجية
واملرحلية بكل ما من �ش�أنه خدمة ال�صالح العام .وقال �إنه تعزيز ًا
لهذا الدور وان�سجام ًا مع ر�ؤية قيادتنا عملت �أبوظبي للإعالم على
�إعداد برامج خا�صة ،من �ش�أنها �أن تدعم جهود الدولة يف حمل راية
اخلري ،وتر�سخ دورنا امل�س�ؤول جتاه جمتمعنا ووطننا ،مبا ي�سهم يف
بناء �سمعة �أبوظبي للإعالم وحتقيق م�ستهدفاتها وم�س�ؤولياتها.
من جانبه� ،أكد مدير عام �أبوظبي للإعالم ،الدكتور علي بن
 70العدد

20

متيم ،اكتمال التح�ضريات ملواكبة مبادرة عام اخلري وامل�ساهمة
فيها ،ورفدها باملحتوى الهادف الذي يرتجم ال�سيا�سة احلكيمة
للدولة وم�سريتها الرائدة يف فعل اخلري ومد الأيادي البي�ضاء �إىل
كل �شعوب العامل ،الفت ًا �إىل �أن «الإعالم ي�ؤدي دور ًا �أ�سا�سي ًا يف مثل
هذه املبادرات الوطنية ،فهو يعك�س ال�صورة ال�صادقة لهذا احلراك
الإن�ساين ال�ضخم ،م�سهم ًا يف الوقت نف�سه يف ابتكار �أدوات و�آليات
تزيد من ح�ضوره وفاعليته».وتطلق �شبكة قنوات تلفزيون �أبوظبي
برناجم ًا �أ�سبوعي ًا على قناة �أبوظبي بعنوان �ساعة خري ،وهو برنامج
�أ�سبوعي يهدف �إىل دعم مبادرة �صاحب ال�سمو رئي�س الدولة ،وتعزيز
التوعية بها ،حيث يقدم ن�شرة �أ�سبوعية عن �أبرز الأعمال اخلريية
داخل الدولة وخارجها ،ويخ�ص�ص الربنامج فقرة بعنوان ن�شرة
ال�سعادة ،ي�سرد فيها �أخبار ًا مهمة ،من �ضمنها املبادرات اخلريية،
كما يعر�ض جمموعة من التقارير عن حاالت �إن�سانية وق�ص�ص
م�ؤثرة� ،إ�ضافة �إىل تقرير �أ�سبوعي عن تاريخ دولة الإمارات يف العمل
اخلريي ،ويحاور الربنامج م�س�ؤولني ورجال �أعمال من الإمارات،
متيح ًا الفر�صة لهم للم�ساهمة يف عام اخلري ،وملقي ًا ال�ضوء على
املبادرات التطوعية �أو اخلريية للأفراد وامل�ؤ�س�سات حملي ًا وعربي ًا

في
العمق

وعاملي ًا ،ف�ض ًال عن املبادرات اخلا�صة على �صعيد الأ�سرة .
و�أعدت �شبكة قنوات تلفزيون �أبوظبي جمموعة من الفوا�صل،
تنطوي على ر�سائل جمتمعية عدة لن�شر الوعي بفعل اخلري بني �أفراد
املجتمع ،فيما خ�ص�صت جزءا من هذه الفوا�صل حتت عنوان «كلمة
خري» ،تت�ضمن ر�سالة �شكر يوجهها �شخ�ص وقع عليه اخلري من
�شخ�ص �آخر.
وتطلق قناة ماجد برناجم ًا توعوي ًا للأطفال بعنوان «�أمونة
وف�ضويل يف رحلة خري» ،وبرنامج «معاكم» ،الذي يعنى بالأطفال من
ذوي االحتياجات اخلا�صة� ،إ�ضافة �إىل فوا�صل توعوية للأطفال حول
�أهمية اخلري والعطاء ،وتنتج قناة ماجد جمموعة �أغنيات للأطفال
حول فعل اخلري وم�ساعدة الآخرين ،حتت عنوان «نغني للخري»،
�إ�ضافة �إىل �إطالق لعبة فيديو تفاعلية ت�ساعد الأطفال على فهم قيم
اخلري.
و�أعدت �إذاعة القر�آن الكرمي من �أبوظبي حمتوى خا�ص ًا لعدد من
براجمها يتعلق بـ«عام اخلري» ،فيربز برناجمها «�صباح النور» جهود
امل�ؤ�س�سات اخلريية ،فيما ي�سلط برنامج «ا�ست�شري واخلري بي�صري»

ال�ضوء على �أبرز مبادرات عام اخلري ،ويحث «يا باغي اخلري �أقبل»
على امل�شاركات املجتمعية ،وتربز الإذاعة عرب جمموعة من الفوا�صل
الدرامية اجلوانب امل�ضيئة يف فعل العطاء ،كما تخ�ص�ص جمموعة
من الفوا�صل ملقتطفات من كلمات �أ�صحاب ال�سمو حكام الإمارات
مبنا�سبة عام اخلري.
وت�ست�ضيف �إذاعة «�إمارات �إف �إم» �ضمن برناجمها «�أحلى �صباح»
�شخ�صيات اجتماعية تتحدث عن اخلري ومعانيه و�أهميته ،فيما
يخ�ص�ص برنامج البث املبا�شر «ا�ستديو واحد» حلقة �شهرية عن
املو�ضوع ذاته ،وتطلق الإذاعة برناجم ًا �أ�سبوعي ًا بعنوان «يا �شباب
فيكم اخلري» يتناول ابتكارات ال�شباب يف العطاء واخلدمة املجتمعية.
وتخ�ص�ص «�إذاعة �أبوظبي» حلقة كل يوم ثالثاء من برناجمها
«�صبحكم اهلل باخلري» للحديث عن عام اخلري ،يف حني تطلق
برناجم ًا �أ�سبوعي ًا حتت عنوان «م�أثورات» يتناول مبحتوى درامي قيم
اخلري� .أما �إذاعة «�ستار �إف �إم» فتقدم فقرات يومية عن التطوع
والأعمال الإن�سانية عرب برنامج «�صباحو» ،فيما يقدم مركز �أخبار
الإذاعة متابعة لآخر م�ستجدات مبادرات اخلري حملي ًا وعاملي ًا يف
«حمطات اخلري»
مارس 71 2017

في
العمق
 2000إعالمي وفنان يمشون للخير
مل تكن �أبو ظبي للإعالم املنرب الوحيد الذي �ساهم يف �سباق اخلري
ففي  23مار�س � ،2017شارك �أكرث من  2000من الإعالميني والفنانني
والعاملني ،مبختلف امل�ؤ�س�سات الإعالمية يف الدولة ،يف م�سرية «للخري
من�شي» ،التي نظمها املجل�س الوطني للإعالم ،بال�شراكة مع �شركة برتول
�أبوظبي الوطنية (�أدنوك) ،وجمموعة «ات�صاالت» ،و«االحتاد للطريان»،
دعم ًا ملبادرة عام اخلري ،التي �أطلقها �صاحب ال�سمو ال�شيخ خليفة بن
زايد �آل نهيان ،رئي�س الدولة.
وتقدم امل�سرية ،التي قطعت نحو �أربعة كيلومرتات من مدينة زايد
الريا�ضية �إىل جامع ال�شيخ زايد الكبري (ذهاب ًا وعودة) ،ال�شيخ ذياب
بن خليفة بن حمدان �آل نهيان ،ووزير الدولة رئي�س جمل�س �إدارة املجل�س
الوطني للإعالم ،الدكتور �سلطان بن �أحمد �سلطان اجلابر ،ومدير عام
ديوان ويل عهد �أبوظبي ،جرب حممد غامن ال�سويدي ،ومدير عام املجل�س
الوطني للإعالم بالإنابة ،من�صور املن�صوري� ،إىل جانب جمموعة من
الفنانني بينهم ح�سني اجل�سمي ،وفايز ال�سعيد ،واملعلق الريا�ضي فايز

عو�ض ،وعدد من ر�ؤ�ساء التحرير وكبار ال�شخ�صيات يف امل�ؤ�س�سات
الإعالمية املحلية ،وجمموعة كبرية من امل�شاركني ،ميثلون خمتلف
مكونات القطاع الإعالمي والعالقات العامة ،وطالب االت�صال والإعالم
يف اجلامعات الوطنية .وعقب و�صولها نقطة النهاية ،مت فتح الباب �أمام
امل�شاركني يف امل�سرية ،للتربع مببلغ  100درهم ،يذهب ريعها لدعم
الأن�شطة اخلريية لهيئة الهالل الأحمر الإماراتية.
وتهدف املبادرة �إىل �إبراز دور القطاع الإعالمي يف دعم و�إجناح
املبادرات الوطنية ،والإ�سهام يف تر�سيخ مبادئ امل�س�ؤولية املجتمعية
والعمل التطوعي .وانطلقت امل�سرية من مدينة زايد الريا�ضية �إىل جامع
ال�شيخ زايد الكبري ،قاطعة م�سافة �أربعة كيلومرتات ،ذهاب ًا وعودة.
وعقب و�صوله نقطة النهاية� ،أعرب الدكتور �سلطان بن �أحمد �سلطان
اجلابر عن «�شكره جلميع الإعالميني الذين �شاركوا يف م�سرية (للخري
ج�سدت
من�شي) ،وكذلك للجهات الداعمة» ،م�شري ًا �إىل �أن «هذه امل�سرية ّ
التزام القطاع الإعالمي يف دولة الإمارات ،للقيام مب�س�ؤولياته يف دعم

 1406مبادرات وفعالية وبرنامج تنفذها الحكومات المحلية في عام الخير
أبو ظبي
 247مبادرة

ابرزها:
الخري يف عيالنا الكل مسؤول
أيادي الخري املمتدة

ديب
 375مبادرة

ابرزها:
املساعدات الدولية ب  ٢٥٦مليون درهم
«شور» بقيمة  ٣ماليني درهم «درهم الخري»

الشارقة
 ٥٦مبادرة
راس الخيمة
 337مبادرة

ابرزها:
االستقرار االرسي
ابتكارات الخري «مرافق»

عجامن
 113مبادرة

ابرزها:
واجب الخري دبلوم املسؤولية االجتامعية
القيادات الواعدة

الفجرية
 188مبادرة

ابرزها:
سواعد الخري ترميم البيوت القدمية
طالب علم

ام القيوين
 90مبادرة
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ابرزها:
نصلك لصيانة منزلك
وقف الوقت ملتقى رواد الخري

ابرزها:
خدمات الخري خصومات الخري
الرحالت الخريية

في
العمق

املبادرات الوطنية مثل (عام اخلري)».
وقال اجلابر ،يف ت�صريحات �صحافية« :امل�سرية تعد م�ؤ�شر ًا �إىل
دور الإعالم امل�ساند والفاعل يف ح�شد الطاقات لرت�سيخ قيم اخلري
والبذل والعطاء ،لت�صبح ثقافة جمتمعية وم�ؤ�س�سية ،كما �أنها تعد �إحدى
املبادرات التي تربز دعمنا ملبادرة عام اخلري ،التي �أعلنها �صاحب ال�سمو
ال�شيخ خليفة بن زايد �آل نهيان رئي�س الدولة ،وهي تر�سيخ لل�شراكة
بني القطاعني العام واخلا�ص يف تعزيز امل�س�ؤولية االجتماعية والعمل
التطوعي وخدمة الوطن التي ت�شكل املحاور الأ�سا�سية ال�سرتاتيجية (عام
اخلري)».
و�أكد �أن «انطالق م�سرية (للخري من�شي) من مدينة زايد الريا�ضية
�إىل جامع ال�شيخ زايد الكبري ،ت�أتي جت�سيد ًا للمبادئ ال�سامية التي �أر�سى
دعائمها املغفور له ،ب�إذن اهلل تعاىل ،ال�شيخ زايد بن �سلطان �آل نهيان،
الذي عمل على تر�سيخ وتكري�س مفاهيم اخلري والعطاء والعمل الإن�ساين
املوجه لكل ال�شعوب والدول ،من دون متييز ،بحيث باتت الإمارات يف
�صدارة الدول الأكرث عطاء وت�ساحم ًا على م�ستوى العامل».
وقال اجلابر« :الإعالميون �سفراء للمجتمع وعليهم م�س�ؤولية وطنية
لن�شر مفاهيم اخلري والعطاء ،وت�شجيع املجتمع على العمل التطوعي
واخلريي ،وامل�شاركة الكبرية يف امل�سرية تعك�س حر�صهم على االرتقاء
بالعمل الإعالمي ،ليكون من�سجم ًا مع ر�ؤية قيادة دولة الإمارات الهادفة
�إىل حتقيق التنمية امل�ستدامة ،وتوفري االزدهار وال�سعادة جلميع �أفراد
املجتمع الإماراتي ،وذلك من خالل حتفيزهم على امل�شاركة والتفاعل مع
جميع املبادرات الوطنية».

من جانبه� ،أكد املدير التنفيذي لقطاع الن�شر يف م�ؤ�س�سة دبي
للإعالم� ،أحمد احلمادي� ،أن «م�ؤ�س�سة دبي للإعالم كانت حري�صة على
م�شاركة العاملني يف خمتلف قطاعاتها بتلك امل�سرية ،التي تعك�س القيم
التي تربى عليها الإماراتيون ،بف�ضل قيادة الدولة ال�ساعية لكل ما فيه
اخلري» .وقال احلمادي �أن «امل�سرية �شهدت ح�ضور ًا وا�سع ًا ،رغم �صعوبة
الأحوال اجلوية ون�شاط الرياح ،لكن هذا مل مينع الإعالميني والفنانني
والعاملني يف املجال الإعالمي من امل�شاركة يف امل�سرية ،بل حر�ص بع�ضهم
على م�شاركة �أطفالهم يف ال�سري مع جموع الإعالميني ،يف م�شهد مفرح
يج�سد روح املبادرة لدى العاملني يف القطاع الإعالمي ،ويعك�س حر�صهم
ال�صادق على العطاء وحب اخلري».
و�أ�ضاف�« :صحف م�ؤ�س�سة دبي للإعالم لها دور �إن�ساين كبريُ ،تظهره
مبادراتها اخلريية التي تطلقها على مدار العام ،منها اخلط ال�ساخن
و�صندوق الفرج ،و(دمي لوطني) ،التي تنظمها �صحيفة (الإمارات
اليوم)» ،م�شري ًا �إىل �أن «عام اخلري ميثل دافع ًا لإطالق مبادرات �إن�سانية
جديدة ،ي�ستفيد منها �أكرب قطاع من الفئات املحتاجة على م�ستوى
الدولة» .فيما �أ�شار املدير التنفيذي لوكالة �أنباء الإمارات ،حممد جالل
الري�سي� ،إىل �أن «م�سرية (للخري من�شي) ،جت�سد الدور املحوري لو�سائل
الإعالم يف دعم و�إجناح املبادرات الوطنية املختلفة ،من خالل �إ�شراكها
يف الرتويج للر�سائل والأهداف ال�سامية ملبادرة عام اخلري ،وغريها من
املبادرات الوطنية».فيما و�صف الفنان ح�سني اجل�سمي امل�سرية بـ«قافلة
اخلري املباركة» ،معرب ًا عن «�سعادته البالغة بامل�شاركة يف م�سرية (للخري
من�شي)� ،سري ًا على نهج قيادة الدولة ،التي ت�سري دوم ًا جتاه اخلري ل�شعب
الإمارات وال�شعوب العربية»
مارس 73 2017

في
العمق
صحة دبي تطلق  30مبادرة إنسانية في عام الخير
يف القطاع ال�صحي كانت م�ساهمة هيئة ال�صحة بدبي من �أهم
امل�ساهمات يف �سباق اخلري ،حيث �أطلقت الهيئة  30مبادرة نوعية عمال
ب�شعار « عام اخلري  .« 2017وج�سدت الهيئة من خالل موظفيها �شعار
عام اخلري حيث جتمع املوظفون وهم ي�شكلون �شعار عام اخلري يف مقر
�إدارة الهيئة �صباح اليوم تعبري ًا عن التالحم الوطني واحلر�ص ال�شديد
من جانب �أبناء الوطن على تنفيذ املبادرات التي مت ر�صدها .
وقال رئي�س جمل�س الإدارة املدير العام لهيئة ال�صحة بدبي حميد
القطامي �أن عام اخلري ميثل ترجمة حقيقية مل�سرية زايد اخلري التي
�أ�س�سها القائد امل�ؤ�س�س املغفور له ال�شيخ زايد بن �سلطان �آل نهيان «طيب
اهلل ثراه» كما ميثل معاين وم�ضمون ومفاهيم ر�سالة اخلري النبيلة داخل
الدولة وخارجها التي يرعاها �صاحب ال�سمو ال�شيخ خليفة بن زايد �آل
نهيان رئي�س الدولة ـ حفظه اهلل ـ ،و �أخوه �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد
بن را�شد �آل مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي
ـ رعاه اهلل ـ ،و�إخوانهما �أ�صحاب ال�سمو حكام الإمارات و�صاحب ال�سمو
ال�شيخ حممد بن زايد �آل نهيان ويل عهد �أبوظبي نائب القائد الأعلى
للقوات امل�سلحة.
وذكر �أن عام اخلري منوذج فريد من نوعه يعك�س �أ�صالة دولة الإمارات
ووجهها امل�شرق ويعد �إ�ضافة مل�سرية احل�ضارة الإن�سانية وب�صمة وا�ضحة
تعزز ريادة الإمارات على �صعيد العمل الإن�ساين الدويل .
و�أكد القطامي �أن هيئة ال�صحة بدبي ومبوجب التزامها وحر�صها
على تبني جمموعة من املبادرات اخلريية والإن�سانية فقد بادرت بت�شكيل
«فريق اخلري» للإ�شراف العام على تطبيق �أن�شطة وفعاليات عام اخلري
يف الهيئة والتن�سيق مع اجلهات املعنية والعمل على ت�شجيع ثقافة طرح
الأفكار واملقرتحات والت�سريع يف تنفيذها خا�صة للحاالت الإن�سانية
و�إن�شاء حمفظة مالية خا�صة وال�صرف منها وفق معايري وا�ضحة حيث
تو�صلت الهيئة �إىل  30مبادرة مت �صياغتها وفق منظومة القيم واملفاهيم
النبيلة التي يت�سم بها جمتمع الإمارات .
ويف ال�سياق نف�سه جاءت مبادرات الهيئة متكاملة الأهداف و�ضمن
املحاور الرئي�سية الثالثة لعام اخلري التي ت�ؤكد على تر�سيخ امل�سئولية
املجتمعية وروح التطوع وخدمة الوطن .
كما جاءت املبادرات مت�سقة مع امل�سارات ال�ستة املعتمدة وهي
امل�س�ؤولية االجتماعية لل�شركات وال�شراكات بني احلكومة والقطاع
اخلا�ص والتطوع وتطوير الدور التنموي للم�ؤ�س�سات الإن�سانية والإعالم
وتطوير املنظومة الت�شريعية وال�سيا�سات احلكومية ذات ال�صلة ب�أهداف
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عام اخلري وخدمة الوطن .
و حر�صت هيئة ال�صحة بدبي على �إدراج  10مبادرات ا�ستثنائية �ضمن
كل حمور من املحاور الرئي�سية الثالثة ا�شتمل املحور الأول «امل�س�ؤولية
املجتمعية» على مبادرات « �صحة اخلري » وت�ستهدف امل�ساهمة بالتربع
بالأجهزة الطبية لإغاثة الالجئني واملحتاجني عامليا من خالل التعاون
مع اجلهات اخلريية يف الدولة و« �سند اخلري » وتهدف �إىل دعم وم�ساندة
الأيتام وكبار ال�سن وذوي الإعاقة والأ�سر املتعففة والتكفل باحتياجاتهم
و« منا�سك اخلري » وتعني التكفل بتكلفة �أداء منا�سك العمرة واحلج لذوي
الدخل املحدود و« الدواء �سالمة وعطاء » وتهدف �إىل توفري الأدوية غري
امل�ستخدمة للمحتاجني خارج الدولة و « 3Dاخلري» وت�ستهدف التكفل
ب�صناعة الأطراف ال�صناعية ملحتاجيها من خالل تقنية الطباعة ثالثية
الأبعاد .
و�ضم املحور الأول كذلك مبادرات « منح اخلري» وت�ستهدف توفري منح
درا�سية مل�ساندة ذوي الإعاقة والأيتام املتفوقني درا�سيا و«وقف اخلري»
وتخت�ص بامل�ساهمة يف م�شاريع الوقف اخلريية و«عالج اخلري»وهي
عبارة عن تخ�صي�ص حمفظة مالية ملعاجلة احلاالت الإن�سانية و« مري
اخلري»وتهدف �إىل توفري كوبونات لوجبات غذائية �صحية ملدة عام لذوي
الدخل املحدود و مبادرة «عطاء اخلري» وتهدف �إىل ال�شراكة مع القطاع
اخلا�ص لتوفري وجبات غذائية �صحية لأطفال احل�ضانات ويعود ريع هذه
الوجبات �إىل «دبي العطاء».
وفيما يتعلق باملحور الثاين «روح التطوع» فقد ر�صدت هيئة ال�صحة
بدبي  10مبادرات بالغة الأهمية ا�شتملت على مبادرة «طبيب اخلري»
وتهدف �إىل تطوع الأطباء لتقدمي العالج لفئات معينة من املجتمع من
خالل الت�سجيل كمتطوعني مع اجلهات اخلريية يف الدولة م�ساهمة
وتطوعا يف تقدمي اخلدمة الطبية ملحتاجيها داخليا وخارجيا و «وقف
املعرفة» وتهدف �إىل ا�ستغالل القدرات املهنية والعلمية لفئات جمتمعية
ذات �أثر يف جمالها التخ�ص�صي ومن خالل تعزيز العمل التطوعي بني
املوظفني لتبادل ون�شر املعارف بينهم و«تطوعي  ..هويتي» وهدفها تعزيز
ثقافة التطوع لدى موظفي الهيئة وعائالتهم من خالل امل�شاركة بالأعمال
التطوعية يف خدمة املجتمع يف جميع املجاالت املختلفة وبالتعاون مع
ال�شركات واملكاتب التطوعية والإن�سانية و «ميناك» وترمي �إىل تطبيق
برنامج التكافل االجتماعي لدعم موظفي الهيئة و«زيارات اخلري »وهي
مبادرة تعني بتخ�صي�ص �ساعات تطوعية لزيارة فئات معينة يف املجتمع
لتقدمي الأن�شطة املختلفة لهم وتلبية احتياجاتهم وت�شمل فئة كبار ال�سن
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وذوي الإعاقة .
وي�شتمل املحور الثاين �أي�ضا على مبادرات «ل�ست وحدك ..هناك من
يرعاك» وهي مبادرة تطوعية تهدف �إىل �إحداث تغيري �إيجابي و�سعيد يف
البيئة التي يعي�ش فيها كبار ال�سن من خالل اجراء �إ�صالحات وتعديالت
منزلية للإرتقاء مب�ستوى الأمن وال�سالمة وحتقيق البيئة الآمنة ملنازل
كبار ال�سن وم�شاركة جمتمعية من الأفراد وامل�ؤ�س�سات و»ب�سمة اخلري»
وهي مبادرة تطوعية عالجية لأطباء الأ�سنان لزيارة الطالب من ذوي
الإحتياجات اخلا�صة  /ذوي الدخل املحدود يف املدار�س الأهلية ومراكز
ذوي االحتياجات اخلا�صة وتقدمي العالج والتوعية الالزمة لهم ومبادرة
«والنعم بعيالنا» وتهدف �إىل ت�شجع الأجيال القادمة والن�شء من �أطفال
موظفي الهيئة للم�شاركة يف احلمالت واالن�شطة التطوعية لغر�س وتعزيز
ثقافة التطوع و «جديدنا» تهدف �إىل �إ�صالح الأجهزة الطبية الغري
م�ستخدمة من قبل امل�ست�شفيات للتربع بها بالتن�سيق مع جلنة الأ�صول
الثابتة �إ�ضافة �إىل مبادرة «القراءة م�ستقبلنا» وهي مبادرة تطوعية
تهدف �إىل تخ�صي�ص �ساعات للقراءة بني املوظفني من خالل حلقات يتم
تبادل اخلربات واملعارف الثقافية �إىل جانب ا�ست�ضافة كتاب �إماراتيني
لتعزيز ون�شر ثقافة القراءة.
وبالن�سبة للمحور الثالث «خدمة الوطن» فقد حددت هيئة ال�صحة
بدبي  10مبادرات لتكتمل �سل�سلة مبادراتها لعام اخلري بـ  30مبادرة
وجاءت مبادرات هذا املحور متمثلة يف»غر�س اخلري» وهي مبادرة

تهدف �إىل املحافظة على الأ�شجار املحلية من خالل �إن�شاء  /زراعة �أكرب
م�شتل من �أحد الأ�شجار املحلية «الغاف» وحماولة �إدخاله يف مو�سوعة
«غيني�س» للأرقام القيا�سية وذلك للحفاظ على البيئة املحلية الإماراتية
ومن خالل �إ�شراك الن�شء و�أجيال ال�شباب وبالتعاون مع جهات حكومية
�أخرى والقطاع اخلا�ص و «بازار اخلري» وهي عبارة عن �سوق خريي لعدة
فعاليات و�أن�شطه م�صاحبة له ركن الكتب امل�ستعملة وطبق اخلري ومنتجات
الأ�سر املنتجة وغريها ويكون ريع هذه املبادرة لدعم الفئات من ذوي
الإعاقة بالتعاون مع اجلهات اخلريية و « رواد اخلري « وت�ستهدف تكرمي
ذوي الإجنازات احلافلة وال�شخ�صيات امل�ؤثرة يف جمال العمل اخلريي
وخدمة املجتمع و «عيال اخلري» التي تركز هذه املبادرة على الن�شء
و�أجيال املدار�س واجلامعات من خالل تعريفهم بخدمة الوطن وغر�س
مبادئ وقيم خدمة املجتمع لديهم من�س خالل �إك�سابهم املهارات لتعلم
الإ�سعافات الأولية والإنعا�ش القلبي والتثقيف ال�صحي و»وليمة اخلري»
وتهدف �إىل تنظيم فعالية ع�شاء خريي ت�ستقطب كافة ال�شخ�صيات الهامة
باملجتمع وامل�ؤثرين يكون ريعه خريي للجهات اخلريية بالدولة.
ومتتد املبادرات النوعية لهيئة ال�صحة بدبي يف حمور «خدمة الوطن
«لت�شمل»وطن اخلري» وهي جمموعة مبادرات تخ�ص يوم زايد الإن�ساين
و«�سل�سبيل اخلري» تهدف �إىل توفري ثالجات للمياه يتم تعبئتها من قبل
الراغبني وو�ضعها يف �أماكن م�سارات امل�شي والتوعية ب�أهمية �شرب املاء
و�أثره اجليد على ال�صحة و «التربع بالدم « وتهدف �إىل ت�شجيع التربع
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بالدم بني كافة �شرائح املجتمع وخدمة الوطن بكافة املجاالت و«نحن
نرعاكم» وت�ستهدف الهيئة من هذه املبادرة م�ساعدة املتعرثين من
املر�ضى طويلي الإقامة املنومني يف م�ست�شفيات الهيئة يف حتمل الأمور
املالية املرتاكمة بحيث يتم طرح املبادرة �إعالميا» لتحفيز م�ؤ�س�سات
املجتمع احلكومية واخلا�صة للم�شاركة املجتمعية يف التربع له�ؤالء
املر�ضى ودفع املبالغ املرتاكمة �أو امل�ساهمة يف تخلي�ص �إجراءاتهم �إ�ضافة
�إىل مبادرة «م�ؤثري اخلري» وتهدف �إىل جمع امل�ؤثرين يف و�سائل االت�صال
االجتماعي والإعالمني واملفكرين والأدباء والفنانني لتعزيز ثقافة عام
اخلري�.س
�أطلقت م�ؤ�س�سة «دبي العطاء»� ،إحدى مبادرات حممد بن را�شد
العاملية ،ثمانية برامج تعليمية يف ثماين دول ،متا�شي ًا مع «عام اخلري»،
ودعت �أفراد وم�ؤ�س�سات املجتمع �إىل دعمها لتمكني الأطفال وال�شباب
املحرومني من التعليم ،خالل خطتها لل�سنوات الـ  10املقبلة ،فيما
�أفاد الرئي�س التنفيذي للم�ؤ�س�سة ،طارق القرق ،ب�أن �إجمايل الربامج
التعليمية التي قدمتها «دبي العطاء» ،خالل العقد املا�ضي ،بلغ نحو 700
مليون درهم.
جاء ذلك خالل م�ؤمتر �صحايف ،عقدته امل�ؤ�س�سة مع ممثلي و�سائل
الإعالم يف مكاتب «دبي العطاء»� ،أم�س ،للإعالن عن مبادراتها التعليمية
لـ«عام اخلري» ،وك�شفت خالل امل�ؤمتر عن تلقيها� ،أخري ًا ،تربعات بقيمة
 21مليون درهم ،من ثالث جهات.
وتف�صي ًال ،ك�شف القرق عن �إطالق ثمانية برامج تعليمية يف ثماين
دول ،ت�شمل بناء مدار�س لتح�سني فر�ص احل�صول على التعليم ال�سليم
يف نيبال ،وتوفري تعليم �سليم و�آمن وتقدمي الدعم النف�سي واالجتماعي
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للأطفال الالجئني ال�سوريني يف
لبنان ،وتوفري تعليم �آمن و�سليم
للفتيات يف م�صر ،وبرنامج لبناء
املدار�س وحت�سني فر�ص التعليم
يف �إقليم كرد�ستان بالعراق،
والتخل�ص من الديدان املعوية يف
املدار�س ب�إثيوبيا ،والتطوير املهني
للمعلمني يف كينيا ،وتوفري التعليم
ال�سليم للطفولة املبكرة يف تنزانيا
وزجنبار ،وتقدمي تعليم �سليم
و�آمن للأطفال يف �سرياليون.
وتابع :ي�أتي ذلك يف الوقت
الذي تبد أ� «دبي العطاء» العمل
على مرحلة جديدة متتد �إىل 10
�سنوات ،وفق ًا ملا �أعلنه �أخري ًا �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد
�آل مكتوم ،نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي ،خالل
االحتفال مبرور � 10سنوات على �إطالق «دبي العطاء».
وحث القرق املجتمع الإماراتي على الإ�سهام يف �إحداث فرق يف حياة
املاليني من الأطفال وال�شباب مبختلف �أنحاء العامل ،م�ضيف ًا �أن «دبي
العطاء» �ستعمل يف �إطار خططها امل�ستقبلية على تعزيز متويل التدخالت،
يف حاالت النزاعات والكوارث الطبيعية وانت�شار الأوبئة ،بهدف توفري
الدعم للأطفال وال�شباب ،و�ستعزز متويل الربامج القائمة على البحوث،
مع �إطالق مبادرات جتريبية من �ش�أنها توفري �أدلة قيمة للحكومات
و�ص ّناع ال�سيا�سة واملجتمع املدين ،مل�ساعدتهم على �إر�ساء �إطار تعليمي
للم�ستقبل ،كما �ستدعم تنمية القدرات وح�شد املوارد الوطنية ،من
خالل تقدمي امل�ساعدة للمجموعات التعليمية املحلية ،وجمعيات التعليم
الوطنية يف املجتمع املدين ،واحتادات امل�ؤ�س�سات يف البلدان التي حتظى
فيها امل�ؤ�س�سة بح�ضور ا�سرتاتيجي.
و�أكد القرق �أنه اليزال هناك  263مليون طفل و�شاب يف �أنحاء العامل
خارج املدر�سة ،الفت ًا �إىل �أن حجم الق�ضية هائل ،وهناك حاجة �إىل مزيد
من الدعم ،لإحداث ت�أثري طويل الأمد يف حياة الأطفال وال�شباب.
ومن بني اجلهات املانحة لـ«دبي العطاء»� ،أخري ًا« ،جمموعة لولو»
التي تربعت بـ 10ماليني درهم ،و«الأن�صاري لل�صرافة» بـ 10ماليني
درهم� ،إ�ضافة �إىل رئي�س جمل�س الإدارة والع�ضو املنتدب لل�شركة العاملية
للأجهزة الكهربائية ماهي�ش مندا ،الذي تربع مببلغ مليون درهم
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استراحة
أضف إلى معلوماتك

«حفرة الت ّنين»
هي عبارة عن كهف يقع حتت �سطح املاء ،قرب جزر «بار�سيل»
جنوبي بحر ال�صني ،وهي �أ�ضخم ثقب �أزرق يف العامل ،وفق ًا لباحثني
�صينيني .يبلغ عمقها نحو  300مرت ًا ،لتفوق عمق الثقب الأزرق املوجود
يف جزر الباهاما ،والذي كان الأعمق يف العامل ( 202مرت ًا).
ومنذ �آالف ال�سنني ،يل ّقب ال�سكان املحليون هذا الثقب ،وهو عبارة
عن جمرى عميق يف املحيط ،تمُ كن ر�ؤيته من الأعلى ،بـ «Dragon
 .»Holeوقد اكت�شف الباحثون عمق الثقب ،عرب ا�ستخدام رجل �آيل

يعمل حتت املاء .ووجدوا �أثناء عملية البحث �أكرث من  20ف�صيلة من
ال�سمك.
جتدر الإ�شارة �إىل �أن عن�صر الأوك�سجني ينعدم على عمق مائة مرت
حتت �سطح املاء ،ما يعني �أن ال وجود لأيٍّ من �أ�شكال احلياة يف القعر.
وتهدف احلكومة �إىل حماية هذا املوقع.
ظاهـرة

بسم اهلل الرحمن الرحيم

إنا لله وإنا إليه راجعون

مبزيد من األىس والحزن
تنعي أرسة مجلة طوارئ وأزمات
زميلهم املحرر يف املجلة
األستاذ حسان زين الدين
الذي وافته املنية يف  22مارس .2017
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بحيرة الشيطان في تشيلي
يف منطقة جبال الأنديز الت�شيلية تدور حولها الكثري من ال�شائعات يف
هذه البحرية ال�ضحلة الغام�ضة قد تتحول مياه الأنهار �إىل اللون الأحمر
تقع البحرية احلمراء على ارتفاع  3657مرت فوق �سطح البحر يف منطقة
نائية يف ت�شيلي
لدرجة �أن املكتب الوطني لل�سياحة يف البالد مل يكت�شفها حتى العام
 2009ورمبا هذا من ح�سن حظ الب�شرية ،فقد �شاع االعتقاد ب�أن الربكة
ملعونة.
وترتاوح درجة حرارة املياه ما بني  37.7و  48.8درجة مئوية ما يوقف
حتى احليوانات الربية من االقرتاب منها ،وبح�سب علماء الأحياء الذين
در�سوا البحرية م�ؤخر ًا يعود ال�سبب �إىل طحالب تنمو يف قعر البحرية
ويبقى جزء كبري من البحرية غام�ض ًا وزيارة لها تذ ّكر ب�أن كوكبنا ال يزال
يخفي الكثري من العجائب.

استراحة
صورة وحدث

اكتُ�شفت هذه الظاهرة الغريبة يف ال�ستينيات من القرن املا�ضي،
لكن َّمت التقاط �صور لها ،للمرة الأوىل ،يف العام  ،2011خالل
املتجمد» ،للمنتج التنفيذي �أال�ستاير
ت�صوير الفيلم الوثائقي «الكوكب
ِّ
فوثرجيل ل�صالح «وحدة  BBC - 1للتاريخ الطبيعي».
كانت حلظة �سقوط عمد ًا اجلليد يف البحر مذهلة َملن �شاهدها،
فقد و�صل �إىل قاع البحر ،جم ّمدا وقات ًال كل �شيء يقع يف طريقه.
وحتدث ظاهرة «عمود الثلج» ،حينما تتدفق املياه املاحلة �شديدة
الربودة� ،إىل مياه املحيط الأقل برودة ،وتتخذ �شكل �أنابيب جليدية،
وتكون تلك الأ�شكال ه�شة يف بدايتها ،ثم ت�صبح �أقوى حني يرتاكم
اجلليد.
حلظة مذهلة ل�سقوط عمود من اجلليد ،حتت البحر حتى ي�صل
�إىل قاعه ،جم ّمدا وقات ًال كل �شيء يف طريقه حتت البحر يف القارة
القطبية اجلنوبية ،ويف ثوانٍ كان املاء الذي يالم�س العامود يتج ّمد،
ليتحول �إىل ما ي�شبه الإ�سفنج ال�صلب ،وكان يقتل كل ما يف طريقه
من حيوانات قنافذ وجنوم البحر .امل�صور �سيبا�ستياو �سالغادو ديفيد
اتنباره هما من

وحدة  BBCللتاريخ الطبيعي على ر�أ�س فريق الإنتاج الذي ي�ضم
املنتج التنفيذي �أال�ستاير فوثرجيل .

أرقام وتواريخ

ت�شري درا�سة جديدة �إىل �أن العوا�صف الرعدية
التي تت�شكل يف �سحب الرماد الربكاين ،ميكن �أن
ت�ؤدي �إىل ت�شكيل كرات كري�ستالية �صغرية ،حيث
اكت�شف الباحثون م�ؤخر ًا وجود كرات زجاجية مل�ساء
�ضمن الرماد الناجت عن ثوران بركاين متفجر ،وقد
كانت (كيمربيل جينارو) ،وهي عاملة يف الرباكني من
جامعة �أالباما� ،أول من ر�صد هذه الظاهرة وذلك
�أثناء فح�صها لرماد م�أخوذ من انفجار بركان جبل
ريدوبت يف �أال�سكا يف عام  2009بوا�سطة جمهر
قوي ،وبعد ذلك لرماد م�أخوذ من انفجار بركان
ايافيااليوكل يف �أي�سلندا يف عام .2010
�أدى انفجار كال الربكانني �إىل ت�صاعد �سحب من
الرماد التي �أدت بدورها �إىل حدوث ظاهرة الربق
الربكاين املذهلة ،حيث �أن جزيئات الرماد التي توجد
داخل هذه الغيوم القامتة احتكت مع ًا مما �أدى �إىل توليد كهرباء
�ساكنة مت ت�صريفها على �شكل برق .وتبع ًا لـ(جينارو) وزمالئها ،ف�إن

حدوث الربق هو ما �أدى �إىل ت�شكيل الكرات الزجاجية انطالق ًا من
جزيئات الزجاج الربكاين ،وقد مت ن�شر تلك النتائج التي تو�صلوا �إليها
يف جملة (.)Geology
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استراحة
الكلمات المتقاطعة

الكلمات المفقودة
الكلمة املفقودة مؤ ّلفة من ستة حروف :اسم بركان يف جنويب تشييل
تجدّدت ثورته يف العام  ،2008بعد فرتة خمود استم ّرت نحو تسعة
آالف عام.

�أفق ّي ًا:

عمود ّي ًا:

 1دولة يف غربي �أفريقيا تُعترب واحدةمن �أفقر دول العامل (نحو ن�صف �سكانها
يعي�شون حتت ّ
خط الفقر) – فاهم ًا
وواعياً.
وقدم
خال وفارغ – لو و َرد
َ
ٍ 2(معكو�سة).
وموازن.
 3مماثِلِ
 4ل�ؤل�ؤ – ُمتا َبع (معكو�سة). 5يف الفم (معكو�سة). 6يختربا (معكو�سة) – مت�شابهان.� 7أيلول (مبعرثة). 8ا�سم كارثة برزت نتيجة مر�ض�أ�صاب الأبقار وظهر بدايةً يف بريطانيا
عام  ،1986و�أثّر �سلب ًا ل�سنوات على
خا�صةً يف �أوروبا
االقت�صاد العامليّ ،
(معكو�سة).
 9ا�سم دواء �أُنتج يف �ستين ّيات القرنكمهدىء للحوامل ،لكنّه
الع�شرين
ّ
جيل من الأطفال م�صاب
والدة
�س ّبب يف
ٍ
بت�شوهات مرعبة ،كفقدان الأطراف،
ّ
امل�شوهني ب�سبب
وبلغ عدد الأطفال
ّ
هذا الدواء نحو  12.000طفل يف  46دولة
حول العامل (معكو�سة).
 10دولة يف �أمريكا الالتينية وقعتفيها كارثة ريا�ض ّية يف �أكتوبر ،1996
خالل مباراة ت�أهيل ّية لك�أ�س العامل يف
كرة القدم ،فقتل � 82شخ�ص ًا نتيجة
امل�شجعني على
ت�ساقط عدد �ضخم من
ّ
املد ّرجات.

 1دولة �أفريق ّية تُعترب الأُوىل عامل ّي ًامتو�سط عمر �سكّ اين ( 49عاما)ً
يف �أقل
ّ
ب�سبب �سوء التغذية نتيجة الكوارث
الطبيع ّية واحلروب – املكان الكثري
الوحل.
 2حرف عطف (معكو�سة) – و «يجعلالأعلى الأ�سفل» (معكو�سة).
 3مت�شابهان – وحدة ت�ستعمل لقيا�سالت ّيار الكهربائي (معكو�سة).
 4دولة يف �أمريكا اجلنوبية �ضربهازلزال يف العام ُ 1687يعترب بني �أقوى
الزالزل يف العامل عرب التاريخ ( 8.5على
ال�شق الثّاين
مقيا�س ريخرت) (معكو�سة) –
ّ
من ا�سم قرية تقع بني نابل�س وبي�سان
يف فل�سطني ،وقد حدثت فيها معركة
فا�صلة بني جي�شي املماليك واملغول
يف القرن الثالث ع�شر ميالدي ،والتي
اعتُربت من �أبرز املعارك الفا�صلة يف
التاريخ الإ�سالمي.
 5يعالج وي�صف الدواء (معكو�سة). 6تقال لزلزال قوي وعنيف – ينم(مبعرثة).
ب�شدة (للمياه) – �أدبر
 7فا�ضت وان�ص ّبت ّوف ّر.
 8بهاء وجمال – ح�صل على.. 9فريو�س وبائي – جل�س على ركبتيه. 10دولة �أوروبية حتمل الرقم القيا�سيلأعلى ن�سبة مدخّ نني يف العامل (نحو
 36%من عدد ال�سكّ ان).
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أ :اإلنفلونزا  -الحمى الصفراء – السالم  -أعاصري  -الكولريا
رسب نفطي  -تنظيم
ت :ت ّ
ج :جرائم حرب – جمرة خبيثة
ح :حروب
د :درب  -دمّر
ش :شعب  -رشف
ف :فيضانات
ق :قطع العالقات
ك :كوارث بيئية
م :متابعة  -مرض مداري
و :وبائيات

أفق ّياً:
 1توغو  -مدركاً 2شاغر – لو وفد(معكوسة)
 3مقا ِرنُ 4د ّر – مُوا َتر (معكوسة) 5سن (معكوسة) 6يج ّربا (معكوسة) – أ أ 7ل ل ي ا و 8جنون البقر (معكوسة) 9ثاليدوميد (معكوسة) 10-غواتيامال

عمود ّياً:
 1تشاد  -الردغ 2أو (معكوسة) – ويقلب (معكوسة) 3غ غ – أمبري (معكوسة) 4بريو (معكوسة)  -جالوت 5يداوي (معكوسة) 6مدمّر – ن ي م 7دفقت  -ولُ 8رواء  -نال 9كورونا  -جثى 10-النمسا

ّ
حل الكلمات المتقاطعة
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ح ّل الكلمة املفقودة :ت�شاينت

الكلمات
المفقودة

الحلول

استراحة

