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اإلمارات تصدر قانون مكافحة التمييز والكراهية
الجوية والزالزل»:
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ّ
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ِّ

شهداء
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صفحة ()25

شهداؤنا منارات الوطن...
ملحمة وطن وتكاتف شعب
ال�شهادة هي �أ�سمى درجات التفاين يف العطاء ...ولأن ال�شهيد من �أف�ضل
خلق اهلل ،ولأن َمن يجود بنف�سه وبحياته دفاع ًا عن وطنه و�شعبه ،وي�ضحي
ب�أغلى ما ميلك ،ي�ستحق منزلة رفيعة تليق به وبت�ضحياته التي تبقى �أمانة يف
�أعناق �أبناء الوطن على م ّر الزمن ...كما قال اهلل تعاىل يف كتابه العزيز:
َوال حَ ْ
الل �أَ ْم َواتًا َب ْل �أَ ْح َيا ٌء ِع ْندَ َربِّهِ ْم ُي ْر َز ُقونَ
ت َ�س نََّ
ب ا َّل ِذينَ ُق ِت ُلوا فيِ َ�س ِب ِيل هَّ ِ
�صدق اهلل العظيم.
لهذا ،جاء قرار القيادة الر�شيدة ،مقرتنا بتوقيع �صاحب ال�سمو ال�شيخ
خليفة بن زايد �آل نهيان ،رئي�س الدولة  -حفظه اهلل  -بتحديد الثالثني
من نوفمرب من كل عام يوم ًا لل�شهيد ،تكرمي ًا له ،و�إحياء لذكراه ،وا�ستذكار ًا
لعطائه ،وعرفان ًا مبا وهَ به من �أجل الوطن.
كم �أنت عظيم يا �شعب الإمارات مبواقفك ومعدنك الأ�صيل ،ومعادن
الرجال ال تظهر � اّإل وقت ال�شدائد .وما �شهدناه من تالحم وطني و�شعبي مل
نعهده يف ع�صرنا احلا�ضر ،ولن جنده � اّإل يف دولة الإمارات .فكان امل�شهد
وامللحمة ب�أن الوطن ب�أ�سره وبجميع مك ّوناته حا�ضر ًا يف وداع �شهداء الوطن،
فقد تقاطر �أبناء الإمارات من كل مدينة وقرية لي�شاركوا يف عر�س ال�شهداء
واالحتفال ب�أغلى الرجال و�أ�شرفهم و�أنبلهم يتقدمهم �أ�صحاب ال�سمو ال�شيوخ
وكبار امل�س�ؤولني يف م�شهد ي�سوده م�شاعر االبوة من حكومتنا واحلب والوالء
من �شعب االمارات .
�سيذكر التاريخ �أن �أبناء الإمارات �أبناء زايد َّ
�سطروا ب�أحرف من نور
�سجلاّ ً �ساطع ًا من الت�ضحية والفداء و�إعالء احلق ون�صرة املظلوم ،عندما
روت دما�ؤهم ودماء �شهدائهم �أر�ض اليمن ،دفاع ًا عن حق م�سلوب وحياة
كرمية م�ستقرة نن�شدها لأ�شقائنا يف اليمن ال�سعيد.
�أن تبادر قيادتنا احلكيمة �إىل اتخاذ مثل هذا القرار ،فهي تعبرِّ ب�صدق
عن حر�صها على اال�ستمرار يف احت�ضان �أبنائها ،الذين رعتهم وترعاهم
وتقدر ت�ضحياتهم اجل�سام ،و�أ َّمنت لهم ُفر�ص العمل و ُر ْغد العي�ش يف طم�أنينة
وا�ستقرار و�أمانُ ...معلنة �إىل امللأ اعتزازها بهم ،وبعطاءاتهم �أينما كانوا،
�ضحوا ب�أنف�سهم لرفعة �شعبهم ووطنهم،
ال�سيما عرب تخليدها لذكرى الذين ّ
�سنوي لهم ،باعتبارهم م�شاعل ومنارات م�ضيئة ،ومناذج
وتخ�صي�ص يوم ّ
حُتتذى يف العطاء دون ح�ساب...
لقد �ضحى �شهدا�ؤنا ،ابتدا ًء من �أول �شهيد يف  30نوفمرب  1971يف طنب
الكربى ،ب�أغلى ما ميلكون ،وكان هدفهم ر ّد اجلميل �إىل الوطن وقيادته
الر�شيدة ،انطالق ًا من تربية �صاحلة ن�ش�أوا عليها ،ومن نقاوة انتماء و�صدق
ووالء ...لهذا ،فهم ي�ستح ّقون مكانة عالية ومرموقة يف وجداننا.
وعندما يكون احلديث عن �شهدائنا الأبرار ،الذين ق َّدموا �أرواحهم
ِفدى للوطن ،وذود ًا عن عزَّته ،لتبقى رايته خفاقة يف الأعايل ،ن�شعر بفخر
انتمائنا �إليهم و�إىل هذا الوطن الذي رعاهم ،و�إىل قيادتنا الر�شيدة التي

زرعت يف عقولهم قبل قلوبهم ف�ضيلة الوفاء ،ف�أقدموا على ِف ْعل العطاء دون
�سام ،وق َّم ٍة يف الت�ضحية.
ِم َّنة ،بل انطالق ًا من واجب ٍ
مل يرت َّدد �شباب الوطن يف تلبية نداء الواجب ،التزام ًا منهم بال َق َ�سم
الذي �أدّوه عند التحاقهم مبهامهم ،داخل حدود الدولة �أو خارجها ،يف
�صفوف القوات امل�س ّلحة� ،أو يف غريها من القوى الأمنية الأخرى� ،أو يف
ال�سلك الدبلوما�سي� ،أو يف برامج التط ّوع املختلفة� ،أو يف �سواها ...وكان
د�أبهم �أن ي�ؤدّوا الأمانة التي ُعهِ دَ ت �إليهم ،ب�إخال�ص وتفانٍ  ،ناقلني �إىل
القريب والبعيد ،و�إىل القا�صي والداين ،ال�صورة النا�صعة للإماراتي الذي
يحفظ دينه ويعت ّز بدولته ويفتخر بقيادته.
يف �ساحات الواجب الإن�ساين ،كما يف �ساحات القتال ،ق َّدمت دولتنا
ير�صعون �سماءها كالنجوم
احلبيبة منذ بدايات قيامها ،كوكبة من ال�شهداءِّ ،
خارجي �أو �إرهابي حاقد
امل�ضيئة التي ال تغيب ،ومل ي ْث ِنها عن �أداء دورها عد ّو
ّ
�أو فا�سد .والتزال دولتنا م�ص َّرة على االلتزام بالنهج القومي الذي ر�سمه لها
امل� ّؤ�س�سون والقادة الأوائلُ ،مغيثة ملحتاجُ ،معينة ملظلوم ،ون�صري ًا َملن اح ُت َّلت
�أر�ضه �أو اغت ُِ�ص َبت حقوقه ،مدافعة عن احلق يف مواجهة الباطل ،واحة لن�شر
ق َيم الت�سامح واالعتدال ،يف مواجهة التط ّرف والغل ّو.
فلنجعل من الثالثني من نوفمرب من كل عام ،يوم ًا وطن ّي ًا بامتياز ،بكل
ما للكلمة من معنى ...ومنا�سبة عزيزة جندِّ د خاللها العهد ل�شهدائنا ،يف
�أن ن�سري على خطاهم ،ودون حياد ،ويف بذل الغايل والرخي�ص ،والعطاء
املتوا�صل دون ح�ساب مقابل  ،ذود ًا عن �شعبنا ،وحفاظ ًا على دولتنا
ومكت�سباتها ...لنجعل من هذا اليوم عنوان ًا م�ستدام ًا لتكاتفنا وت�آزرنا
ووحدتنا ،يف ّ
متم�سكني بهو ّيتنا الوطنية ،فخورين بانتمائنا
�صف مر�صو�صِّ ،
�إىل دولتنا ،ملت ّفني حول قيادتنا الر�شيدة ،التزام ًا ووالء.
بهذا ُنخ ِل�ص �إىل �شهدائنا ،نك ِّرمهم مبا يليق مبقامهم ،نحفظ م�آثرهم،
نبقي دماءهم الزكية �سارية يف عروقنا ،ن�صون �أمانتهم ،ونبقي على ُ�شعلتهم
ُم�ضاءة على م ِّر ال�سنني.
�شهداء الوطن ،مهما بلغ عددهم ،كل واحد منهم �صفحة نا�صعه يف جبني
الوطن ،وعلم �سيظ ّل مرفوع ًا فوق جباه كل من يحمل ا�سم الإمارات ،تل ّفهم
وحتت�ضنهم قيادة َّ
فذه ك َّر�ست وقتها خلدمة الوطن ومواطنيه.
رحم اهلل �شهداءنا الأبرار ،وجعل – ع َّز وج ّل – منزلتهم الفردو�س
الأعلى...
حفظ اهلل الإمارات و�شعبها من ك ّل مكروه.

�أ�سرة التحرير
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في قرار صادر عن رئيس الدولة

 30نوفمبر «يوم الشهيد» اإلماراتي
�أ�ص��در �صاح��ب ال�سمو ال�شيخ خليفة بن زايد �آل نهيان ،رئي�س الدول��ة  -حفظه اهلل ،قرار ًا يق�ضي بتحديد يوم  30نوفمرب من
ووفاء وعرفان ًا بت�ضحي��ات وعطاء وبذْ ل �شهداء الوط��ن و�أبنائه الربرة ،الذي��ن وهبوا �أرواحهم
كل ع��ام يوم�� ًا لل�شهيد ،تخلي��د ًا
ً
لتظ��لّ راي��ة دولة الإمارات العربية املتحدة خفاقة عالية ،وهم ي�ؤ ّدون مهامه��م وواجباتهم الوطنية داخل الوطن وخارجه يف
امليادين املدنية والع�سكرية والإن�سانية كافة.
وج ��ه �سم ّوه باعتبار ه ��ذه املنا�سبة الوطنية �إج ��ازة ر�سمية على
كم ��ا َّ
م�ست ��وى الدولة .وتُقام يف ه ��ذا اليوم مرا�سم وفعالي ��ات وطنية خا�صة،
ت�ش�ت�رك فيها م�ؤ�س�سات الدولة كافة وكل �أبناء �شعب االمارات واملُقيمني
فيه ��ا ،ا�ست ��ذكار ًا وافتخار ًا بقي ��م التفاين والإخال�ص وال ��والء واالنتماء
املتج ��ذرة يف نفو� ��س �أبن ��اء االم ��ارات ،والتي حت ّل ��وا بها وه ��م يجودون
ب�أرواحهم يف �ساحات البطولة والعطاء وميادين الواجب.

وق ��د �أ�ش ��اد �سع ��ادة الدكت ��ور جم ��ال حمم ��د احلو�سن ��ي ،مدير عام
«الهيئة الوطنية لإدارة الط ��وارئ والأزمات والكوارث» ،بالقرار احلكيم
ال ��ذي �أ�ص ��دره �صاحب ال�سم ��و رئي�س الدول ��ة – حفظ ��ه اهلل ...معترب ًا
�سنوي لل�شهداء ،ت�أكيد م ��ن القيادة الر�شيدة
�أن تخ�صي� ��ص يوم وطن ��ي ّ
للمكانة الالئقة التي يحتلها يف ال�ضمري والوجدان� ،أولئك الأبرار الذين
بذل ��وا دماءه ��م الزكية و�أرواحهم ،ف ��داء للوطن وال�شع ��ب ،ودفاع ًا عن
الدولة ومكت�سباتها ومن �أجل م�ستقبلها.

(وام)

4

العدد 14

وق ��ال �سعادته :لي�س غريب ًا على قيادتنا الر�شيدة� ،أن حتفظ لأبنائها
م ��ا ي�صنعونه ،وما يقدّمونه من �أجل الوط ��ن .ور�أى �أن القرار �سي�ساهم
يف تر�سيخ ِق َيم ال ��والء واالنتماء يف املجتمع ،وتعزيز اللحمة الوطنية بني
�أبناء الوطن الواحد ...داعي ًا �أبناء الإمارات واملُقيمني على �أر�ضها� ،إىل
اال�ستف ��ادة م ��ن املنا�سبة ،للإب ��داع يف العطاء دون ح�س ��اب ،على ُخطى
ال�شهداء.
م ��ن جانبه ،ث َّمن �سعادة �سيف حمم ��د ارحمه ال�شام�سي ،نائب مدير

ع ��ام «الهيئة» ،املب ��ادرة الرئا�سية ...م�شري ًا �إىل �أن «الق ��رار ُي َع ّد مبثابة
اعتدنا على مثيالتها من جانب قيادتنا احلكيمة ،منذ
لفتة �أبوية كرميةْ ،
قي ��ام دولتن ��ا احلبيبة» .وقال� :شهدا�ؤنا قدوة لن ��ا يف التفاين يف العطاء،
ومكاف�أتن ��ا له ��م ولت�ضحياتهم تك ��ون عرب ال�سري عل ��ى خطاهم ،والعمل
غال ونفي�س.
املتوا�صل لر ّد اجلميل �إىل الوطن الذي ي�ستحق م ّنا كل ٍ
رحم اهلل �شهداءنا الأبرار و�أ�سكنهم ف�سيح ج ّناته ،وجزاهم عنا خري
اجلزاء ،وحفظ اهلل الإمارات و�شعبها من ك ّل مكروه.

لماذا يوم  30نوفمبر؟
َمن هو اإلماراتي سالم بن سهيل الذي استشهد في ذلك التاريخ؟
يف الثالثني من نوفمرب من العام
 ،1971وقب ��ل يومني من �إعالن قيام
دول ��ة الإم ��ارات العربي ��ة املتح ��دة،
ا�ست�شه ��د ال�شرط ��ي حام ��ل الرق ��م
(� ،)190س ��امل بن �سهيل خمي�س بن
زعيل ،ابن منطقة «املنيعي» اجلبلية
يف جنوب �إمارة ر�أ�س اخليمة ،دفاع ًا
عن علم البالد� ،أثن ��اء �أدائه ملهامه
مع خم�سة م ��ن زمالئه ،يف احلفاظ
عل ��ى النظ ��ام والأم ��ن يف جزي ��رة
طن ��ب الكربى املحتل ��ة ،حيث رف�ض
�أوام ��ر الق ��وة الع�سكري ��ة الإيراني ��ة
التي دخلت اجلزي ��رة ،باال�ست�سالم
و�إن ��زال العل ��م الإمارات ��ي .و�أم ��ام
�إ�ص ��رار عنا�ص ��ر ق ��وة االحت�ل�ال،
ومت�سك �سامل ،اب ��ن الع�شرين �سنة،
ُّ
برف�ضه تنفيذ � ْأمرهم� ،أطلق اجلنود
الإيرانيون نريان �أ�سلحتهم يف اجتاهه ،ما �أدّى �إىل ا�ست�شهاده.
�أ�ص� � َّر �س ��امل ،اب ��ن الع�شرين �سن ��ة� ،أن يكون على ق ��در امل�س�ؤولية
كمدير ل� �ـ «مركز طنب» ،فمزَّق املن�شورات التي �أ�سقتطتها الطائرات
الإيرانية فوق املركز داعية جنودة �إىل اال�ست�سالم ،ورف�ض �أن يتحاور
مع اجلن ��ود الإيرانيني الذين قدموا القتح ��ام املركز ،وقال لزمالئه
اخلم�س ��ة« :ل ��ن يقرتب من ��ا ه� ��ؤالء ،حتى �آخ ��ر قط ��رة دم ..ارفعوا
ر�ؤو�سك ��م عالي ًا كعل ّو العلم ال�شامخ الذي يرف ��رف يف ال�سماء»� .أطلق
�س ��امل ر�صا�صاته القاتلة يف اجتاه قائ ��د املجموعة املعادية الذي كان

برتبة «ج�ن�رال» ،ف�أرداه ،فيما
�صرع زم�ل�ا�ؤه ع ��دد ًا �آخر من
وتوجه زاحف ًا نحو
املهاجمنيَّ ،
�سارية العل ��م ،فطالته طلقات
املهاجمني و�سقط حتت الراية
�شهيد ًا.
�أ ّم ��ا زم�ل�اء �س ��امل
اخلم�س ��ة ،فق ��د وقع ��وا �أ�سرى
يف ي ��د اجلن ��ود الغ ��زاة ،بع ��د
�أن نف ��ذت ذخريته ��م .ويف 25
دي�سم�ب�ر � ،1971أُفرج عنهم،
ونقلته ��م طائرة تابعة جلمعية
«ال�صلي ��ب الأحم ��ر ال ��دويل»،
�إىل مطار دبي ،حيث كان لهم
ا�ستقبال حافل.
وق ��د ووري �سامل بن �سهيل
خمي� ��س بن زعيل الرثى ،من جانب الأهايل يف اجلزيرة ذاتها ،حيث
لف ��ظ �أنفا�سه الأخ�ي�رة �شهيد ًا يف �سبي ��ل الواجب ودفاع� � ًا عن �أر�ض
الوطن وعزَّته.
كان «�س ��امل» ،ال�شقي ��ق الأ�صغر خلم�سة �أ�شق ��اء� ،ضمن جمموعة
م ��ن �شباب املنطق ��ة الذين التحقوا ب�شرطة ر�أ� ��س اخليمة ،وكان من
بينه ��م اثني
املرك ��ز الرئي�س لل�شرطة� ،أم ��ا �شقيقه الثاين «ح ��ارب» فقد خدم يف
مركز �شرطة «�شعم».
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يطال األفراد والجمعيات ...والعقوبات قد تصل إلى اإلعدام

رئيس الدولة يصدر قانون
مكافحة التمييز والكراهية
�أ�ص��در �صاح��ب ال�سم��و ال�شي��خ خليفة ب��ن زاي��د �آل نهيان،
رئي�س الدول��ة  -حفظه اهلل ،مر�سوم ًا بقانون يق�ضي بتجرمي
الأفع��ال املرتبط��ة ب���إزدراء الأدي��ان ومقد�ساته��ا ،ومكافحة
كاف��ة �أ�ش��كال التمييز بني الأف��راد �أو اجلماعات عل��ى �أ�سا�س
االنتماء الديني �أو العقائدي �أو املذهبي �أو العرقي �أو الإثني،
ونبذ خط��اب الكراهي��ة ،ومكافحة ا�ستغ�لال الدين يف تكفري
الأفراد واجلماعات ،وبعقوبات ت�صل �إىل الإعدام� ،إذا اقرتن
ال َّرم��ي بالكفر حتري�ض�� ًا على القتل فوقع��ت اجلرمية نتيجة
لذلك.
وق ��د ّ
حظ ��ر املر�س ��وم بقان ��ون ،الرق ��م ( )2لل�سن ��ة  ،2015يف �ش�أن
مكافح ��ة التمييز والكراهية ،الإ�س ��اءة �إىل الذات الإلهي ��ة �أو الأديان �أو
الأنبي ��اء �أو ال ّر�س ��ل �أو الكت ��ب ال�سماوي ��ة �أو دور العب ��ادة� ،أو التمييز بني
الأف ��راد �أو اجلماعات عل ��ى �أ�سا�س الدين �أو العقي ��دة �أو املذهب �أو امل ّلة
�أو الطائف ��ة �أو العرق �أو اللون �أو الأ�صل الإثني .كما ج َّرم ك ّل قول �أو عمل
م ��ن �ش�أنه �إثارة الفتن ��ة �أو النعرات �أو التمييز بني الأفراد �أو اجلماعات،
م ��ن خالل ن�شره عل ��ى �شبكة املعلومات �أو �شب ��كات االت�صاالت �أو املواقع
الإلكرتوني ��ة �أو امل ��واد ال�صناعي ��ة �أو و�سائ ��ل تقنية املعلوم ��ات �أو �أيٍّ من
الو�سائل املق ��روءة �أو امل�سموعة �أو املرئية ،وذلك مبختلف طرق التعبري،
كالقول �أوالكتابة �أو الر�سم.

واملقد�سات
الإ�ساءة �إىل الأديان
ّ
يتم جترمي كل من يقوم بالإ�ساءة �إىل
لن�ص املر�س ��وم بقانونّ ،
ووفقا ّ
الأديان �أو �إحدى �شعائره ��ا �أو مقدّ�ساتها� ،أو جتريحها �أوالتطاول عليها
�أوال�سخري ��ة منها �أو امل�سا�س بها .كما يج ِّرم القانون التعدّي على �أيٍّ من
الكت ��ب ال�سماوية بالتحريف �أو الإتالف �أو التدني�س �أو الإ�ساءة ب�أيِّ �شكل
م ��ن الأ�شكال� ،إىل جانب تخري ��ب �أو �إتالف �أو الإ�س ��اءة �إىل� ،أو تدني�س
دور العب ��ادة �أو املقاب ��ر .وعلي ��ه ُيعا َقب بال�سجن م ��دة ال تق ّل عن خم�س
�سنوات ،وبالغرامة التي ال تق ّل عن مئتني وخم�سني �ألف درهم وال تتجاوز
املليون درهم� ،أو ب�إحدى هاتني العقوبتني كل من ارتكب فعال من الأفعال
املن�صو�ص عليها �أعاله ب�إحدى طرق التعبري.
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كم ��ا ُيعا َقب بال�سجن م ��دة ال تقل عن �سبع �سنوات ،وبالغرامة التي ال
تق� � ّل عن خم�سمئة �ألف درهم وال تتج ��اوز املليوين درهم ،كل من تطاول
م�س بها �أو �أ�ساء �إليها� ،أو تطاول على
على الذات الإلهية �أو طعن فيها �أو َّ
�أحد الأنبياء �أو الر�سل �أو زوجاتهم �أو �آلهم �أو �صحابتهم� ،أو �سخر منهم
�أو م� � َّ�س بهم �أو �أ�ساءة �إليهم ب�إحدى ط ��رق التعبري �أو غريها من ال�صور
الأخرى �أو با�ستخدام �أيٍّ من الو�سائل.

ا�ستغالل الدين يف تكفري الآخرين
ون�� �صَّ املر�سوم بقان ��ون على املعاقبة بال�سجن م ��دة ال تق ّل عن ع�شر
�سن ��وات ،والغرام ��ة الت ��ي ال تق ّل ع ��ن خم�سمئ ��ة �ألف دره ��م وال تتجاوز
امللي ��وين درهم� ،إذا وقعت بع�ض اجلرائ ��م املن�صو�ص عليها من موظف
ع ��ام �أثناء �أو ب�سبب �أو مبنا�سبة ت�أدي ��ة عمله� ،أو �شخ�ص ذي �صفة دينية

�أو مك َّلف� � ًا بها� ،أو وقع الفعل يف �إحدى دور العب ��ادة .كما ُيعا َقب بال�سجن
رمي �أفراد �أو جماع ��ات بالكفر� ،سواء
امل�ؤ ّق ��ت ك ّل َمن ا�ستغ ّل الدي ��ن يف ْ
بالقول �أو بالكتابة �أو با�ستخدام �أيٍّ من الو�سائل ،وتكون العقوبة الإعدام
�إذا اق�ت�رن ال َّر ْمي بالكف ��ر حتري�ض ًا على القتل فوقع ��ت اجلرمية نتيجة
لذلك.

التمييز و�إثارة الكراهية

ووفقا للمر�سوم بقانون ُيعا َقب بال�سجن مدة ال تق ّل عن ع�شر �سنوات،
ك ّل َم ��ن �أن�ش�أ �أو �أ�سَّ �س �أو َّ
نظم �أو �أدار جمعية �أو مركز ًا �أو هيئة �أو منظمة
�أو تنظيم ًا �أو جماعة �أو فرع ًا لإحداها� ،أو ا�ستخدم لذلك �أ ّي ًا من الو�سائل
بغر� ��ض ازدراء الأدي ��ان �أو التميي ��ز �أو �إثارة خط ��اب الكراهية �أو حتبيذ
ذل ��ك �أو الرتويج له .كما يعا َقب بال�سج ��ن مدة ال تزيد على �سبع �سنوات
ان�ضم �إىل �أيٍّ من اجلهات املن�صو�ص عليها �أعاله� ،أو �شارك فيها
كل من ّ
�أو �أعانها ب�أ َّية �صورة مع علمه ب�أغرا�ضها.
كم ��ا ت�ض َّمن املر�سوم معاقبة ك ّل من عقد �أو َّ
نظم م�ؤمتر ًا �أو اجتماع ًا
يف الدول ��ة� ،إذا كان الغر� ��ض من ��ه ازدراء الأدي ��ان �أو التميي ��ز �أو �إث ��ارة
خط ��اب الكراهية ،بال�سجن مدة ال تق ّل ع ��ن خم�س �سنوات ...وبالعقوبة
ذاتها ،لك ّل من �شارك يف امل�ؤمتر �أو االجتماع مع علمه ب�أغرا�ضه .و�أجاز
املر�س ��وم بقانون لل�سلطة العامة ّ
ف�ض امل�ؤمت ��ر �أو االجتماع ،مع ا�ستعمال
القوة عند االقت�ضاء.

الدعم املايل للأفعال املجرمة
و�ش� � َّدد املر�سوم بقانون على معاقبة كل من ق َّدم �أو ع َر�ض �أو طلب �أو
ق ِبل �أو ح�صل �أو �س َّلم �أو ت�س َّلم �أمو ً
اال �أو دعم ًا مادّي ًا بطريق مبا�شر �أو غري
مبا�شر ،بال�سجن والغرامة التي ال تق ّل عن مئتني وخم�سني �ألف درهم وال
تزي ��د على مليون درهم ،متى كان ذل ��ك بق�صد ارتكاب ف ْعل من الأفعال
املعا َقب عليها مبوجب �أحكام هذا القانون.

�إعفاءات

و ًيعف ��ى م ��ن العقوب ��ة ك ّل من ب ��ادر من اجلن ��اة يف �إح ��دى اجلرائم
املن�صو�ص عليها يف هذا القانون ،ب�إبالغ ال�سلطات الق�ضائية �أو الإدارية
عن اجلرمي ��ة قبل الك�شف عنه ��ا ،ف�إذا ح�صل الإبالغ بع ��د الك�شف عن
اجلرمي ��ة جاز للمحكمة �إعفا�ؤه من العقوبة ،متى �أدّى الإبالغ �إىل �ضبط
باق ��ي اجلناة .كما اعترب املر�سوم بقانون �أن ��ه ال ُي َع ّد متييز ًا حمظور ًا يف
تطبي ��ق �أحكام هذا القانون ،كل ميزة �أو �أف�ضلية �أو منفعة تتق َّرر مبوجب
�أح ��كام � ّأي ت�شري ��ع �آخر يف الدولة ،للمر�أة �أو الطف ��ل �أو لذوي الإعاقة �أو
ال�سن �أو لغريهم.
لكبار ِّ
ون�ص املر�س ��وم بقانون على �أن يعمل به بعد �شهر من تاريخ ن�شره يف
ّ
اجلريدة الر�سمية.
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ن َّ
وها ببطوالت مُنتسبي القوات المسلحة

محمد بن راشد ومحمد بن زايد:
ندافع عن السالم وننبذ العنف

ن�� َّوه �صاح��ب ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد �آل مكت��وم ،نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س ال��وزراء حاكم دبي ،و�صاحب ال�سمو
ال�شي��خ حمم��د ب��ن زايد �آل نهي��ان ،ويل عهد �أبوظب��ي نائب القائد الأعل��ى للقوات امل�سلح��ة ،ببطوالت منت�سب��ي قواتنا امل�سلحة
البا�سل��ة يف العدي��د من املناطق والدول التي �شه��دت ا�ضطرابات �أمنية و�سيا�سية ،حيث �أ�سهمت قواتنا امل�سلحة �ضمن العديد من
قوات الأمم املتحدة يف �إحالل العدل وال�سالم واال�ستقرار يف �أرا�ضي وربوع هذه الدول ال�شقيقة وال�صديقة.

(وام)

و�أكد �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد �آل مكتوم و�صاحب ال�سمو
ال�شيخ حمم ��د بن زايد �آل نهيان ،خالل لقاء ذوي �شهيد احلق والواجب
املرحوم �سي ��ف يو�سف �أحمد بالهول الفال�سي ،ال ��ذي ق�ضى �أثناء �أدائه
الواج ��ب الوطني �ضمن قوات التحالف العرب ��ي يف عملية «�إعادة الأمل»
يف اجلمهوري ��ة اليمنية ،يف منزلهم يف دبي� ،أن الرقيب �أول �سيف «مثال
للف ��داء والت�ضحية ،وق ��د �أنار ب�شهادت ��ه الدرب �أمام �شب ��اب الوطن كي
ي�سريوا على هذا الدرب ،دفاع ًا عن وطنهم و�سيادته وا�ستقالله وحماية
مكت�سباته الوطنية واحل�ضارية ،ودفاع ًا عن العدالة وال�سالم».
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وخاط ��ب �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�ش ��د �آل مكتوم و�صاحب
ال�سم ��و ال�شيخ حممد بن زايد �آل نهيان والدة ال�شهيد بالقول»:كل �شباب
الوط ��ن �سيف ي ��ا �أماه ،لأنهم عا�شوا وترعرع ��وا يف مدر�سة زايد  -ط َّيب
اهلل ث ��راه ،وتر ّبوا وك�ب�روا وتعلموا يف كنف دولة عربي ��ة و�إ�سالمية ،تنبذ
العنف والإره ��اب والظلم واالعت ��داء على مقدراتن ��ا و�سيادتنا الوطنية
وحقوقن ��ا يف �أر�ضن ��ا ،وت�ساند كل الأعمال والق ��رارات الدولية ال�شرعية
من �أجل ال�سالم و�إحقاق احلق ون�صرة املظلوم».

أطلق «برنامج قائد القرن الـ  »21كنموذج
لقيادات حكومة المستقبل

محمد بن راشد :شباب الوطن ثروة
متجددة ومسؤوليتنا إعدادهم
ِّ

(وام)

�أ َّكد �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد �آل مكتوم ،نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي  -رعاه اهلل� ،إميانه
ب�شب��اب الوط��ن وقدراتهم ،باعتبارهم «ثروتنا املتجدّ دة» ،وب�أن «بناء الإن�سان هو �أ�سا�س بناء الأوطان» .و�أ�ضاف« :لذلك ،ال بُدّ
م��ن �أن ُنعِ��دّ �شبابنا للم�ستقبل منذ الآن ،ونو ّفر له��م الأدوات التي متكّنهم من موا�صلة م�سرية النجاحات والبناء عليها ..من �أجل
م�ستقب��ل �أف�ض��ل ملواطنينا» ...و�أعرب عن �إميانه بالتحديث والتطوير يف كافة املج��االت ،التكنولوجية والعلمية واالقت�صادية
وغريها ،ملجاراة التغيريات املت�سارعة يف العامل وا�ستباقها ،ول�ضمان ا�ستمرارنا يف مقدمة الركب العاملي.
�سيتم
و�أطل ��ق �سم� � ّوه «منوذج قائ ��د القرن ال� �ـ  ،»21ال ��ذي �ص َّممته حكومة م ��ن خالل اختيار نخبة من خرية القادة ال�شباب املتم ّيزين الذين ّ
الإم ��ارات ،ليمث ��ل نقلة نوعية يف جمال بناء الق ��درات و�إعداد الكفاءات �صقل خرباتهم وتدريبه ��م على �أحدث �أ�ساليب القيادة ،يف �سبيل �إعداد
والقي ��ادات يف احلكومة االحتادية ،وال ��ذي يتم َّيز بالرتكيز على امل�ستوى القيادات الأكرث مت ّيز ًا على امل�ستويات الوطنية والإقليمية والعاملية.
الوطن ��ي وبن ��اء �شبكة عالقات ف ّعال ��ة بني القي ��ادات احلكومية ،وتعزيز
وق ��ال �صاح ��ب ال�سم ��و ال�شيخ حمم ��د بن را�ش ��د �آل مكت ��وم� :أطلقنا
العالق ��ة مع القط ��اع اخلا�ص .ويهدف الـ «من ��وذج» �إىل نقل م�سرية بناء «منوذج قائد الق ��رن الـ  »21يف مرحلة جديدة من م�سرية بناء القدرات
الق ��درات وت�أهيل القيادات يف احلكوم ��ة االحتادية �إىل مرحلة متقدّمة ،الوطني ��ة املتم ّيزة املرتكزة على االبتكار واملعرفة ،التي ما زلنا نحقق يف
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�إطاره ��ا الإجنازات غري امل�سبوق ��ة ،يف �سياق �س ْعينا املتوا�صل �إىل خدمة
�شعبنا وتعزيز مكانة دولتنا املتقدّمة على �أكرث من �صعيد عاملي ًا.
وتاب ��ع �سم� � ّوه� :إن قائ ��د القرن ال� �ـ  21ا�ستثنائي ،ق ��ادر على جماراة
التغيرّات املت�سارعة من حوله ،وا�ستباقها ،وو�ضع احللول الف ّعالة الذكية
للتحدّيات التي تواجهه ...مرن وخلاّ ق يف طريقة تفكريه ،يدعم االبتكار
وي�شج ��ع فريق ��ه على خو� ��ض التجارب
والتفك�ي�ر الإبداع ��ي يف العم ��لِّ ،
اجلديدة و�إيجاد احللول املبتكرة ملا تنطوي عليه من حتدّيات.
وا�ستعر� ��ض �سم� � ّوه بع�ض مراحل م�س�ي�رة بناء القي ��ادات احلكومية
و�إعداده ��ا ،الت ��ي انطلقت يف الع ��ام  2003ب�إط�ل�اق «برنامج حممد بن
را�شد لإعداد القادة» ،ومن ثم �إطالق «برنامج قيادات حكومة الإمارات»
يف الع ��ام  ،2008الذي �شم ��ل حينها فئتي القي ��ادات التنفيذية وقيادات
امل�ستقبل ،ثم �أُ�ضيفت �إليها فئة القيادات اال�سرتاتيجية يف العام ،2009
و»برنام ��ج خب�ي�ر الأداء امل� ّؤ�س�س ��ي» الع ��ام  ،2010واملنتدي ��ات الوزارية
الهادف ��ة �إىل ت�أهي ��ل القيادات وبناء القدرات يف الع ��ام  .2012ويف نقلة
نوعي ��ة يف العام  ،2014ا�ستحدث برنامج قي ��ادات حكومة الإمارات فئة
«القي ��ادات املُبدع ��ة» التي هدف ��ت �إىل الرتكيز على الكف ��اءات الوطنية
ال�شابة ،وت�أهيلها لقيادة حكومة امل�ستقبل.
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ويه ��دف «برنام ��ج قي ��ادات حكومة الإم ��ارات» من تطبي ��ق «منوذج
قائ ��د الق ��رن  »21على جميع فئات ��ه� ،إىل جذب �أب ��رز املواهب واملهارات
الإماراتي ��ة ،م ��ن القطاعني احلكوم ��ي واخلا�ص ،وتق ��دمي �أف�ضل ُفر�ص
التدري ��ب م ��ن �أجل تنمية امله ��ارات القيادي ��ة وتطويره ��ا ،باملوازنة بني
القطاع�ي�ن احلكومي واخلا�ص عل ��ى امل�ستويني الوطن ��ي والعاملي ،وبناء
�شبك ��ة توا�صل ب�ي�ن الربنام ��ج وخريجي ��ه .وت�سعى احلكوم ��ة من خالل
�إط�ل�اق هذا الـ «من ��وذج» �إىل تعزيز مكانة دولة الإم ��ارات العاملية ،على
م�ست ��وى �إع ��داد وت�أهي ��ل القيادات احلكومي ��ة عن طريق تطوي ��ر �أف�ضل
برنام ��ج للقيادات الوطنية على م�ست ��وى العامل ،لتحقيق «ر�ؤية الإمارات
.»2021
ويتم َّي ��ز برنام ��ج قيادات حكومة الإم ��ارات ب�أنه ير ّك ��ز على امل�ستوى
الوطن ��ي ،مقارن ��ة برتكي ��ز الربامج الأخ ��رى يف الدولة عل ��ى امل�ستويات
املح ّلي ��ة ،وب�أنه يجمع بني القطاعني العام واخلا�ص ،ويعمل على الو�صول
�إىل �أف�ض ��ل ال�شراكات العاملية� ،أما ما مي ِّيزه عن �أف�ضل برامج القيادات
العاملية ،فيتمثل يف �أنه يراعي احتياجات دولة الإمارات ،وي� ِّؤ�س�س ل�شبكة
تربط نخبة القيادات احلكومية يف الدولة .ويركز الربنامج على تدريب
ر ّواد التغي�ي�ر امل�ستقبلي�ي�ن ،وي�ؤهِّ ل الكفاءات الالزم ��ة للقيادة يف القرن
الواح ��د والع�شرين ،كما يرك ��ز على التدريب على القي ��ادة ال على مهام
العمل.

َّ
أكد على محورية دور المملكة

محمد بن زايد:
السعودية أساس االستقرار في المنطقة
�أ ّك��د �صاح��ب ال�سم��و ال�شي��خ
حمم��د ب��ن زاي��د �آل نهي��ان ،ويل
عه��د �أبوظب��ي نائ��ب القائ��د الأعلى
للقوات امل�سلح��ة ،على �إميانه العميق
مبحوري��ة ال��دور ال�سع��ودي ،بقيادة
خ��ادم احلرم�ين ال�شريف�ين املل��ك
�سلم��ان ب��ن عبدالعزي��ز ،وقناعت��ه
الثابتة ب�أن اململكة العربية العربية
ال�سعودي��ة متث��ل حج��ر الأ�سا���س
للخ��روج باملنطقة العربية من حالة
ع��دم اال�ستق��رار الت��ي تع�ص��ف بها.
وق��ال �سم�� ّوه� :إن ق��راءة القي��ادة
ال�سعودي��ة للتطورات يف املنطقة هي
قراءتن��ا ،ومن خالل العمل امل�شرتك
ال��ذي يجمعنا م��ع الريا���ض والدول
ال�شقيق��ة ،ب�إمكانن��ا �أن نحقق الكثري
على �صعيد ا�ستق��رار دولنا وتنميتها
وازدهارها.

�صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن زايد ي�ستقبل
وزير اخلارجية يف اململكة العربية ال�سعودية
يف ق�صر ال�شاطئ ب�أبوظبي

و�أعرب �سم ّوه ،خالل ا�ستقباله ،يف ق�صر ال�شاطئ يف �أبوظبي ،معايل
ع ��ادل اجلبري ،وزير اخلارجي ��ة يف اململكة العربي ��ة ال�سعودية ال�شقيقة،
عن اعتزازه بال�شراكة ال�سعودية الإماراتية مبا يعود باخلري على البلدين
واملنطقة ...م�ؤكد ًا �أن «هذا التالحم الذي ن�شهده هو ما ن�صبو �إليه و�إىل
تعزيزه دوم ًا».
وبحث �سم ّوه ووزير اخلارجية ال�سعودي العالقات الأخوية التي جتمع
البلدي ��ن ،و�سب ��ل تعزيزها وتطويره ��ا مبا يخدم م�صاحلهم ��ا امل�شرتكة
واال�سرتاتيجي ��ة وفق ر�ؤية قيادتي البلدين لتوثيق �أوا�صر التعاون بينهما.
وا�ستعر�ض اجلانبان ،يف اللقاء الذي ح�ضره �سمو ال�شيخ طحنون بن زايد
�آل نهي ��ان ،نائب م�ست�شار الأم ��ن الوطني ،و�سمو ال�شيخ عبداهلل بن زايد
�آل نهيان ،وزير اخلارجية ،ومعايل الدكتور �أنور بن حممد قرقا�ش ،وزير
الدولة لل�ش�ؤون اخلارجية ،ومعايل علي بن حماد ال�شام�سي ،نائب الأمني

(وام)

الع ��ام ملجل�س الأمن الوطني عدد ًا من الق�ضايا ذات االهتمام امل�شرتك،
املعن َّي ��ة بدع ��م م�سرية العمل اخلليج ��ي يف مواجهة التح ّدي ��ات ،وتعزيز
اال�ستق ��رار والأم ��ن والتنمية يف املنطقة .وتط ��رق احلديث �إىل جماالت
التن�سي ��ق والت�ش ��اور ب�ش� ��أن عدد م ��ن امللف ��ات الإقليمي ��ة ،ويف مقدمتها
التحالف العربي لإعادة الأمل يف اليمن لدعم ال�شرعية للحكومة اليمنية
وم�ساعدتها يف ب�سط الأمن واال�ستقرار يف اليمن ،والت�صدي للجماعات
التخريبية التي ت�سعى لتقوي�ض �أ�س�س اال�ستقرار يف املنطقة.
و�أك ��د اجلانب ��ان �أهمية جناح اجله ��ود امل�شرتكة لدع ��م ال�شرعية يف
اليم ��ن ،مبا يعود باخلري على اليمنيني ،و�أمن� � ًا وا�ستقرار ًا على املنطقة.
كم ��ا تن ��اول اللق ��اء تب ��ادل وجه ��ات النظر ح ��ول تط ��ورات وم�ستجدات
الق�ضاي ��ا الراهنة عل ��ى ال�ساحتني الإقليمي ��ة والدولي ��ة ،خا�صة امللفات
احل�سا�سة يف املنطقة.
اكتوبر 11 2015

رمي الجمرات تس َّبب بـ «أكبر فاجعة منذ  25سنة»
تدافع
ّ
للحجاج في أول أيام ْ
والرياح وعدم االلتزام بمعايير السالمة أدَّت إلى سقوط رافعة بناء فوق جزء من الحرم

وفاة وإصابة أكثر من  2000شخص في
المكرمة
حادثتين منفصلتين في مكة
ّ

يف غ�ض��ون �أ�سبوع�ين من �سبتمرب املن�صرم ،كانت منطقة مكة املكرمة ،يف اململك��ة العربية ال�سعودية ،على موعد مع حادثتني
م�ؤملت�ين ،منف�صلت�ين من حيث توقيتهم��ا وطبيعتيهما و�أ�سبابهما ،لقي خاللهم��ا � 876شخ�ص ًا م�صرعهم ،فيم��ا �أ�صيب �أكرث من 1172
�آخرين بجراح متفاوتة من حيث حدّ تها .وقد جرى توزيع جثامني العديد من ال�ضحايا يف مقابر مكة املكرمة وامل�شاعر املقد�سة
بعد موافقة ذويهم على ذلك.

�أ�سو�أ حادثة تدافع

فف ��ي �أك�ب�ر فاجع ��ة �أثن ��اء مو�سم احل ��ج من ��ذ  25عام ًا ،ت ��ويف 769

ال�سن ،من جن�سيات
�شخ�ص� � ًا ،وج ��رح � 934آخرين ،معظمهم من كب ��ار ِّ
حلجاج بيت اهلل احلرام ،وقعت يف م�شعر
خمتلفة ،يف �أ�سو�أ حادثة تدافع ّ
ً
رمي اجلمرات ،حيث كان نح ��وا من مليوين �شخ�ص
من ��ى ،يف �أول �أي ��ام ْ
ي�ؤدّون ال�شعرية.
وبينما دعا خ ��ادم احلرمني ال�شريفني ،امللك �سلمان بن عبد العزيز
�آل �سع ��ود� ،إىل مراجع ��ة �شامل ��ة لإج ��راءات احلج ،عل ��ى م�ستوى خطة
العملي ��ات ورف ��ع م�ست ��وى التنظي ��م والإدارة ،ل�ضمان �أن ي� ��ؤدِّي �ضيوف
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موجه ًا بت�شكيل جلنة للتحقيق
الرحم ��ن منا�سك احلج يف راحة و ُي ْ�سرِّ ...
يف مالب�سات الكارثة� ،أمر ويل العهد ال�سعودي ،الأمري حممد بن نايف،
بت�شكيل جلنة عليا تتوىل التحقيق يف احلادثة.
و�أعلن ��ت وزارة ال�صح ��ة ال�سعودية يف بي ��ان �أن «امل�أ�ساة التي حدثت،
حجاج مل يلتزموا بالتعليم ��ات الر�سمية» .وك�شف وزير
رمب ��ا ت�س َّبب فيها ّ
ال�صحة ال�سعودي ،خالد الفالح� ،أن عدم االلتزام بتعاليم امل�شرفني على
احلجاج ،كان من بني الأ�سباب وراء حادثة التدافع .وقال« :كان بالإمكان
تفادي مثل هذه احلوادث لو تق َّيد احلجاج بالتعاليم وال�ضوابط».

و�أفادت ال�سلطات ال�سعودية �أن �أكرث من  1,4مليون �أجنبي وفدوا �إىل
مكة لأداء منا�سك احلج ،ونحو � 600ألف من داخل اململكة.
وكان �آخ ��ر ح ��ادث كبري قد وقع �أثن ��اء احلج يف الع ��ام  ،2006حيث
لق ��ي  346حاج ًا على الأقل حتفهم �أثناء حماولتهم رمي اجلمرات .لكن
تطوي ��ر البنية التحتي ��ة والإنفاق ال�سَّ خي على تكنولوجي ��ا ال�سيطرة على
احل�شود خالل العقدين املا�ضيني ،جعال مثل هذه احلوادث �أق ّل تكرار ًا.

�سقوط الرافعة
وقبل �أ�سبوعني من حادث ��ة التدافع� ،أ َّدى �سقوط جزءٍ من رافعة بناء
�ضخم ��ة ،على ق�سم م ��ن �سقف احلرم امل ّك ��ي� ،إىل وف ��اة � 107أ�شخا�ص
و�إ�صاب ��ة � 238آخري ��ن بج ��روح خمتلفة ،وفق� � ًا حل�صيلة �أخ�ي�رة �أ َّكدتها
ال�صحية يف م ّكة املك ّرمة.
م�صادر الدفاع املدين ال�سعودي وال�ش�ؤون
ّ
وكانت الرافعة ،التي تعمل يف �إطار تو�سعة منطقة الطواف يف احلرم
امل ّك ��ي ،يف حالة تو ّقف ،عندما �سقطت لدى هبوب الرياح يف � 11سبتمرب
املن�ص ��رم ،فوق منطقة امل�سع ��ى واملطاف ،يف وق ��ت كان امل�سجد ّ
مكتظ ًا
احلجة .وق ��د و�صلت �سرعة
بامل�ص ّل�ي�ن ،قب ��ل �أيام م ��ن العا�شر م ��ن ذي ّ
الرياح �إىل  83كيلومرتا يف ال�ساعة.

حتميل «جمموعة بن الدن» جزء ًا من امل�س�ؤولية
وج ��ه بت�شكيلها الأم�ي�ر خالد
وق ��د تو�صَّ ل ��ت جلنة حتقي ��ق خا�ص ��ةَّ ،
الفي�صل� ،أمري منطق ��ة م َّكة� ،إىل �أن ال�سبب الرئي�س للحادثة هو تع ُّر�ض
الرافع ��ة لري ��اح قوية ،بينما هي يف و�ضعية خاطئ ��ة .و�أ�ضافت اللجنة يف
تقري ��ر �أ�صدرته حول احلادثة� ،أن اجلهات امل�س�ؤولة عن �أعمال البناء مل
تفعل وتتبع �أنظمة ال�سالمة يف الأعمال الت�شغيلية ،و�أن م�س�ؤويل ال�سالمة
ع ��ن تلك الرافعة مل يط ّبقوا التعليمات املوج ��ودة يف كت ِّيب ت�شغيلها ،و�أن
و�ضعية الرافعة تُعترب خمالفة لتعليمات الت�شغيل املع َّدة من قبل امل�صنع،
تن�ص على �إنزال ال ��ذراع الرئي�سة عند ع ��دم اال�ستخدام �أو عند
والت ��ي ّ
هب ��وب الرياح ،ومن اخلط�أ �إبقا�ؤها مرفوع ��ة .ي�ضاف �إىل ذلك� ،ضعف
التوا�صل واملتابعة من قبل م�س�ؤويل ال�سالمة يف امل�شروع لأحوال الطق�س
وتنبيه ��ات رئا�س ��ة الأر�صاد وحماي ��ة البيئة ،وعدم وج ��ود قيا�س ل�سرعة
الري ��اح عن ��د وق ��ف ت�شغيل الرافع ��ة ،بالإ�ضاف ��ة �إىل ع ��دم التجاوب مع
العدي ��د من خطابات اجلهات املعن َّية مبراجعة �أو�ضاع الرافعات وخا�صة
تلك التي �سببت احلادثة.
و�أو�ص ��ت اللجن ��ة يف تقريره ��ا بـتحمي ��ل املقاول «جمموع ��ة بن الدن
ال�سعودي ��ة» جز ًءا م ��ن امل�س�ؤولي ��ة ع ّما ح ��دث ،ومراجعة �أو�ض ��اع جميع
الرواف ��ع املوج ��ودة يف امل�ش ��روع ،والت�أكي ��د عل ��ى توفري جمي ��ع متطلبات

واحتياط ��ات الأم ��ان وال�سالم ��ة فيها .وذك ��رت وكالة االنب ��اء ال�سعودية
الر�سمي ��ة �أن خادم احلرمني ال�شريفني ،امللك �سلمان بن عبد العزيز �آل
�سعود� ،أ�صدر �أمر ًا ب�إحال ��ة نتائج التحقيق وكافة ما يتع ّلق بهذا املو�ضوع
�إىل هيئ ��ة التحقي ��ق والإدعاء الع ��ام ،ال�ستكمال �إج ��راءات التحقيق مع
«املجموع ��ة» ،و�إع ��داد الئحة االته ��ام ،وتقدميها �إىل الق�ض ��اء للنظر يف
الق�ضي ��ة ،و�إلزامه ��ا مبا يتق َّرر �شرع� � ًا يف هذا اخل�صو� ��ص» .كما �أ�صدر
خادم احلرم�ي�ن ال�شريفني �أمر ًا مبنع �سفر جمي ��ع �أع�ضاء جمل�س �إدارة
ممن لهم �صلة بامل�ش ��روع ،وذلك حتى االنتهاء من
املجموع ��ة ،وغريهم َّ
التحقيقات و�صدور الأحكام الق�ضائية يف هذا ال�ش�أن.
كما تق ��رر �إيقاف ت�صنيف «املجموعة» املذكورة ،ومنعها من الدخول
يف �أ َّي ��ة مناف�س ��ات �أو م�شاري ��ع جدي ��دة ،وع ��دم رف ��ع الإيق ��اف � اّإل بع ��د
ا�ستكمال التحقيقات و�صدور الأح ��كام الق�ضائية يف هذه احلادثة ،على
�أن ُيع ��اد النظ ��ر يف الت�صنيف يف �ضوء ذلك ،ومب ��ا ال ي�ؤثر على امل�شاريع
احلكومي ��ة التي تقوم املجموع ��ة حالي ًا بتنفيذها ،وتكلي ��ف وزارة املالية
واجله ��ات املعن َّي ��ة مبراجع ��ة جمي ��ع امل�شاري ��ع احلكومية احلالي ��ة التي
تنفذه ��ا «املجموعة» وغريها ،للت�أكد من اتّباع �أنظمة ال�سالمة واحلر�ص
على ذلك ،واتخ ��اذ ما يلزم وفق ًا للأنظمة والتعليم ��ات .و�أ�صدر العاهل
ال�سع ��ودي �أمر ًا ب�ص ��رف م�ساعدة مالي ��ة لذوي املتو ّف�ي�ن وامل�صابني يف
احلادث.
اكتوبر 13 2015

حترك فوري للإنقاذ
ُّ
وعل ��ى الفور� ،أعلنت ال�سلطات ال�سعودي ��ة اال�ستنفار ،وذكرت و�سائل
�إعالم حملية �أنّ الأجهزة املعن َّية ح َّركت الع�شرات من �سيارات الإ�سعاف
لنقل امل�صابني ،كما �أعلنت الت�أهب يف كافة امل�ست�شفيات.
وق ��د وقعت احلادثة قبل ع�شرة �أيام من انط�ل�اق نحو مليوين م�سلم
من خمتلف �أنحاء العامل لأداء فري�ضة احلج يف مكة املكرمة.
و�أ�ش ��ار الناطق الإعالمي يف مديري ��ة الدفاع املدين يف مكة املكرمة،
العقيد �سعيد بن �سرحان� ،إىل �أن  15فريق ًا من الدفاع املدين �شاركت يف
عمليات الإنقاذ يف املوقع ،بالإ�ضافة �إىل فرق من ك ّل من الهالل الأحمر
ال�صحية.
وال�ش�ؤون
ّ
وتوجه خادم احلرم�ي�ن ال�شريفني ،امللك �سلمان بن عبدالعزيز� ،إىل
َّ
م ّكة ،ملتابعة تداعيات احلادثة.
وكان مئ ��ات الآالف من ا ُ
حل ّجاج من خمتلف �أنحاء العامل ،قد و�صلوا
لأداء املنا�سك قبل نحو ع�شرة �أيام على بدء مو�سم احلج .وذكرت وكالة
االنب ��اء ال�سعودي ��ة �أن � 800أل ��ف حاج كانوا ق ��د و�صل ��وا لأداء املنا�سك،
ا�ستعداد ًا للمو�سم الذي بد�أ يف � 21أيلول املن�صرم.
وتناقل ��ت و�سائ ��ل الإعالم �ص ��ور جث ��ث يف الق�سم الذي ه ��وت فوقه
الرافع ��ة .و�أظهرت �ص َور تداولها م�ستخدمو مواقع التوا�صل االجتماعي،
احلج ��اج م�ض َّرجني بدمائهم و�آث ��ار حطام الرافعة الت ��ي اخرتقت �أحد
ّ
ال�سقوف.
ويف العام املا�ضي ،ق ّل�صت اململكة العربية ال�سعودية الأعداد امل�سموح
به ��ا من احلجاج ،لأ�سباب تتع ّلق بال�سالمة ،م ��ع تنفيذ �إن�شاءات لتو�سيع
امل�سجد احلرام.
وتتوا�ص ��ل من ��ذ ع ��ام تقريب ًا عملي ��ات تنفي ��ذ م�شروع كب�ي�ر لتو�سيع
م�ساح ��ة امل�سجد احل ��رام � 400ألف مرت مربع ،مما يتي ��ح ا�ستفبال 2.2
ملي ��ون �شخ�ص يف وقت واحد .وتُعترب الرافع ��ة التي �سقطت ،الأكرب بني
�أكرث من ع�شر رافعات متعمل يف امل�شروع.

ت�ضارب التحليالت يف حتديد �أ�سباب احلادثة
● امل�ص ��ادر الر�سمية ال�سعودية :ويف �أعقاب وقوع احلادثة� ،أ�صدرت
الرئا�س ��ة العامة ل�ش�ؤون امل�سجد احلرام وامل�سجد النبوي بيان ًا تو�ضيحي ًا
ح ��ول احلادثة� ،أع ��ادت في ��ه �أ�سباب �سق ��وط اجلزء من �إح ��دى الآالت
الرافع ��ة �إىل «العوا�ص ��ف ال�شدي ��دة والري ��اح القوية والأمط ��ار الغزيرة
واحلالة اجل ّوية على العا�صمة املق َّد�سة».
● جمموع ��ة ب ��ن الدن :قال مهند� ��س يعمل مع جمموع ��ة «بن الدن»
للمقاوالت ،مالك ��ة الرافعة� ،إن احلادثة ناجمة ع ��ن «�إرادة اهلل» ،ولي�س
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ب�سب ��ب خل � ٍ�ل ف ّني على الإط�ل�اق .و�أ�ض ��اف �أن الرافعة ،مث ��ل غريها يف
امل�شروع ،كانت هناك منذ ثالث �أو �أربع �سنوات دون �أ َّية م�شكلة.
و�أ َّك ��د املهند�س ،الذي رف� ��ض الك�شف عن ا�سم ��ه� ،أن «ما حدث كان
خارج قدرة الب�شر� .إنها م�شيئة اهلل ،على َح ّد علمي ،مل يكن هناك خط�أ
ب�ش ��ري يف ذل ��ك على الإطالق .انه ق�ضاء وق ��در» ...مو�ضح ًا �أن الرافعة
كان ��ت مه ّمة ج ّد ًا يف عملية تو�سيع منطقة الطواف حول الكعبة و»لقد َّمت
تثبيته ��ا ب�شكل ال ي�ؤث ��ر على مئات الآالف من امل�ص ّل�ي�ن ،وبطريقة مهنية
للغاية» .وتابع «�إنه املكان الأكرث �صعوبة يف العمل ،نظر ًا للأعداد الهائلة
من النا�س يف هذه النقطة» .و�أ�شار �إىل �أن عقاف الرافعة ،الثقيل الوزن
وال ��ذي يرفع مئ ��ات االطنان ،ب ��د�أ بالتمايل ونقل معه الرافع ��ة ب�أكملها،
و�أ�سقطها فوق امل�سجد.
وق ��ال �شاهد عي ��ان �إن احلادث وق ��ع بينما كانت �سيارت ��ه تهت ّز بفعل
رياح عاتية كانت تع�صف باملكان.
● ر�أي �آخ ��ر :يف حتليله للحادثة ،ذكر املهند�س اليمني ،حممد عبد
الإل ��ه ع ّوا� ��س� ،أن ال�سبب الذي �أ َّدى اىل �سق ��وط الرافعة يرجع �إىل قيام
املهند�س�ي�ن ،وبعد توقف الرافعة ع ��ن العمل ،ب�إزال ��ة الثقاالت املوجودة
عل ��ى جمن ��زرة الرافعة ظ ّن ًا منه ��م �أنه ��ا تُ�ستخدم فق ��ط ملقاومة العزم
املتو ّل ��د من الأحمال التي تق ��وم الرافعة برفعها �أثنا عملها .واعترب ذلك
خط�أً ،كون وجود الثقاالت ف ��وق املجنزره هو �أي�ض ًا ملقاومة العزم املتو ّلد
عن الرياح الت ��ي �سيتعر�ض لها عمود الرافعة� ،سواء كانت الرافعة ترفع
�أحما ًال� ،أم ال.
و�أ�ض ��اف املهند�س ع ّوا�س� ،أنه يف حال كان ��ت الرافعة قد �سقطت يف
ظ� � ّل وجود الثقاالت عليه ��ا ،ف�إن �سبب �سقوطها يرج ��ع �إىل خلل فني يف
ت�صميم الرافعة ،حيث �أنها مل ت�ص َّمم ملقاومة الت�أثريات الأيروديناميكية
التى تع َّر�ضت لها من �ضغط الرياح يف احلرم ،التي بلغت �سرعتها ،وفق ًا
للأر�صاد ،ثمانني كيلو مرت ًا يف ال�ساعة.

لي�ست احلادثة الأوىل
ت�سل ��م منا�س ��ك احل ��ج ،التي ت�شهد واح ��د ًا من �أك�ب�ر التج ّمعات
ومل ْ
الب�شري ��ة يف العامل ،من احل ��وادث يف املا�ضي ،خا�صة تل ��ك التي �س َّببها
التداف ��ع حني ي�سعى احلج ��اج لإكم ��ال املنا�سك والع ��ودة �إىل �أوطانهم.
وت ��ويف مئات احلجاج يف تدافع الع ��ام  .2006وبعدها� ،أنفقت ال�سلطات
احلج ،وحت�سني نظام
ال�سعودي ��ة مبالغ كبرية لتو�سيع البقع الأ�سا�سية يف ّ
املوا�صالت يف م َّكة يف حماولة ملنع مثل هذه الكوارث.
وقررت ال�سلطات ال�سعودية بع ��د العام  ،2006البدء بتو�سيع مناطق
احلج ،وحت�س�ي�ن نظام املوا�ص�ل�ات يف م َّكة ،يف
املنا�س ��ك الأ�سا�سي ��ة يف ّ
حماول ��ة ملنع مثل هذه الك ��وارث .وال تزال �أعمال التو�سي ��ع قائمة ولهذا
ال�سبب تنت�شر رافعات بناء يف حميط احلرم.

وفقًا لبيانات األمم المتحدة

اإلمارات ...األولى عالميًا في منح
المساعدات إلى اليمن
احتل��ت دول��ة الإم��ارات العربي��ة
املتح��دة املرتب��ة الأوىل عاملي�� ًا ،ك�أكرب
مان��ح للم�ساع��دات خ�لال الأزم��ة
الإن�ساني��ة الت��ي ي�شهدها اليم��ن للعام
 ،2015حي��ث ت�ص��دّ رت ال��دول الت��ي
جتاوب��ت م��ع الأزم��ة الناجت��ة ع��ن
التطورات الأخرية يف اليمن.
و�أو�ضح ��ت البيانات ال�صادرة عن «خدمة
التت ّبع املايل» التابع ��ة ملنظمة الأمم املتحدة،
�أن �إجم ��ايل قيمة امل�ساع ��دات الإن�سانية التي
وجهتها دولة الإمارات ،بتوجيهات من قيادتها
الر�شيدة� ،إىل اليم ��ن ،بلغت يف العام ،2015
ما قيمته  508.7ملي ��ون درهم �إماراتي (ما
ي�س ��اوي  138.5مليون دوالر �أمريكي) ،وذلك
م ��ن �إجم ��ايل قيمة م�ساع ��دات دول العامل خالل هذه الف�ت�رة من العام
اجل ��اري والبالغ ��ة  1.650ملي ��ار دره ��م (نح ��و  449.5ملي ��ون دوالر
�أمريكي) ،لت�ست�أثر الإ�سهامات وامل�ساعدات التي ق َّدمتها دولة الإمارات
وم�ؤ�س�ساته ��ا الإن�سانية مبا يقارب الـ  % 31من �أجمايل م�ساعدات دول
العامل خالل الأزمة اليمنية.

(وام)

و�أك ��دت مع ��ايل ال�شيخة لبن ��ى بنت خال ��د القا�سمي وزي ��رة التنمية
والتع ��اون الدويل رئي�س ��ة اللجنة الوطنية لتن�سي ��ق امل�ساعدات الإن�سانية
الإماراتي ��ة� ،أن اع�ت�راف منظم ��ة الأمم املتحدة بذلك التف� � ّوق الريادي
للإم ��ارات يف التج ��اوب م ��ع �أزم ��ة �إن�سانية طاحن ��ة ك�أزم ��ة اليمن ،وما
حتمل ��ه يف طياته من �سيناريوهات �أليمة يعاين من ويالتها �أبناء ال�شعب
اليمني ال�شقيق� ،إمن ��ا ت�ؤ ّكد بجالء �صدق توجيهات قيادة دولة الإمارات
الر�شي ��دة ،ممثلة يف �صاح ��ب ال�سمو ال�شيخ خليفة بن
زاي ��د �آل نهيان ،رئي�س الدولة  -حفظه اهلل ،و�صاحب
ال�سم ��و ال�شيخ حممد بن را�شد �آل مكتوم ،نائب رئي�س
الدول ��ة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي  -رعاه اهلل،
و�صاح ��ب ال�سمو ال�شيخ حممد بن زايد �آل نهيان ،ويل
عه ��د �أبوظبي نائ ��ب القائد الأعلى للق ��وات امل�سلحة،
وفل�سفته ��ا الإن�سانية الرا�سخة التي باتت �شعار ًا ونهج
عمل د�ؤوب لكل امل�ؤ�س�سات الإن�سانية واجلهات املانحة
الإماراتية.
و�أ�ضاف ��ت معاليها �أن دولة الإم ��ارات ما�ضية بكل
ق ��وة وعزمية ال تلني على درب دع ��م كل املت�أثرين من
الأزمات الإن�سانية يف دول العامل.
اكتوبر 15 2015

وفقًا للتقرير السنوي لمؤسسة المرأة العربية

اإلمارات األولى عربيًا في تمكين
المرأة للعام 2014
نال��ت دول��ة الإم��ارات
العربي��ة املتح��دة املرتب��ة
الأوىل عربي�� ًا يف متك�ين
امل��ر�أة للع��ام  ،2014فيم��ا
�أعرب��ت م�ؤ�س�س��ة امل��ر�أة
العربي��ة ،يف تقريره��ا
ال�سن��وي للع��ام  ،2014ع��ن
تقديره��ا لل�سيا�س��ة الت��ي
تنتهجه��ا دول��ة الإم��ارات،
�إذ �أ�صبح��ت ن�سب��ة ح�ض��ور
امل��ر�أة يف ع�ضوي��ة املجل���س
الوطن��ي االحت��ادي  22يف
املئ��ة ،لت�ش��كّل �أعل��ى ن�سب��ة
يف البلدان العربية ولل�سنة
الثالثة على التوايل.
و�أ�ش ��ارت م�ؤ�س�س ��ة املر�أة العربية ،يف تقريرها ح ��ول واقع حال تطور
م�ساهم ��ة املر�أة العربية يف هيئات �صنع الق ��رار وم�شاركتها يف املجال�س
والهيئات القيادي ��ة والربملانية والتمثيلية يف كل الأقطار العربية� ،إىل �أن
دول ��ة الإم ��ارات  -مع زيادة عدد الوزيرات من اثنت�ي�ن �إىل �أربع وزيرات
 تق ��وم بخط ��وات ثابتة نحو الإف�س ��اح باملزيد من املج ��االت �أمام املر�أةخا�ص ��ة يف جم ��ال الق�ضاء وال�سل ��ك الدبلوما�سي ،وازدي ��اد عدد الن�ساء
املنخرطات يف �إطار �سيدات الأعمال.
و�أكد التقرير ،الذي جرى توزيعه باللغتني الإنكليزية والفرن�سية على
منظم ��ات الأمم املتحدة ومقر االحتاد الأوروبي يف بروك�سل واجلامعات
الأوروبي ��ة ومراك ��ز الأبحاث والهيئ ��ات الن�سائية يف الوط ��ن العربي� ،أن
امل ��ر�أة يف دولة الكويت �ش َّكلت ح�ضور ًا الفت� � ًا ،خ�صو�ص ًا دخولها املعرتك
االنتخاب ��ي بقوة� ،إذ �أنها مت ّكن ��ت  -لأول مرة يف التاريخ – من �أن تنتزع
بج ��دارة �أربعة مقاعد نيابية عرب التناف�س يف �صن ��دوق االقرتاع .و�أ�شار
�إىل �أهمية ارتفاع عدد الوزيرات من �أربع �إىل ثماين وزيرات يف الت�شكيل
احلكوم ��ي اجلدي ��د يف موريتاني ��ا ،ولف ��ت التقري ��ر �إىل �ض ��رورة اتب ��اع
�سيا�س ��ات ُ
حت� � ّد من ارتفاع ن�سب ��ة الأ ّمية يف �أو�س ��اط الن�ساء يف عدد من
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البل ��دان العربية ،و�أهمية حمارب ��ة ظاهرة ت�س ّرب الفتي ��ات من مراحل
التعليم حتت ت�أثري ظروف اجتماعية وتقاليد نافذة.
وث َّمن ��ت الدكتورة �سعاد �سليمان ،امل�ست�شارة الإعالمية مل�ؤ�س�سة املر�أة
العربي ��ة ،املبادرات املتم ِّيزة لعدد من البلدان العربية يف م�ضمار ال�سعي
يف اتب ��اع �سيا�سات و�إطالق مب ��ادرات من �ش�أنها تعزيز ه ��ذه امل�شاركة،
ع�ب�ر �إ�صدار قوانني �أ�سهم ��ت ب�شكل فاعل يف متكني امل ��ر�أة من الو�صول
�إىل الربملان ��ات �أو يف ت� �وليّ منا�صب �سيا�سية وحكومي ��ة و�أخرى تنفيذية
وقيادية و�ضعت املر�أة على طريق النجاح وتعزيز الثقة بنف�سها .و�أ�ضافت
�أن دو ًال عربي ��ة ،مثل اململكة العربية ال�سعودي ��ة� ،شهدت لأول مرة تعيني
� 30سي ��دة يف ع�ضوية جمل�س ال�شورى ،وتوليّ �سي ��دة من�صب نائب وزير
التعلي ��م ،وت�شكيل جمال�س ل�سيدات الأعمال يف الغرف التجارية� ،إ�ضافة
�إىل �إ�ش ��راك الآالف م ��ن ال�سي ��دات يف االبتع ��اث العلم ��ي يف اجلامعات
الأجنبي ��ة .وقالت :مع كل هذه التطورات الإيجابية� ،إال �أن احلاجة تبقى
ماثلة �إىل تطوير وحتديث املنظومة الت�شريعية يف بع�ض الأقطار العربية،
مبا ُي�سهم يف حت�سني ظروف م�شاركة املر�أة العربية.

منح نهيان بن زايد «وسام اإلمارات للعمل اإلنساني»

«ملتقى زايد اإلنساني» يوصي بتفعيل الشراكة
مع القطاعات الحكومية والخاصة لتب ّني مبادرات
إنسانية تساهم في التنمية المستدامة
�أ ّكد امل�شاركون يف الدورة ال�ساد�سة من «ملتقى زايد
الإن�ساين» ،الذي ُع ِقد يف �أبوظبي ،على �أهمية التزام
امل�ؤ�س�سات وال�شركات مب�س�ؤوليتها جتاه املجتمع،
وتفعيل ال�شراكة احلقيقية بني القطاعني احلكومي
واخلا�ص ،لتبنّي املبادرات والربامج املجتمعية
ال�صحية والتعليمية والعمل
والإن�سانية ،يف املجاالت
ّ
الإن�ساين والتط ّوعي ،خلدمة الفئات املُعوزة ،وال�سيما
الأطفال وامل�سنّني.
ون َّوه امل�شاركون يف امللتقى ،يف بيانهم اخلتامي،
بالدور الرائد ل�صاحب ال�سمو ال�شيخ خليفة بن زايد
�آل نهيان ،رئي�س الدولة  -حفظه اهلل ،و�أيادي �سم ّوه
البي�ضاء« ...التي ر�سمت الب�سمة على ال�شفاه ،ومدَّ ت
ج�سور املحبة والإخاء وال�صداقة مع �شعوب العامل،
وج�سدت دور القيادة والدولة الرائد يف ميادين
العمل الإن�ساين».
وع�ب�ر امل�شاركون ع ��ن خال� ��ص �شكرهم وتقديره ��م ل�سمو
ال�شيخ ��ة فاطم ��ة بنت مب ��ارك�« ،أم الإم ��ارات» رئي�سة االحتاد
الن�سائي العام الرئي�سة الأعل ��ى مل�ؤ�س�سة التنمية الأ�سرية رئي�سة املجل�س
الأعل ��ى للأمومة والطفولة ،على« ...دعم �سم ّوه ��ا للمبادرات الإن�سانية
للتخفي ��ف م ��ن معان ��اة املعوزين عل ��ى ال�صعيدي ��ن املح ّل ��ي والعاملي يف
ال�صحية والتعليمية».
املجاالت
ّ

«و�سام الإمارات للعمل الإن�ساين»

ومن ��ح امللتق ��ى «و�سام الإم ��ارات للعمل الإن�س ��اين»� ،إىل ٍّ
كل من �سمو
ال�شي ��خ نهي ��ان بن زاي ��د �آل نهيان ،رئي� ��س جمل�س �أمن ��اء «م�ؤ�س�سة زايد
ب ��ن �سلط ��ان �آل نهيان للأعم ��ال اخلريي ��ة والإن�سانية» ،وذل ��ك «تقدير ًا
ل ��دور �سم ّوه الكبري يف جمال العط ��اء والعمل الإن�ساين بكافة �أ�شكاله»...

و�سع ��ادة الدكت ��ور جمال �سن ��د ال�سوي ��دي ،مدير عام «مرك ��ز الإمارات
للدرا�س ��ات والبح ��وث اال�سرتاتيجي ��ة»« ...ملا يتمتَّع به م ��ن كفاءة عملية
و�س�ي�رة ذاتية غن ّي ��ة بامل�شاركة يف احلي ��اة املجتمعي ��ة والثقافية العامة،
ودوره الريادي يف دفع منو احلركة املجتمعية والثقافية حم ّلي ًا وعاملي ًا»...
و�إىل �سف�ي�رة العمل الإن�ساين ،الدكتورة رمي عثمان»...تثمين ًا لدورها يف
متك�ي�ن الأطباء من امل�شاركة الف ّعال ��ة وامليدانية خلدمة املر�ضى الفقراء
يف خمتلف دول العامل».

تر�سيخ ثقافة العطاء

و�أ َّك ��دت تو�صي ��ات امل�ؤمتر ،ال ��ذي َّ
نظمه برنام ��ج الإم ��ارات للتط ّوع
االجتماع ��ي «تط ��وع» ،و«مبادرة زاي ��د العط ��اء» ،ب�شراك ��ة ا�سرتاتيجية
اكتوبر 17 2015

(وام)

م ��ع «االحت ��اد العربي للعم ��ل التطوع ��ي» و»اجلمعية العربي ��ة للم�س�ؤولية
االجتماعية» و»امل�ؤ�س�س ��ة العربية للعمل الإن�ساين» ،على «�ضرورة تر�سيخ
ثقافة العطاء وامل�س�ؤولية االجتماعية يف امل�ؤ�س�سات احلكومية واخلا�صة،
من خالل احلمالت والربامج التثقيفية وور�ش العمل وامل�ؤمترات الدورية
وامل�ستم ��رة ،وو�ضع ر�ؤية م�شرتكة للم�س�ؤولي ��ة االجتماعية وترجمتها �إىل
خريط ��ة �أعمال ومبادرات وحتديد �أولويات العم ��ل فيها ،وتقدمي برامج
مبتكرة يف جمال امل�س�ؤولية االجتماعية م�شتملة على خططها التنفيذية».
و�ش� � َّددت التو�صي ��ات عل ��ى �ضرورة تب ��ادل اخل�ب�رات واملعلومات مع
م�ؤ�س�س ��ات الدولة املخت�صَّ ��ة يف جم ��ال امل�س�ؤولية االجتماعي ��ة ،و�إيجاد
�شراك ��ة ا�سرتاتيجي ��ة ب�ي�ن القطاع�ي�ن احلكوم ��ي واخلا� ��ص ،وتك ��رمي
امل�ؤ�س�س ��ات امللتزم ��ة مب�س�ؤولياته ��ا االجتماعي ��ة ،وو�ض ��ع العدي ��د م ��ن
الت�شريعات والقوان�ي�ن يف جمال امل�س�ؤولية االجتماعية ،وت�شجيع ت�أ�سي�س
م�ؤ�س�سات خا�صة لإدارة امل�ؤ�س�سات غري الربحية ،لال�ستفادة من خربات
القطاع اخلا�ص يف الإدارة الفنية واملالية.

نحو احتاد عربي للعمل الإن�ساين

و�أو�ص ��ى امل�شاركون يف ختام امللتقى ،الذي �أقيم بالتزامن مع «م�ؤمتر
الإم ��ارات الإن�س ��اين» ،ال ��ذي ا�ست�ضاف ��ه «مرك ��ز االم ��ارات للدرا�سات
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واالبح ��اث اال�سرتاتيجي ��ة» يف �أبوظب ��ي ،يف ح�ض ��ور ممثل�ي�ن ع ��ن عدد
م ��ن امل�ؤ�س�س ��ات احلكومية واخلا�ص ��ة املعن ّية يف جمال العم ��ل الإن�ساين
واالجتماعي من خمتلف دول العامل ،ب�أهمية ت�أ�سي�س احتاد عربي للعمل
الإن�س ��اين يجم ��ع ر ّواد العمل الإن�س ��اين يف الوطن العرب ��ي ،ويعمل على
تفيع ��ل ال�شراكة الإن�سانية ،ومتكني ال�شباب يف العمل املجتمعي واخلدمة
الإن�ساني ��ة� ،إىل جانب تنظيم «ملتقى زاي ��د الإن�ساين» يف عوا�صم الدول
العربي ��ة �سنوي� � ًا ،لن�ش ��ر مفه ��وم وثقاف ��ة العط ��اء الإن�س ��اين وامل�س�ؤولية
االجتماعية لل�شركات جتاه املجتمع.
و�أك ��دوا عل ��ى �أهمية امللتق ��ى ،الذي ُي َع� � ّد املب ��ادرة الأوىل من نوعها
يف املنطق ��ةُ ،يحتذى بها ،ومن�ب� ً
را لر ّواد الأعم ��ال االجتماعيني ،لعر�ض
ومن�ص ��ة لتك ��رمي
جتاربه ��م املبتك ��رة وامل�سخَّ ��رة خلدم ��ة الإن�ساني ��ةّ ،
ال�شخ�صي ��ات الف ّعال ��ة يف اخلدم ��ة املجتمعي ��ة والإن�ساني ��ة ،والت ��ي له ��ا
ب�صمات وا�ضحة و�إجنازات مم َّيزة يف التنمية املُجتمعية املُ�ستدامة .
ودع ��ا امل�شارك ��ون يف امللتق ��ى �إىل تفعي ��ل التو�صي ��ات ،وحتويلها �إىل
مبادرات ف ّعالة ت�شارك فيها القطاعات وامل�ؤ�س�سات احلكومية واخلا�صة،
لتطبيقه ��ا عل ��ى �أر�ض الواقع كربام ��ج ُم�ستدامة يف املج ��االت املُجتمعية
ال�صحية والتعليمية والتط ّوعية.
املختلفة،
ّ

منوذج مم ّيز للعمل
الإن�ساين امل�شرتك
وقال الدكتور عادل ال�شامري ،الرئي�س
التنفي ��ذي ل� �ـ «مب ��ادرة زايد العط ��اء»� ،إن
«ملتقى زايد الإن�س ��اين» ا�ستطاع �أن يقدّم
منوذج ًا مم ّي ��ز ًا للعمل الإن�ساين امل�شرتك،
من خالل ا�ستقطاب ر ّواد العمل الإن�ساين
والتط ّوعي من خمتل ��ف الدول ،وحتفيزها
لتب ّني مب ��ادرات مبتكرة ومم َّيزة يف جمال
املوجهة �إىل
العمل الإن�ساين ،وخا�صة تلك َّ
الفئات املعوزة من الأطفال وامل�س ّنني .
(وام)
و�أ ّك ��د �أن م ��ا �شه ��ده امل�ؤمت ��ر خ�ل�ال
انعق ��اده ،من م�شاركة وا�سعة لأكرث من 46
م�ؤ�س�س ��ة حكومية وخا�ص ��ة وغري حكومية ،يعك�س �أهمي ��ة هذا امللتقى...
م�ش�ي� ً
را �إىل �أن «مبادرة زايد العطاء» ،ومن ��ذ ت�أ�سي�سها يف العام ،2002
حر�ص ��ت على تر�سيخ ثقافة العمل التط ّوع ��ي ،ومتكني ال�شباب يف جمال
العم ��ل الإن�ساين ،من خالل تب ّني مبادرات مبتك ��رة ومم َّيزة توثر ب�شكل
فعلي يف الفئات الفقرية يف املجتمع .

يوم العمل الإن�ساين
ناق� ��ش امل�شاركون يف «يوم العمل الإن�س ��اين» الإماراتي� ،آليات تطوير
العمل الإن�ساين يف �إطار م�ؤ�س�سات املجتمع واملنظومة الإن�سانية ،وتطبيق
املعايري العاملية يف امل�شاريع والربامج الإن�سانية� ،إ�ضافة �إىل ُ�سبل حتقيق
احلوكمة وال�شفافية يف الأعمال الإن�سانية.
وا�ستعر� ��ض امل�شاركون يف «اليوم» ،الذي ُيعق ��د �سنو ّي ًا �إحيا ًء لذكرى
املغف ��ور له ال�شيخ زايد ب ��ن �سلطان �آل نهيان والتذك�ي�ر ب�أعماله اخلرية
والإن�ساني ��ة ون�شر الوع ��ي ب�أهمية الأعمال الإن�ساني ��ة والتطوعية وتقدمي
العون وامل�ساعدة للآخرين ،امل�ستجدات يف جمال اال�ستثمار االجتماعي،
و�آلي ��ات حتفي ��ز امل�ؤ�س�سات احلكومي ��ة واخلا�صة نحو تب ّن ��ي مبادرات يف
جمال العمل االن�ساين واالجتماعي ،انطالق ًا من م�س�ؤوليتها االجتماعية
جتاه املجتمع.
و َّمت خالل فعاليات امل�ؤمتر �إطالق مبادرات مبتكرة جديدة يف جمال
العم ��ل االن�ساين مب�شارك ��ة نخبة من ر ّواد العم ��ل االجتماعي والإن�ساين
من ال�شباب.

و�أكد �سعادة الدكتور جمال �سند ال�سويدي� ،أن دولة الإمارات العربية
املتح ��دة متثل عالمة م�ضيئة يف منظومة العمل الإن�ساين الدويل ،ورمز ًا
للعم ��ل من �أجل تقدمي الدعم الإن�ساين ل ��كل حمتاج �إىل هذا الدعم ،يف
دول العامل كل ها من دون ا�ستثناء.

عنوان للخري والعطاء
م ��ن جانبه� ،أكد �سعادة �أحمد �شبيب الظاهري ،مدير «م�ؤ�س�سة زايد
ب ��ن �سلط ��ان �آل نهي ��ان للأعمال اخلريي ��ة والإن�ساني ��ة»� ،أن الأب الباين
والقائ ��د امل� ّؤ�س� ��س ،املغفور ل ��ه ال�شيخ زايد بن �سلط ��ان �آل نهيان  -طيب
اهلل ث ��راه� ،آمن بعطاء هذه الأر�ض اخل�صبة ومعدن هذا ال�شعب الأ�صيل
ووالئ ��ه وانتمائه �إىل الإم ��ارات احلبيبة ،ولذلك واظب عل ��ى غر�س ِق َيم
العم ��ل الإن�ساين يف نفو�س �أبناء الإمارات ،ومل يقف  -رحمه اهلل  -عند
ذلك ،بل ع َّلمنا كيف نحرتم الإن�سان ونقدّره ون�ساعده من منطق الأخوة
والنخ ��وة ،حتى �أ�صبح هذا ال�سلوك الإن�س ��اين الرفيع جز ًءا من موروثنا
الأخالقي اليومي الذي ما زلنا نتم�سَّ ك به ونحافظ عليه.
وق ��ال� :إن دولة الإمارات العربية املتحدة لطامل ��ا كانت عنوان ًا للخري
والعط ��اء يف جم ��ال العمل الإن�ساين ،عل ��ى امل�ستوى العرب ��ي والإ�سالمي
وال ��دويل ،فنجده ��ا �س ّباقة دوم ًا يف م� � ّد يد الع ��ون يف كل الق�ضايا ذات
البع ��د الإن�س ��اين يف �أ َّية بقعة من بقاع العامل ،ب�ص ��رف النظر عن البعد
اجلغرايف �أو االختالف الديني �أو العرقي �أو الثقايف ،الأمر الذي �أك�سبها
االح�ت�رام والتقدي ��ر العميق عل ��ى امل�ستوى العاملي ،منذ عه ��د املغفور له
ال�شي ��خ زايد بن �سلطان �آل نهيان  -رحم ��ه اهلل ،وا�ستمر وتط ّور يف عهد
�صاح ��ب ال�سمو ال�شي ��خ خليفة بن زايد �آل نهيان رئي� ��س الدولة  -حفظه
اهلل.
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بعد رواج إشاعات عبر وسائل التواصل االجتماعي حول انتشاره

خبراء :ال وجود لـ
«العنكبوت الناسك» في اإلمارات
املخت�صني وخرباء
نفى عدد من
ّ
البيئة الإ�شاعات التي راجت م�ؤخّ ر ًا
عرب مواقع التوا�صل االجتماعي ،يف
�ش�أن انت�شار العنكبوت البنّي القاتل� ،أو
ما يعرف بـ «املتن�سك» �أو «النا�سك» ،يف
عدد من دول اخلليج العربي ومن بينها
دولة الإمارات العربية املتحدة.
وبينَّ ه�ؤالء �أن هذا النوع من العناكب،
الذي يظهر يف �أماكن حم َّددة يف العامل،
تتم َّيز باجلفاف واحلرارة املرتفعة ،غري
موجود يف الإمارات .ون ّوهوا �إىل �أن هناك
وال�سامة ،الأول
نوعان من العناكب ال�ضارة ّ
ُيدعى» ،»Tarantulaوهو من العناكب التي
تعي�ش يف املناطق اال�ستوائية و�شبه اال�ستوائية
مــــــــن بينــها الإمـــــــارات ،والآخـــــــــر ُي�ســـــ ّمى
«.»Camel spider
وكان مغ ّردون على مواقع التوا�صل االجتماعي قد تناقلوا م�ؤخر ًا،
ر�سالة من �إحدى املنظمات البيئية حت ّذر من انت�شار العنكبوت الب ّني
يف دول اخلليج العربي ،وتدعو الأهايل �إىل �أخذ احليطة ،خ�صو�ص ًا �أن
هذا العنكبوت يظهر خالل فرتة ال�صيف وبالتزامن مع الأجواء احلارة،
ما ت�س َّبب بحدوث نوع من القلق واخلوف لدى ال�سكان ،الذين بادروا
�إىل التوا�صل مع ال�شركات اخلا�صة مبكافحة احل�شرات ّ
لر�ش املبيدات
حت�سب ًا الحتمالية
للق�ضاء على هذا النوع من العناكب امل�س ِّبب للوفاةُّ ،
وجوده يف مناطقهم.
ويف تعقيب على املو�ضوع� ،أ�شار الدكتور �سيف الغي�ص ،املدير
التنفيذي لهيئة حماية البيئة والتنمية يف ر�أ�س اخليمة �إىل �أن «ال�صيف
من الفرتات التي تنت�شر فيها احل�شرات والزواحف والقوار�ض ،وهو
�أي�ض ًا فرتة للتزاوج والتكاثر ،ولي�س بغريب على بيئة مثل الإمارات �أن
ال�سام
تنت�شر فيها احل�شرات �أو العناكب �أو الزواحف ،بع�ضها من النوع ّ
وال�ضار ،والآخر غري ذلك» ...و�أو�ضح �أن هناك نوع ًا من العناكب ُي�س ّمى
« ،»tarantulaموجود يف ٍّ
كل من الإمارات واليمن وبالد ال�شام،
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ل�سعتها،
و ُي َع ّد من العناكب ال�ضارة وال�سَّ امة ،التي �إذا �أُهمل عالج ْ
ت�س َّببت لل�شخ�ص امل�صاب مب�ضاعفات خطرية قد ت�صل به �إىل مرحلة
حرجة جد ًا.
ن�صح بر�ش
و�أ�شار �إىل �أنه للوقاية من تلك احل�شرات والقوار�ضُ ،ي َ
املنزل� ،أو الأماكن التي ترتاكم فيها املخلَّفات من الأخ�شاب ومواد البناء
ومداخل الأماكن الزراعية باملبيدات احل�شرية املتخ�ص�صة حلماية
البيئة وللوقاية من خماطرها.
من جانبه ،ن�صح منذر بن �شكر ،مدير عام دائرة بلدية ر�أ�س
اخليمة ،اجلمهور ب�أخذ احليطة واحلذر ،يف حال وجود زواحف �أو
قوار�ض ،والتعامل معها بال�شكل الأن�سب� ،أو التوا�صل مع اجلهات
املخت�صَّ ة للق�ضاء عليها باملبيدات احل�شرية الالزمة لها ...داعي ًا �إىل
التعامل الأمثل مع املواد واملبيدات احل�شرية داخل املنزل .و�أ�ضاف،
�أن البلدية ت�سعى وب�شكل دوري �إىل تطوير وترقية براجمها اخلا�صة
مبكافحة احل�شرات ال�ضارة بال�صحة والبيئة ،التي َّمت تنفيذها بوا�سطة
�إدارة ال�صحة العامة ،للو�صول �إىل �أعلى م�ستوى من الدقة والتنظيم.

شيخ األزهر لرؤساء تحرير الصحف اإلماراتية:

محاربة اإلمارات للتمييز والكراهية
تجديد للخطاب الديني
دعا ف�ضيلة الإمام الأكرب الدكتور �أحمد الطيب �شيخ الأزهر ال�شريف ،الدول العربية والإ�سالمية �إىل �أن حتذو حذو دولة
الإمارات العربية املتحدة وت�صدر قوانني ملحاربة التمييز والكراهية �ضد الأديان .وقال �إن الإمارات قدمت قانون مكافحة
التمييز والكراهية ،لتجديد اخلطاب الديني وا َ
حلدّ من الفتاوى ّ
ال�ضالة وحالة الفو�ضى ال�شائعة.
و�أثنى ف�ضيلته على القانون الذي �أ�صدرته
الإمارات ...م�شري ًا �إىل �أن الأزهر ال�شريف
ا�ستحدث مناهج جديدة يف الثقافة الإ�سالمية
لتو�ضيح املفاهيم املغلوطة حول الإ�سالم .و�أ َّكد
�أنه «لو ا�ستخدمنا مناهج الأزهر الو�سطي يف
مواجهة التط ّرف َ
لق�ضينا على الإرهاب».
و�أ�شار ف�ضيلته ،خالل لقائه وفد ر�ؤ�ساء
حترير ال�صحف الإماراتية الذي ح�ضر
احتفال افتتاح قناة ال�سوي�س اجلديدة� ،إىل �أن
الأزهر ال�شريف قام بدور كبري ملواجهة هذا
الفكر املتط ّرف ،ب�إطالق قوافل ال�سالم املك ّونة
من جمل�س حكماء امل�سلمني ،الذي ي�أخذ من
�أبوظبي مق ّر ًا له ،حيث َّمت �إر�سال  13قافلة
�إىل  13عا�صمة يف �أوروبا و�أفريقيا ،للتحدث
عن ال�سالم العاملي ،و�أن�ش�أنا مر�صد ًا ملراقبة
احلركات واجلماعات امل�سلحة الإرهابية،
ملراقبة �أفكارهم ومن�شوراتهم لل َّرد عليهم ودح�ض �أفكارهم وترجمة
هذا الرد �إىل عدة لغات ،كما �أن�ش�أنا ال�شعبة الإ�سالمية يف الق�سم
الثانوي حتى اجلامعة لإعادة ال�شيوخ القدماء الذين ميثلون الأزهر
ال�شريف ،والإمارات العربية ال�شقيقة كان لها َيد بي�ضاء لإعداد املباين
املنا�سبة لهذه ال�شعبة.
واعترب �شيخ الأزهر ال�شريف �أن هناك م�ؤامرة على منطقة ال�شرق
يتم عزلها عن التقدّم العلمي يف العامل .و�أ�ضاف:
الأو�سط ،لكي ّ
احل�ضارة الغربية ح�ضارة �صراع من خالل معامالتها لل�شعوب العربية
والإ�سالمية ،والإ�سالم فاق كل احل�ضارات ،خا�صة يف جمال حقوق
الإن�سان .و�أو�ضح :اجلماعات الإرهابية املت�شدِّ دة واملتط ّرفة ال متثل
الإ�سالم ،وظهور داع�ش ،وبهذه ال�صورة من القوة والتقنية العالية� ،أمر
لي�س معقو ًال ويثري ال�شبهات يف من يقف ومي ّول هذه اجلماعات.

و�أ َّكد �أن لدى الأزهر خطوات لإعادة �صياغة املقررات الدرا�سية،
بحيث ت�ستطيع مواجهة التحدّيات اجلديدة التي حدثت على ال�ساحة،
و�أ�شار �إىل �أن الأزهر ال�شريف ا�ستحدث مناهج جديدة يف الثقافة
الإ�سالمية لتو�ضيح املفاهيم املغلوطة حول الإ�سالم وبخا�صة يف ما يتعلق
مبفهوم اجلهاد ،والتي ُن�سبت �إىل الإ�سالم زور ًا وبهتان ًا.
وعن احتياج العامل الإ�سالمي لإن�شاء فروع �أخرى جلامعة الأزهر،
وخا�صة يف الدول العربية ،قال الإمام الأكرب :هذه الفكرة موجودة
بالفعل ،ويجب �أن تكون برامج التعليم م�شرتكة بني الدول العربية لكي
يتم تطبيق هذه الفكرة» .و�أ�ضاف :املطلوب لتطبيق هذه الفكرة دعوة
ّ
وزراء الرتبية والتعليم والتعليم العايل ،لالتفاق على قوا�سم م�شرتكة
يف جمال التعليم.
اكتوبر 21 2015

يصوت لإلمارات كـ
الشباب العربي
ّ
َّ
والتطور»
مفضلة للعيش
«وجهة
ّ

سيف بن زايد:
ال شيء يأتي من فراغ
ر�أى الفريق �سمو ال�شيخ �سيف بن زايد �آل نهيان ،نائب رئي�س
جمل�س الوزراء وزير الداخلية� ،أن «ال �شيء ي�أتي من فراغ» .و�أ�ضاف:
غر�سك �سيدي القائد» ...بذلك علَّق �سم ّوه ،على ح�سابه
«تبارك ُ
ال�شخ�صي يف موقع التوا�صل االجتماعي «تويرت» ،على ا�ستطالع
للر�أي للعام  ،2014ن�شرته «�أ�صداء بري�سون -مار�ستيلر» ،حول تف�ضيل
ال�شباب العربي العي�ش يف دولة الإمارات العربية املتحدة ،ورغبتهم
يف �أن حتذو بالدهم حذوها ،كنموذج للنمو والتطور ،وذلك للعام
الرابع على التوايل.
فقد ح َّلت دولة الإمارات يف املرتبة الأوىل ،يف قائمة الدول التي
يرغب ال�شباب العربي يف العي�ش فيها ،فيما جاءت الواليات املتحدة
الأمريكية ثاني ًا ،ثم اململكة املتحدة ،ثم اململكة العربية ال�سعودية ،تلتها
دولة قطر .وح�صدت الإمارات املراكز الأوىل يف العديد من ا�ستطالعات
الر�أي العاملية ،وامل�ؤ�شرات الدولية ،وكان �آخرها ،ت�صدّر نتائج التقرير
ال�سنوي مل�ؤ�شر �سيادة القانون ،الدول العربية يف ال�شرق الأو�سط و�شمال
�أفريقيا ،للعام الثاين على التوايل ،و�ضمن م�شروع العدالة الدولية .وكان
التقرير الدويل عن م�ؤ�شر ال�سعادة ،الذي ي�صدر حتت �إ�شراف الأمم
املتحدة ،قد ك�شف عن ت�صدر الإمارات عربي ًا وخليجي ًا ،هذا امل�ؤ�شر،
وح�صولها على املرتبة  20عاملي ًا بني الدول الأكرث �سعادة ،لتحتل بذلك
طليعة الدول العربية واخلليجية ،متقدِّ مة على �سلطنة ُعمان ،وقطر،
وال�سعودية ،والكويت والبحرين ،على التوايل خليجي ًا.

الإماراتَّ ..
املف�ضلة لدى ال�شباب العربي
وكان ا�ستطالع «�أ�صداء بري�سون  -مار�ستيلر ال�سنوي ال�سابع لر�أي
ال�شباب العربي» ،الذي �أعلنت نتائجه م� ّؤخر ًا ،قد �أظهر �أن  20%من
ال�شباب العربي �أعرب عن رغبته يف العي�ش يف دولة الإمارات التي
اختارها ،لتح ّل بذلك يف �صدارة قائمة �ض َّمت  16دولة ،ت�أتي بعدها
الواليات املتحدة يف املرتبة الثانية بن�سبة  ،13%تليها كندا و�أملانيا يف
املرتبة الثالثة ،بن�سبة  10%لكل منهما ،يف حني ح َّلت قطر وال�سعودية
وفرن�سا يف املرتبة الرابعة بن�سبة  .8%وقال �صاحب ال�سمو ال�شيخ
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حممد بن را�شد �آل مكتوم ،نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء
حاكم دبي ،تعليق ًا على هذه النتائج يف �صفحته على موقع «تويرت»« :ال
نذكر هذه النتائج تفاخر ًا ..ولكن هي جتربة تنموية ع�شناها ،وهي
متاحة َملن �أراد درا�ستها واال�ستفادة منها .هدفنا هو حتقيق اخلري
جلميع ال�شعوب».

مثال ُيحتذى
وعبرَّ  ،22%من ال�شباب العربي امل�ستطلعة �آرا�ؤه ،عن رغبتهم
يف �أن حتذو بلدانهم حذو الإمارات منوذج ًا للنمو والتطور ،وجاءت يف
املرتبة الثالثة بالن�سبة �إليهم ك�أكرب احللفاء لبالدهم يف املنطقة ،حيث
اعترب نحو  30%من ال�شباب العربي �أن اململكة العربية ال�سعودية هي
احلليف الأول ،فيما ر�شَّ ح  23%الواليات املتحدة يف املرتبة الثانية،
لت�أتي دولة الإمارات يف املرتبة الثالثة بن�سبة .22%
و�أعلن عن هذه الأرقام يف م�ؤمتر �صحايف ،عقد م�ؤخر ًا يف دبي،
للك�شف عن نتائج اال�ستطالع الذي �شمل �آراء  3500مواطن عربي،
تراوحت �أعمارهم ما بني  18و 24عام ًا ،و�أجريت املقابالت ال�شخ�صية
خالل الفرتة من  20يناير �إىل  12فرباير من العام اجلاري ،حيث
يعي�شون يف  16دولة ،من بينها دول جمل�س التعاون اخلليجي� ،إ�ضافة
�إىل العراق وم�صر والأردن ولبنان وليبيا وفل�سطني وتون�س واملغرب
واجلزائر واليمن.

تستضيفها أبوظبي في أكتوبر الجاري

«قمة مدن البيئة العالمية» ّ
منصة للخبراء
توفر َّ
لتبادل الخبرات حول قضايا المدن المستدامة
ت�ست�ضيف �أبوظبي يف � 11أكتوبر اجلاري� ،أعمال الدورة احلادية ع�شرة لـ «قمة مدن البيئة العاملية» ،التي ُتعقد لأول مرة
من�صة للخرباء لاللتقاء وتبادل اخلربات حول خمتلف الق�ضايا املتعلقة باملدن
يف منطقة ال�شرق الأو�سط ،وتهدف �إىل توفري َّ
ً
ً
امل�ستدامة .وك�شفت م�صادر القمة عن م�شاركة  13وزير ًا وم�س�ؤوال حكوميا من دولة الإمارات العربية املتحدة ،كمتحدثني
ر�سميني فيها� ،إىل جانب  22خبري ًا ،و� 12أكادميي ًا ،بالإ�ضافة �إىل عدد من القادة وامل�س�ؤولني الإقليميني من القطاع اخلا�ص
واملجتمع املدين.
وعقدت اللجنة امل�ضيفة للقمة اجتماعها الأول يف �أبوظبي ،يف ح�ضور ت�أكيد ريادتها� ،سواء كوجهة ّ
مف�ضلة للم�ؤمترات والفعاليات العاملية� ،أو
�أكرث من  15جهة ،ملناق�شة الربنامج واال�ستعدادات واجلهود التعاونية يف جمال اعتماد م�شاريع اال�ستدامة البيئية وتطويرها.
املطلوبة لتحقيق النجاح للقمة .ودعت �أفراد املجتمع وحم ّبي البيئة
و�أ�ضاف� :سنتعاون مع �شركائنا لتوفري كافة املوارد التي متنح
والباحثني واملهت ّمني بها� ،إىل الت�سجيل وامل�شاركة مع اخلرباء ملناق�شة امل�شاركني يف القمة من�صَّ ة مثالية لإي�صال ر�سالتهم الداعية �إىل تب ّني
ا�سرتاتيجيات تطوير عمراين متوازنة �إقليمي ًا ودولي ًا .كما ن�سعى �أي�ض ًا
الأفكار واحللول ل�ضمان التنمية امل�ستدامة ملدن الغد.
و ُت َع ّد هذه القمة ،التي ت�ستمر ثالثة �أيام ،منرب ًا مثالي ًا من �ش�أنه �إىل ت�سليط ال�ضوء على التزام �أبوظبي با�ستخدام حلول م�ستدامة يف
مدنها وجمتمعاتها العمرانية ،بحيث حتافظ على البيئة الطبيعية
�أن ُيلهم اجليل القادم ب�أفكار جديدة حول املدن البيئية ،وكيف يمُ كن
وم�صادر الطاقة امل�ستنفدة.
جعلها مدناً �أكرث ا�ستدامة لتتالءم مع االحتياجات املعي�شية ل�سكانها،
من جانبه ،قال �أحمد باهارون ،املدير التنفيذي لقطاع �إدارة
وتتما�شى مع متط ّلبات امل�ستقبل ،وذلك من خالل التقاء نخبة من
املعلومات والعلوم والتوعية البيئية يف «هيئة البيئة» يف �أبوظبي� ،إن هذه
املتخ�ص�صني ،لتبادل اخلربات املعرفية
العلماء واخلرباء
ِ
ّ
والتجارب الدورة حتظى ب�إقبال كبري ،و�سوف تُ�سهم يف متهيد الطريق لإقامة
الناجحة يف هذا املجال.
مدن �صديقة للبيئة يف جميع �أنحاء العامل .و�أ�ضاف� ،أن امل�شاركة يف
وكانت اللجنة امل�شرفة على �سل�سلة فعاليات «مدن البيئة» قد القمة ،التي �ستح�ضرها نخبة من م�س�ؤويل امل�ؤ�س�سات احلكومية املح ّلية
اختارت ،يف قمة  ،2013العا�صمة الإماراتية لتنظيم هذا احلدث الهام ،التي تر ّكز على توفري الراحة للمواطن وحتقيق التنمية احل�ضرية
نتيجة عر�ض تقدّمت به “هيئة �أبوظبي لل�سياحة والثقافة” بالتعاون مع امل�ستدامة ،ومن اجلهات والقطاعات املعنية بتطوير املدن امل�ستدامة من
خمتلف �أنحاء العامل�« ...ستتيح للم�ؤ�س�سات احلكومية فر�صة امل�شاركة
«هيئة البيئة» يف �أبوظبي و»مبادرة �أبوظبي العاملية للبيانات البيئية».
يف برنامج قمة  ،2015ال�ستعرا�ض �أعمالها يف �إطار املدن البيئية
و�أ�شارت اللجنة ،التابعة لـ «م�ؤ�س�سة تطوير املدن البيئية» غري
امل�ستدامة ،ودعم �أعمالها و�أفكارها و�أهدافها امل� ّؤ�س�سية».
الربحية ،التي تدعو �إىل �إعادة ت�شكيل املدن من �أجل م�ستقبل �أف�ضل
و�أ�شار �إىل �أن فعاليات القمة ،التي ّ
تنظمها «هيئة البيئة» يف �أبوظبي
للإن�سان والبيئة على املدى الطويل� ،إىل �أن ح�صول �أبوظبي على �شرف
بدعم من وزارة اخلارجية و»جمل�س التخطيط العمراين» و»مدينة
ا�ست�ضافة هذا احلدث العاملي ،الذي ُيقام كل عامينّ  ،يرجع �إىل عوامل
م�صدر» ،وبالتعاون مع «مبادرة �أبوظبي العاملية للبيانات البيئية» و «هيئة
عديدة ،منها التزام الإمارة مبواجهة التحدّيات البيئية ،ودعمها للطاقة �أبوظبي لل�سياحة والثقافة» ،ت�شتمل على جمموعة من ور�ش العمل� ،إىل
َ
متخ�ص�صة ،وعرو�ضا تقدميية لدرا�سات حالة ،وحلقات
املتجدّدة وتقنيات احل ّد من انبعاث الكربون ،واحتجاز هذا االنبعاث جانب جمال�س
ِّ
با�ستخدام حلول طبيعية مثل غابات �أ�شجار القرم.
نقا�ش ومناظرات �أكادميية ّ
�ستغطي عدد ًا من املو�ضوعات املتن ّوعة مثل:
واعترب معايل ال�شيخ �سلطان بن طحنون �آل نهيان ،رئي�س هيئة املدن امل�سقبلية املثالية ،املواطنة البيئية واالقت�صاد الأخ�ضر ،املوازنة
�أبوظبي لل�سياحة والثقافة� ،أن تنظيم قمة مدن البيئة العاملية يف املائية وحتدّي القرن ،االقت�صاد البيئي للمدن البيئية ،كوكب واحد
�أبوظبي ،ي�ش ِّكل خطوة �إيجابية تدعم طموحات الإمارة الرامية �إىل �صالح للعي�ش.
اكتوبر 23 2015

الشائعات :حرب إعالمية خفية يقودها أعداء األمارات
بداية ،وبع ��د تقدمي واجب العزاء �إىل �أُ�س ��ر �شهداء الوطن احلبيب،
وج ّل� ،أن ين�صر �إخواننا و�أبناءنا� ،أبناء الأمارات
ن�ضرع �إىل املوىل  -ع َّز َ
املرابط ��ون يف اليمن ال�شقيق ،و�أن ُ
ي�ش� � َّد �أ ْزرهم ،هم و�إخوانهم يف قوات
التحالف العربي امل�شاركة يف عملية «�إعادة الأمل» يف اليمن.
متث ��ل دولة الإم ��ارات العربية املتحدة منوذج ًا رائ ��د ًا ،وحمور ًا ف ّعا ًال
يف التنمي ��ة والتط ��ور والبن ��اء واحلك ��م الر�شي ��د والإدارة الديناميكي ��ة
املتط ��ورة الفاعل ��ة .ومن خالل تل ��ك التنمية ،وما جنده م ��ن قفزات يف
كاف ��ة جماالت احلياة وب�شكل يومي ،ومن �ضم ��ان ل�سبل العي�ش الكرمي،
وم ��ا قدمته الإمارات من خالل ت�ضحيات وبط ��والت �أبناء الوطن ،تبعث
دولتن ��ا بر�سالة وا�ضحة �إىل العامل ،مفاده ��ا �أن ابن الإمارات قادر على
بن ��اء م�ستقبل جديد ،و�س ��ط عامل متط ّور ،و�أنه لن يبخ ��ل – ولو للحظة
واحدة  -ببذل دمائه يف �سبيل حتقيق �أمانيه الكربى.
�إن تواج ��د الإم ��ارات ودول اخللي ��ج يف اليمن ،يه ��دف �إىل وقف ا َمل ّد
احلوث ��ي ،ودرء اخلطر القادم من ّ
توغ ��ل هذا ا َمل ّد الأيديولوجي الطائفي
يف اجلزي ��رة العربية ،وم�ساع ��دة ال�شعب اليمني ال�شقي ��ق على ا�ستعادة
�أمن ��ه وا�ستق ��راره .وينطلق هذا النهج الإماراتي م ��ن مبد�أ دائم ومعلن،
وهو نهج �أ�صيل وثابت� ،أر�سى �أ�س�سه املغفور له ال�شيخ زايد بن �سلطان ال
نهي ��ان  -ط َّيب اهلل ثراه ،يق�ضي مب ّد يد العون وامل�ساعدة لن�صرة ق�ضايا
الأمه العربية والإ�سالمية من منظور الأمن القومي اخلليجي والعربي.
خ�ضم الأحداث الأخرية التي �شهدتها الدولة ،مع ا�ست�شهاد كوكبة
يف ّ
من جنودن ��ا البوا�سل يف اليمن ،برز يف االفق حم ��ور هام وح�سا�س ،كاد
يع�صف باملجتمع ،بل و�أج ��زم �أنه لو ُق ِّي�ض له �أن ي�ستفحل ،لكان ب�إمكانه
�أن ي�ؤدّي �إىل ا�ضطرابات �أو حاالت �أمنية غري اعتيادية ،وزعزعة للأمن
واال�ستقرار يف املجتمع ،وخلق فتنة وقالقل بني مك ّونات املجتمع.
الإ�شاع ��ات ح ��رب خفي ��ة ،يقوده ��ا البع� ��ض ب�صياغته ��ا يف معام ��ل
الأكاذي ��ب واالدّعاءات .ويف املقابل ي�صدّقها الآخ ��رون الذين ينق�صهم
الوع ��ي والدراية الكافية ،ويعمل البع�ض يف اخلف ��اء على �إثارة القالقل
ون�ش ��ر معلومات مغلوطة وغري موثوقة ،و�شائعات مغر�ضة لتحقيق هدف
م ��ا .وتك�ث�ر ال�شائع ��ات وت ��روج يف �أوقات حم� � َّددة ،من خ�ل�ال ا�ستغالل
الأزم ��ات والظروف الت ��ي مي ّر بها املجتمع ،حيث جت ��د ال�شائعات بيئتها
اخل�صبة للنمو والتداول واالنت�ش ��ار .وال�شائعات والدعاية املغر�ضة التي
ت�سته ��دف الدولة ،متثل تهدي ��د ًا «مبا�شرا» للأم ��ن الوطني يف م�ضمونه
ال�شامل ،واالقت�صادي واالجتماعي وال�سيا�سي.
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وي�أت ��ي دورنا كمجتمع و�أفراد ،يف احلفاظ على قوة اجلبهة الداخلية
وترابطه ��ا ،و�ص� � ّد ال�شائع ��ات املغر�ضة جمهول ��ة امل�ص ��در ،والت�أ ّكد من
م�ص ��ادر ما ُيقال و ُينقل عرب الو�سائل املتن ّوع ��ة ،والرتيث يف ن�شر �أو نقل
املعلوم ��ة ،والوق ��وف على �آثارها ح ��ال ن�شرها ،وم ��دى �أهميتها لنا وملن
باحل�س الأمني يف التعامل مع �أ َّية معلومة ترد
حولنا ،والتمتّع على الدوام
ّ
من م�صدر غري ر�سمي .وهن ��اك �ضرورة ملحة للتعامل الفاعل وال�سريع
مع �أ َّي ��ة �شائعة ،والعمل على وقف انت�شاره ��ا ،وهنا يق�ضى التح ّرك على
م�ستوي ��ات خمتلف ��ة� ،أوله ��ا امل�ستوى الر�سم ��ي ،وذلك ب�ص ��دور بيان من
اجله ��ة املخت�صَّ ��ة لتو�ضيح طبيع ��ة هذه ال�شائع ��ة �أو املعلوم ��ة ،و�إعطاء
املتلقي املعلومات احلقيقية� .أما على امل�ستوى الثاينْ � ،أي ال�شعبي ،فيجب
�أخذ املعلومة من م�صادرها الر�سميةّ ،
وتوخي احليطة واحلذر ،والتثبت
م ��ن م�ضمونه ��ا قبل نقله ��ا .وعل ��ى امل�ست ��وى الثال ��ثْ � ،أي الأمني ،يجب
عل ��ى اجلهات املعنية مالحق ��ة مر ِّوجي ال�شائع ��ات ،والت�شديد يف فر�ض
عقوب ��ات عل ��ى من ت�س ّول له نف�س ��ة ن�شر ال�شائع ��ة �أو ترويجها ،بق�صد �أو
بدون ��ه .وقانون العقوبات الإماراتي ،يف هذا الإطار ،يت�صدّى بحزم لك ّل
�سل ��وك من �ش�أنه الت�أثري ال�سلبي يف اجله ��ود الع�سكرية يف ال�سلم والأمن
الع ��ام� ،أو ا�ستفزاز املجتمع ومتا�سكه .وعل ��ى امل�ستوى الربعْ � ،أي املجتمع
ب�أكمله ،علي ��ه تقع امل�س�ؤولية جتاه �أ َّية �إ�شاع ��ة �أو معلومة غري �صحيحيه،
بعدم نقلها �أو ن�شرها ،ما مل يت�أ َّكد من م�صدرها ،وعليه �أن يرتكها تقف
عنده ،ويرت َّيث يف الإف�صاح عنها �أو ن�شرها� ،إىل �أن تقوم اجلهات املعنية
بت�أكيدها �أو نفيها.
�إن م�شهد تالحمنا اليوم ،هو ر�سالة وا�ضحة ،ت�ؤ ِّكد للجميع �أن وحدتنا
الوطنية ،وانتماءنا لوطننا ،ووالءنا لقادتنا ،هي م�سوولية �أبناء الإمارات
جميع� � ًا .والعمل مع ًا نحو دحر من يرت َّب� ��ص مبك ّونات الدولة وم�ؤ�س�ساتها
وين�ش ��ر ال�شائعات والقالقل بني �صفوف �أبناء الوطن املتوحد ،من خالل
واحل�س الوطني و�إدارك امل�س�ؤولية املجتمعية مل�ستقبل واعد
الوعي الأمني
ّ
تتطل ��ع �إليه قيادتنا ليك�سبن ��ا مزيد ًا من النجاح ��ات وحتقيق طموحاتنا
التي نرنو �إليها ومل�ستقبل جيل قادم من �أبنائنا.
املجد واخلل ��ود ل�شهدائنا الأب ��رار ...والن�صر جلنودن ��ا البوا�سل يف
�ساحات ال�شرف والواجب ...والعزة والكرامة لوطننا والوالء لقادتنا.
نا�صر حممد اليماحي
مدير �إدارة الإعالم والتوا�صل اجلماهريي
الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث

�شهداء
احلق والواجب

بداية ملف
ال�شهداء
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ّ
اطلع على
دور مركز
العمليات
الوطني

«الهيئة»
تستقبل
وفدًا
من وزارة
العمل
يف �إطار اجلهود الرامية �إىل ا�ستمرارية التن�سيق
بني خمتلف اجلهات الوطنية ملا فيه توحيد الإمكانيات
وتعزيز قدرات اال�ستجابة للحاالت الطارئة ،قام وفد من
وزارة العمل ،بزيارة ملقر «الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ
والأزمات والكوارث» يف �أبوظبيَّ ،
مت خاللها البحث يف ُ�سبل
تعزيز عالقات التعاون بني اجلانبني يف خمتلف املجاالت
ذات االهتمام امل�شرتك ،و�آلية تن�سيق �إجراءات التعامل مع
حاالت الطوارئ والأزمات وتوحيدها ،واال�ستعداد لتبادل
اخلربات يف جمال التخطيط لإدارة الطوارئ ،وو�ضع متطلبات
ا�ستمرارية الأعمال يف خمتلف امل�ؤ�س�سات احليوية بالدولة.
وكان يف ا�ستقب ��ال الوف ��د الزائر �سعادة د جم ��ال حممد احلو�سني،
مدي ��ر عام «الهيئة» ،و�ضمّ الوفد �سعادة مب ��ارك �سعيد الظاهري ،وكيل
وزارة العم ��ل ،و�سعادة حمي ��د را�شد بن دميا�س ،وكيل ال ��وزارة امل�ساعد
ل�ش�ؤون العمل ،و�سعادة ماهر حمد العوبد ،وكيل الوزارة امل�ساعد ل�ش�ؤون
التفتي�ش ،و�سعادة �سيف �أحم ��د ال�سويدي ،وكيل الوزارة امل�ساعد ل�ش�ؤون
اخلدمات امل�ؤ�س�سة وامل�ساندة ،وعدد من امل�س�ؤولني يف الوزارة.
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وت�أت ��ي الزيارة يف �سي ��اق �س ْع ��ي وزارة العمل لإن�ش ��اء مركز عمليات
خا�صة بها� ،ضمن املنظومة الوطنية التي تربط مراكز عمليات الوزارات
والهيئات االحتادية املعن ّية بالتعامل مع الأحداث الطارئة على امل�ستويني
املح ّلي واالحتادي.
واطل ��ع وف ��د وزارة العمل على مك ّون ��ات «مركز العملي ��ات الوطني»،
التاب ��ع ل� �ـ «الهيئ ��ة» ،حي ��ث ق� � َّدم عل ��ى را�ش ��د الني ��ادي ،مدي ��ر �إدارة
العملي ��ات� ،شرح� � ًا ح ��ول �آلية عمل املرك ��ز واملفهوم الوطن ��ي امل�ستخدم
للتعامل م ��ع حاالت الطوارئ والأزم ��ات والكوارث ،و�آلي ��ة قيا�س فاعلية
اال�ستجاب ��ة ،و�أنظمة العملي ��ات ،وكذلك متكني امل�ؤ�س�س ��ات امل�شاركة يف
عملي ��ة اال�ستجاب ��ة للمواجهة الناجعة ،من خالل تطوي ��ر ُن ُظم االت�صال
وال�سيطرة والتوجيه ،وتعزيز قدراتها يف جمال �إدارة الأزمات والكوارث
ميداني� � ًا ،ومراقبة املوق ��ف على مدار ال�ساعة ،وم ��دى جاهزية اجلهات
امل�ستجيب ��ة للحدث .كما تناول م�ستويات الط ��وارئ ،والقيادة وال�سيطرة
�أثن ��اء �إدارة ح ��االت الط ��وارئ ،والهي ��كل التنظيمي لـ «مرك ��ز العلميات
الوطني» من حيث مهامه واخت�صا�صاته ودوره ،و�آليات االت�صال وتبادل
املعلومات مع كافة اجلهات املعن َّية.

بحث في تعزيز التعاون في مجال مواجهة األزمات والكوارث وإدارتها

وفد عسكري سريالنكي
يزور مقر «الهيئة» في أبوظبي

�أ َّكد �سعادة �/سيف حممد ارحمه ال�شام�سي ،نائب مدير عام «الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث»� ،أن
�إن�شاء «الهيئة» يعك�س اهتمام القيادة بالإن�سان على �أر�ض الدولة� ،سواء كان مواطن ًا �أو مقيم ًا ،ومن �أجل تعزيز �إمكانيات دولة
الإمارات العربية املتحدة يف مواجهة الطوارئ والأزمات والكوارث ،و�إدارتها وو�ضع متطلّبات �ضمان ا�ستمرارية العمل خاللها
والتعايف ال�سريع منها ،باال�ستعداد والتخطيط امل�شرتك ،وبا�ستخدام كافة و�سائل التن�سيق واالت�صال مع كافة اجلهات املعن ّية،
على امل�ستويات االحتادي واملحلي واخلا�ص ،بهدف املحافظة على مكت�سبات الوطن.
و�أ�ض ��اف ال�شام�سي ،خ�ل�ال ا�ستقباله لوفد
زائ ��ر من كلي ��ة الأركان ال�سرييالنكي ��ة برئا�سة
توي ��ا كونتا ،رئي�س حما�ضري جن ��اح الدرا�سات
اجل ّوي ��ة يف كلية الدف ��اع للقي ��ادة والأركان� ،أن
«الهيئ ��ة الوطني ��ة لإدارة الط ��وارئ والأزم ��ات
والك ��وارث» ،تقوم على �إدارة ف ّعالة وتن�سيق على
�ال ،من �أج ��ل توحيد جه ��ود حاالت
م�ست ��وى ع � ٍ
الطوارئ ،مبا يخدم الهدف من �إن�شاء منظومه
�إدارة الط ��وارئ والأزمات ،وم� � ّد ج�سور التعاون
وتب ��ادل اخلربات بني املعنيني ب� ��إدارة الأحداث
الطارئة ،والعمل يد ًا ب َيد مع امل�ؤ�س�سات والهيئات
من �شركائنا اال�سرتاتيجيني.
(وام)
وتناول اللقاء توطيد العالقات بني اجلانبني،
وتب ��ادل اخل�ب�رات واملع ��ارف ،لال�ستف ��ادة من
اجله ��ات املعن َّية يف كل ما يتعلق مبنظوم ��ة الطوارئ والأزمات والكوارث
التجارب ،من �أج ��ل تعزيز القدرات يف مواجهة
حاالت الطوارئ والكوارث ،وكيفية �إدارتها ،مبا ي�ساهم يف التخفيف من املتكامل ��ة .كما تناول برام ��ج التمرين والدورات التدريبي ��ة التي نفَّذتها
«الهيئة».
خماطرها وح َّدتها ،واملحافظة على الأرواح واملمتلكات واملكت�سبات.
وق� � َّدم ال�سبو�سي �أم ��ام الوفد الزائ ��ر �شرح ًا عن خط ��ط اال�ستجابة
واطل ��ع الوفد الزائر على دور «الهيئ ��ة» وا�سرتاتيجياتها وا�ستعدادها
ملواجه ��ة الأزم ��ات والطوارئ و�إدارته ��ا .كما تع َّرف عل ��ى اخت�صا�صاتها وط ��رق تنفيذه ��ا بالتعاون مع اجله ��ات املعن َّي ��ة يف الدول ��ة ،ودور �إدارة
التخطي ��ط يف �إعداد �سج� � ّل املخاطر والتهديدات ،وذل ��ك بتن�سيق �أدوار
و�أدوارها وخططها.
وا�ستمع الوف ��د ال�سرييالنكي �إىل �شرح ق َّدمه �سامل �سعيد ال�سبو�سي ،اجله ��ات املعن َّية يف الدولة عند وقوع �أ َّي ��ة حالة طارئة� ،أو �أزمة �أو كارثة.
رئي� ��س ق�س ��م التخطي ��ط يف «الهيئ ��ة» ،تن ��اول �أب ��رز خط ��ط اال�ستعداد و�أ ّكد عل ��ى �أن ا�سرتاتيجية «الهيئة» تعمل عل ��ى �إعداد خطط اال�ستجابة
واجلاهزية والتعايف التي �ساهمت «الهيئة» يف �إدارتها ،ومهامها الرامية الوطنية للطوارئ والأزمات والكوارث يف خمتلف الهيئات واجلهات ذات
�إىل تعميق ال�شراكة مع الهيئات وامل�ؤ�س�سات املعن َّية .وق َّدم عر�ض ًا موجز ًا العالقة ،م ��ن �أجل تطوير جاهزي ��ة القطاعات املعن َّي ��ة وتعزيز قدراتها
ع ��ن �إن�شاء «الهيئة» واخت�صا�صاتها و�أهدافها الرامية �إىل تعزيز قدرات وا�ستعداداتها لو�ض ��ع �إجراءات و ُن ُظم تو�ضح كيفية التعامل مع مثل هذه
اال�ستجابة حلاالت الطوارئ والأزمات والكوارث ،مبا يكفل احلفاظ على احل ��االت التي تتط َّلب �سرعة يف التن�سيق واال�ستجابة ،بالإ�ضافة �إىل رفع
مكت�سبات الوط ��ن ،وتعزيز التعاون امل�شرتك ودعم عالقات ال�شراكة مع قدرات العنا�صر من خالل التدريب على �سيناريوهات افرتا�ضية.
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ّ
مهمة في عملية التحصين
يشكل حلقة
َّ

«الهيئة» تؤكد على دور برنامج
«تعزيز» في ترسيخ الهوية الوطنية
مبخرجات برنامج
�أ�ش��اد الدكت��ور جمال حممد احلو�سني ،مدير عام «الهيئة الوطنية لإدارة الط��وارئ والأزمات والكوارث»ُ ،
«تعزيز» الهو ّية الوطنية ،يف ن�شر حماور و�أهداف رئي�سة ،لتعزيز مفاهيم الوالء واالنتماء للوطن ،وال�سالمة العامة ،والتط ّوع،
وتنفيذ العديد من الربامج ،خا�صة يف ما يتعلق بطلبة املدار�س يف خمتلف املراحل الدرا�سية ،وامل�ساهمة يف ت�شكيل حلقة مه َّمة
يف عملية التح�صني من خالل هذه ال�شريحة املجتمع ّية الهامة.
ّ
واطل ��ع د .احلو�سن ��ي ،يف ح�ض ��ور �سعادة �سيف
حممد ارحمه ال�شام�سي ،نائب املدير العام ،وعدد
م ��ن املديري ��ن ،خ�ل�ال ا�ستقباله يف مق ��ر «الهيئة»
يف �أبوظبي ،الدكتور حمم ��د علي عمري ال�شرياين،
رئي�س جلنة برنامج «تعزيز» ،على مبادرات اللجنة
وم�شاريعه ��ا وخططه ��ا ،املتعلق ��ة بتعزي ��ز الهو ّي ��ة
الوطني ��ة واالنتم ��اء وال ��والء ون�شر وتر�سي ��خ ثقافة
ال�سالمة العامة والتط ّوع ،يف املجتمع الإماراتي.
وترت�أ� ��س الأمان ��ة العام ��ة يف املجل� ��س الأعل ��ى
املوج ��ه �إىل املجتم ��ع
للأم ��ن الوطن ��ي الربنام ��ج َّ
مبختل ��ف مك ِّونات ��ه ،بغر�ض بن ��اء جيل يعت� � ّز بهذا
االنتماء ،وي�ساهم يف تر�سيخ قوة املجتمع الإماراتي
وبنيانه ،ملواجهة كافة �أنواع التحدّيات واملخاطر.
العديد من كت ��ب طلبة املدار�س يف جميع املراحل ،وذلك من خالل ن�شر
من جانبه ،ق ��دم د .ال�شرياين ال�شكر والتقدير
�ى
�
ل
ع
�وارث»،
�
ك
وال
�ات
�إىل «الهيئ ��ة الوطني ��ة لإدارة الط ��وارئ والأزم �
ثالث ��ة حماور ،ه ��ي :االنتماء وال ��والء ،ال�سالم ��ة العامة والتط� � ّوع ،وفق
م�ساهمته ��ا ودورها يف امل�شروع ،منذ �أن كان فكرة انطلقت من «الهيئة»،
ث � ّ�م تبل ��ورت يف برام ��ج وم�شاري ��ع ،و�أهمها م�ش ��روع الأغلف ��ة املدر�سية� ،أح ��دث الأ�سالي ��ب والط ��رق والأفكار التي م ��ن �ش�أنها �إي�ص ��ال الر�سالة
وبالتع ��اون والتن�سي ��ق مع وزارة الرتبي ��ة والتعليم ،حي ��ث ّ
تغطي املبادرة الوطنية �إىل الطلبة والأ�سر يف املجتمع.

للعمل ضمن فرق المراكز االنتخابية

«التطوع واجب وطني»
منتسبو برنامج
ّ
يشاركون في انتخابات «الوطني»
�أعلن��ت «الهيئ��ة الوطني��ة لإدارة الط��وارئ والأزم��ات
والك��وارث» ،ع��ن توف�ير متط ِّوع�ين م��ن �أع�ض��اء الربنام��ج
الوطن��ي التطوع��ي «التط ّوع واجب وطن��ي» ،للعمل �ضمن فرق
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املراك��ز االنتخابي��ة ،وذل��ك بالتعاون م��ع «اللجن��ة الوطنية
لالنتخابات».
رح ��ب الدكتور جم ��ال حممد احلو�سن ��ي ،مدير
ويف ه ��ذا الإط ��ارَّ ،

ع ��ام «الهيئ ��ة الوطني ��ة
لإدارة الط ��وارئ والأزم ��ات
مب�شارك ��ة
والك ��وارث»
متط ّوعي الربنامج يف امل�شهد
االنتخابي ،م�ساهمة منهم يف
تعزيز ح�ضور �أبناء الإمارات
يف ه ��ذه العملي ��ة الوطنية...
م�شدِّ د ًا عل ��ى حر�ص «الهيئة» ،من خالل برنامج «التط ّوع واجب وطني»،
على تر�سيخ ثقافة التط ّوع يف املجتمع ،وتزويد الكوادر الب�شرية باملهارات
الفنية والتقنية يف العمل التط ّوعي داخل الوطن وخارجه.
و�أ َّك ��د د .احلو�سني على �أن املتط ِّوع�ي�ن �سيخ�ضعون لربنامج تدريبي
ُم َع� � ّد م ��ن قب ��ل اللجنة الوطني ��ة لالنتخاب ��ات ،من �أج ��ل احل�صول على
املهارات واملعارف التي يج ��ب �أن يتح ّلى بها املتط ِّوع يف مراكز االقرتاع،
والتع� � ُّرف على الثقاف ��ة العامة للم�شاركة ال�سيا�سي ��ة ،و�إدارة فرق العمل
االنتخابي ��ة ،ومهارات خدم ��ة العمالء يف مراكز االق�ت�راع .كما يح�صل
املتط ِّوع ��ون عل ��ى املعلوم ��ات املتعلقة بالإج ��راءات الإداري ��ة والتنظيمية
والقانوني ��ة التي يجب تطبيقه ��ا ومراعاتها يف مراكز االق�ت�راع ...الفت ًا
�إىل �أن «الهيئ ��ة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزم ��ات والكوارث» �ساهمت
يف حتفيز املواطنني على التط� � ّوع للم�شاركة يف هذا العمل الوطني الذي
ي�سعى �إىل رفعة الوطن واالرتقاء بالعملية ال�سيا�سية ،و�إ�شراك الكفاءات

والك ��وادر الب�شري ��ة امل�ؤهَّ ل ��ة
للم�ساهم ��ة يف تنفيذ العملية
االنتخابي ��ة ،وغر� ��س ثقاف ��ة
التنمي ��ة ال�سيا�سية بني �أفراد
املجتمع .و�أ�شار �إىل �أن ه�ؤالء
ال�شب ��اب �سيعمل ��ون ك�سفراء
لالنتخاب ��ات يف مواقعه ��م ،و�سي�شاركون �أخوانهم باخل�ب�رات واملهارات
التي �سيكت�سبونها من امل�شاركة.
م ��ن جهة �أخرى �أو�ضح الدكتور �سيف جمع ��ة الظاهري ،مدير �إدارة
ال�سالمة والوقاية مدير الربنام ��ج الوطني التطوعي «واجب وطني»� ،أن
�أع�ضاء الربنامج �سيكون لهم دور يف تنظيم عملية الت�صويت ،وامل�شاركة
يف الأعم ��ال التط ّوعي ��ة املرتبطة باالنتخاب ��ات .و�أ َّكد �أن هن ��اك تفاع ًال
كبري ًا م ��ن متط ّوعي الربنامج ،حيث �أبدوا رغب ��ة عارمة يف امل�شاركة يف
االنتخاب ��ات املقبلة للمجل�س الوطني ،لإجناح العملية االنتخابية ...الفت ًا
م�سجل ،وهم م�ستعدّون
�إىل �أن الربنامج ّ
ي�ضم حالي� � ًا نحو 1200متط ِّوع َّ
خلدمة اللجنة الوطنية لالنتخابات كمتط ِّوعني ،وتقدمي كل ما من �ش�أنه
ت�سهيل عمليات الت�صويت املزمعة.

«الهيئة» وشرطة دبي تبحثان
تنسيق الجهود ألغراض الجاهزية
بح��ث ال�سي��د عل��ي �س��امل ب��ن كني��د
الفال�س��ي ،مدي��ر مرك��ز «الهيئ��ة الوطنية
لإدارة الط��وارئ والأزم��ات والك��وارث» يف
ام��ارة دبي ،مع �سعادة الل��واء خمي�س مطر
املزين��ة ،القائد العام ل�شرطة دبي ،تعزيز
عالق��ات التعاون ب�ين اجلانبني يف خمتلف
املجاالت ،و�آلية تن�سيق وتوحيد �إجراءات
التعامل مع حاالت الطوارئ والأزمات.
وتن ��اول اللق ��اء ،الذي ح�ضره املق ��دم الدكتور
�أحم ��د زع ��ل امله�ي�ري ،مدي ��ر املكت ��ب التنظيمي
للقي ��ادة العامة ل�شرطة دب ��ي ،ا�ستعداد اجلانبني
ّ
لتب ��ادل اخلربات يف جمال التخطي ��ط لإدارة الطوارئ ،وو�ضع متطلبات
ا�ستمراري ��ة الأعمال يف خمتلف امل�ؤ�س�سات احليوية يف الدولة ،بالإ�ضافة
�إىل تن�سي ��ق اجله ��ود وال�سيا�س ��ات والإج ��راءات الوطني ��ة لأغرا� ��ض

(وام)

اجلاهزي ��ة ،والإ�ش ��راف عل ��ى �إدارة الأزم ��ات والطوارئ عل ��ى امل�ستوى
الوطن ��ي ،وذلك وف ��ق �أعلى معايري التم ُّي ��ز التي تن�شده ��ا الدولة �ضمن
منظوم ��ة وطني ��ة ت�سهم يف حماي ��ة الأرواح واملمتل ��كات وتعزيز �إمكانات
الدولة يف مواجهة الطوارئ والأزمات.
اكتوبر 45 2015

وفد من «الهيئة» يزور جرحى القوات
المسلحة في مستشفى زايد العسكري
قام وفد من «الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ
والأزمات والكوارث» ،بزيارة ت�ضامنية جلرحى
القوات امل�سلحة يف م�ست�شفى زايد الع�سكري يف
�أبوظبي ،امل�شاركني �ضمن قوات التحالف العربي يف
عملية «�إعادة الأمل» يف اليمن ال�شقيقة ،ق َّدم خاللها
التهنئة لهم يف �أول �أيام عيد الأ�ضحى املبارك.
واطم�أن الوفد ،الذي تر�أّ�سه �سيف حممد ارحمه
و�ضم عدد ًا من
ال�شام�سي نائب مدير عام «الهيئة» َّ
ال�صحية للجرحى،
امل�س�ؤولني فيها ،على احلالة
ّ
م�شيد ًا بالدور البطويل الذي تقوم به القوات امل�سلحة
الإماراتية دفاع ًا عن احلق والواجب ون�صرة �إخوانهم
يف اليمن ،من منطلق �إميانهم باهلل ووالئهم لوطنهم
وقيادتهم.
ومت ّنى وفد «الهيئة» للجرحى ال�سالمة التامة،
العلي القدير �أن مينَّ على �أبطال
داعي ًا املوىل
ّ
الإمارات بال�شفاء العاجل.

(وام)

بهدف تمكين الجمهور من الوصول الفوري إلى خدماتها

ِّ
تدشن تطبيق الهواتف الذكية
«الهيئة «

يف �إطار تطبيق �سيا�سة حكومة دولة الإمارات العربية املتحدة ،للتح ّول نحو احلكومة الذكية ،وعم ًال بتوجيهات ومتابعة
�سمو ال�شيخ هزاع بن زايد ال نهيان ،م�ست�شار االمن الوطنيَّ ،
د�شن معايل �سيف �سلطان العرياين� ،أمني عام املجل�س الأعلى للأمن
الوطني رئي�س جمل�س �إدارة «الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث» تطبيق «الهيئة» اخلا�ص على الأجهزة
الذكية ،وذلك يف خطوة تهدف �إىل متكني �شريحة وا�سعة من اجلمهور من الو�صول الفوري والف ّعال �إىل املحتوى اخلا�ص بـ
«الهيئة» على �أجهزتها الذكية ،من �أجل احل�صول على كافة املعلومات واخلدمات التي تقدّ مها من برامج التوعية ور�سائل
ال�سواء،
التحذير والتنبيه والإر�شادات واملعلومات التي تطلقها لتجنُّب املخاطر التي قد يتع َّر�ض لها املجتمع والأفراد على ّ
وذلك عرب �أحدث و�سائل االت�صال الداعمة للو�سائط املتعدِّ دة ،ف�ض ًال عن الأخبار والأن�شطة والفعاليات التي تقوم بها «الهيئة».
وي�ض � ّ�م التطبيق طيف ًا وا�سع ًا م ��ن املعلومات املبوبة ب�أ�سلوب منهجي،
وقام معايل �سيف �سلطان العرياين ،يف ح�ضور �سعادة الدكتور جمال
حمم ��د احلو�سن ��ي ،مدير عام "الهيئ ��ة" ،و�سعادة �سي ��ف حممد ارحمة يع ��زِّ ز �سهول ��ة الو�ص ��ول �إليها با�ستخ ��دام التقني ��ات الذكي ��ة ،لالرتقاء
ال�شام�س ��ي ،نائ ��ب املدير الع ��ام ،ب�إطالق ه ��ذا التطبيق ،ليك ��ون رافد ًا مب�ستوى اخلدمات ،ومعرفة تفاعل اجلمهور مع ما تطرحه "الهيئة" من
برام ��ج وان�شطة وخدمات ،مب ��ا يف ذلك الأخبار واملب ��ادرات وامل�شاريع،
جديد ًا وحمور ات�صال ف ّعال بني الهيئة واملجتمع.
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والأنظم ��ة املُ�ستخدم ��ة ،وبرامج
التوعي ��ة والإ�ص ��دارات العلمي ��ة
والإعالمية ،ومراكز الإيواء التي
َّمت حتديده ��ا يف كاف ��ة مناط ��ق
الدول ��ة ،والتعري ��ف بطريق ��ة
االنت�ساب �إىل "الربنامج الوطني
التط ّوعي :التط ّوع واجب وطني".
وال يقت�صر حمت ��وى التطبيق
عل ��ى اجلوان ��ب التعريفي ��ة ب� �ـ
"الهيئ ��ة" ،بل ير�ش ��د �أي�ض ًا �إىل
كيفية االت�صال الفوري واملبا�شر
بها يف حاالت الطوارئ ،والتع ّرف
عل ��ى التحذي ��رات والإر�ش ��ادات
الت ��ي تطلقه ��ا "الهيئ ��ة" عن ��د
الإع�ل�ان ع ��ن ح ��االت الطوارئ
عل ��ى م�ستوى الدول ��ة .كما يقدِّ م
الط ��رق ال�سليمة لتج ُّنب املخاطر
الت ��ي ق ��د يتع ّر� ��ض له ��ا الف ��رد
واملجتم ��ع ،م ��ن خ�ل�ال "دليل ��ك
يف احل ��االت الطارئ ��ة"� ،إ�ضافة
�إىل املالحظ ��ات وال�شكاوى التي
تُ�سهم يف تطوير منهجيات تبادل
املعلومات مع امل�ؤ�س�سات املعن َّية وال�شركاء و�أفراد املجتمع .
و�أ�ش ��ار د .احلو�سن ��ي �إىل �أن ه ��ذا التطبيق ي�ش ِّكل خط ��وه يف م�سرية
"الهيئ ��ة" ،نح ��و التطوير واالبتكار الذي ت�سع ��ى من خالله �إىل التم ُّيز،
توجهات القي ��ادة احلكيمة التي تدعم االبت ��كار والإبداع يف
متا�شي� � ًا مع ّ
كاف ��ة املجاالت ...مو�ضح� � ًا �أن التطبي ��ق املبتكر ميتاز بكون ��ه الأول من
نوع ��ه باللغ ��ة العربي ��ة يف منطقة ال�ش ��رق الأو�سط يف ه ��ذا املجال ،كما
جمان ًا على جميع الأجهزة الذكية ،مبا فيها �أجهزة IOS
ميكن حتميله ّ
و�أندرويد.
و�أ َّك ��د احلو�سن ��ي �أن "الهيئ ��ة" ت�سع ��ى من خ�ل�ال تنفي ��ذ مبادراتها
وخططه ��ا اال�سرتاتيجي ��ة ،لأن تتواف ��ق م ��ع نهج احلكوم ��ة االحتادية يف
جم ��االت التوعية واجلاهزي ��ة للأفراد واملجتمع ،وتوظي ��ف التكنولوجيا
والتقني ��ات احلديث ��ة وا�ستخدامه ��ا يف جميع مراحل مواجه ��ة الطوارئ
والأزم ��ات والكوارث ...من ّوه ًا �إىل �سعي "الهيئة" الدائم نحو تعزيز ثقة
اجلمه ��ور بفاعلية خدماتها ،وبالتايل ،تعزيز الأم ��ن واال�ستقرار لأفراد
املجتمع ،بهدف حماية الأرواح واحلفاظ على مكت�سبات الدولة.
و�أو�ض ��ح د .احلو�سن ��ي �أن الأهداف التي ت�سعى اليه ��ا "الهيئة" ت�أتي

يف مقدمته ��ا تعزيز وع ��ي وثقافة اجلمهور ،والرتكيز عل ��ى ن�شر التوعية
عرب قن ��وات االت�صال احلديث ��ة ،ومنها الهواتف الذكي ��ة ،لتي�سري توفري
املعلوم ��ات والتحذي ��رات �إىل كاف ��ة مك ّون ��ات املجتم ��ع ،ويف �أ�س ��رع وقت
وب�أ�سه ��ل الو�سائ ��ط املتاح ��ة ،وب�شكل ي�ساه ��م يف حتفي ��ز اجلمهور على
متابع ��ة كل امل�ستج ��دات ،ك ��ون املجتمع ه ��و امل�ستجي ��ب الأول يف حاالت
الط ��وارئ والأزمات والكوارث ،وعلى عاتقه تق ��ع امل�س�ؤولية يف امل�ساهمة
الف ّعالة مع "الهيئة" وامل�ؤ�س�سات املعن َّية ،يف التقليل من املخاطر التي قد
تتع َّر� ��ض لها الدول ��ة ،والتخفيف من ح َّدتها ....م�ش�ي� ً
را �إىل �أن التطبيق
يتم َّي ��ز بت�صميم مبتك ��ر ومتجدِّ د و�سه ��ل اال�ستخدام ،لكاف ��ة امل�ستويات
الثقافية والفردية ،و�سهولة �إمكانية البحث حتت ا�سم " "NCEMAو
"الط ��وارئ والأزمات" ،باللغتني العربية والإنكليزية ،و�إتاحة احل�صول
عل ��ى املعلوم ��ات ب�سهولة وبدق ��ة ويف الوقت املنا�س ��ب ،واال�ستعالم عنها
ب�سهولة التنقل بني �أبواب املوقع املختلفة ،يف حني ي�أتي التطبيق مدعوم ًا
بنظام �إدارة املحتوى ال�شامل لإدارة املوقع االلكرتوين.
واجلدي ��ر بالذك ��ر� ،أن التطبي ��ق متوف ��ر حالي� � ًا باللغت�ي�ن العري ��ة
والإنكليزي ��ة ،وهن ��اك خطط لرتجمت ��ه �إىل لغات �أخرى ،مث ��ل الأوردية
والفرن�سية.
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َّ
أكد أنها خطوة أولى إلنشاء محطة فضائية
متخصصة في شؤون الطقس والمناخ
ِّ

د .عبداهلل أحمد المندوس
المدير التنفيذي لـ
«المركز الوطني لألرصاد
الجوية والزالزل»
ّ
رئيس «اللجنة العربية
الجوية»
الدائمة لألرصاد
ّ
لـ «

»:

● الهدف من إطالق قناة الـ«يوتيوب»
الخاصة تسهيل وصول خدمات
الجوية والزالزل إلى المجتمع
األرصاد
ّ
بأسهل الطرق المتاحة وأسرعها
التطور
● نسعى دائمًا إلى مواكبة
ّ
العلمي والتقني في تحديث
يتم
األجهزة والبرمجيات التي
ّ
الجوي والزلزالي
استخدامها للرصد
ّ
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�أ َّك��د الدكت��ور عبداهلل
�أحم��د املندو���س ،املدي��ر
التنفي��ذي ل��ـ «املرك��ز
الوطن��ي للأر�ص��اد اجل ّوية
وال��زالزل» رئي���س اللجنة
العربية الدائمة للأر�صاد
اجل ّوية� ،أن «املركز» ي�سعى
دائم ًا� ،إىل مواكبة التط ّور
العلمي والتقني ،يف تطوير
الأجه��زة والربجمي��ات
يت��م ا�ستخدامه��ا
الت��ي
ّ
للر�ص��د اجل ّوي والزلزايل،
و�إ�ضاف��ة
وحتديثه��ا،
حمطات جدي��دة ،من �أجل
حت�س�ين مخُ رج��ات �أنظمة
ال َّر ْ�ص��د ،بالإ�ضاف��ة �إىل
العمل على تبادل البيانات
مع الدول املج��اورة ،بهدف
زيادة مدى تغطية ال�شبكة
الوطني��ة ،للم�ساهم��ة يف
حت�سني ّ
دقة حتديد مواقع
الزلزال وتقييمها.
و�أو�ض ��ح �أن مراقبة تغيرُّات
الق�ش ��رة الأر�ضي ��ة ،تت � ّ�م م ��ن
ر�ص ��د الن�شاط
خ�ل�ال متابع ��ة ْ
الزل ��زايل ،عل ��ى امل�ستوي�ي�ن
املح ّل ��ي والإقليم ��ي ،ع�ب�ر
�شب ��كات ال َّر�ص ��د اخلا�ص ��ة
و�شبكات �أجه ��زة حتديد املوقع
( ،)GPSو�أن «املرك ��ز»
ي�شارك حالي ًا م ��ع بلدية مدينة
�أبوظب ��ي يف م�ش ��روع درا�س ��ة
يتم من خالل ��ه حتديد �سرعة حركة
حت ��ركات الق�شرة الأر�ضي ��ة ،الذي ّ
ال�صفيح ��ة العربية بالن�سبة �إىل ال�صفيحة الأوروا�سيوية ،مقارنة مبعدل
الن�شاط الزلزايل يف املنطقة.
وق ��ال ،يف ح ��وار خا�ص ل� �ـ «ط ��وارئ و�أزم ��ات»� ،إن «املرك ��ز الوطني
للأر�ص ��اد اجل ّوي ��ة والزالزل» يق ��وم مبراقـبة جودة الهـ ��واء ،وما يحتويه

م ��ن مك ِّون ��ات ت�ؤثر على الغالف اجل� � ّوي ،عن طريق �إن�ش ��اء �شبكتني من
حمط ��ات املراقب ��ة ،الأوىل لر�صد ج ��ودة اله ��واء الإلكرتوني ��ة ،والثانية
لر�صد الغبار املُت�ساقط.
ر�صد للغبار املت�ساقط ،يف
و�أ�ضاف� ،أن «املركز» �أن�ش�أ �شبكة حمطات ْ
ع ��دة مناطق يف الدولة ،لدرا�سة مدى تل� � ّوث الغالف اجل ّوي يف املناطق
املحيط ��ة ...م�ش�ي� ً
را �إىل تركي ��ب  31جهـاز ًا لهذا الغر� ��ض ،وتوزيع عدد
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منه ��ا اعتمـ ��اد ًا على االجتـاه ال�سائد للرياح الت ��ي ته ّـب يف اجتاه املناطق
و�أو�ض ��ح د .املندو�س �أن برنامج الإم ��ارات لبحوث علوم اال�ستمطار،
الك�سـ ��ارات وم�صان ��ع الإ�سمـنت ،حيث �إنه ��ا ت�ش ِّكل �أحد ال ��ذي ُي�شرف عليه املركز ،ا�ستقطب خالل دورت ��ه الأوىل  78بحث ًا �أ َّولياً
ال�سكـني ��ة ،من ّ
ً
ً
ّ
َّ
متخ�ص�صة من املحكمني
امل�ص ��ادر الأكـ�ث�ر احتماال للغـب ��ار .كما مت توزيع عدد م ��ن هذه الأجهزة من  34دولة حول العامل ...م�شريا �إىل �أن جلنة
ِّ
يف ع ��دة مناطق بعيدة عن ت�أثري الك�سارات وم�صانع الأ�سمنت للمقارنة .قامت بتقييم هذه البحوث ،واختري منها �أف�ضل  15بحث ًا لرت�شيحها �إىل
يتم ا ّتب ��اع الطرق املُعـتم ��دة دولي ًا للو�صـول املرحل ��ة املقبل ��ة اخلا�صة بتقييم البحوث الكامل ��ة ،وذلك خالل اجتماع
و�أو�ض ��ح يف ه ��ذا ال�ش�أن� ،أنه ّ
ّ
�إىل �أف�ضل النتائج ملراقبة م�ستوى الغبار املت�ساقط على املناطق املحيطة ث ��انٍ للجن ��ة املحكمني �س ُيع َق ��د يف نوفمرب املقبل ،حيث �سيت � ّ�م اختيار ما
بالك�س ��ارات وم�صان ��ع الأ�سمـن ��ت ،بهدف توف�ي�ر قاعدة بيان ��ات علمية ي�ص ��ل �إىل  5بح ��وث كاملة ،والإعالن عنها يف �شه ��ر يناير  ،2016للفوز
�سليمـ ��ة ،تتيح اتخ ��اذ الق ��رارات امل�ستقبلية على م�ستوى تل ��ك املناطق ،مبنحة تبلغ قيمتها  5ماليني دوالر �أمريكي� ،ستق َّدم على مدى � 3سنوات
وعلى م�ستوى الدولة ب�شكل عام .و�أ�شار �إىل قيام «املركز» ب�إن�شاء خمترب لدعم هذه البحوث وتطويرها.
يتم
خا� ��ص لتح�ضري وحتدي ��د تراكي ��ز ع ِّينات الغب ��ار املت�ساق ��ط ،التي ّ
و�أ َّك ��د �أن التزام «املركز الوطني للأر�صاد اجل ّوية والزالزل» باملعايري
ج ْمعها �شهري ًا ،باتّباع الطرق املُعتمـدة من وكالة حماية البيئة الأمريكية الت ��ي ت�ضعه ��ا املنظم ��ة العاملية للأر�ص ��اد اجل ّوي ��ة ،والتعليم ��ات الف ّنية
( ،)ASTM D-1739اخلا�صـ ��ة مبراقبة الغـب ��ار املت�ساقـط وحتـليله ،ال�صادرة عنها ،والوفاء بالتزاماته الدولية يف ما يتعلق بالتبادل الفوري
وذلك لتحديد م�سـتوياته.
املجاين لبيان ��ات الأر�صاد اجل ّوية الأ�سا�سية
ّ
بني ال ��دول� ،ش ّكلت – ك ّله ��ا � -أ�سا�س ًا لو�ضع
ويف �ش� ��أن �إط�ل�اق «املرك ��ز» لقن ��اة ال� �ـ
�اف ال ��دول املتقدِّ م ��ة يف
«املرك ��ز» يف م�ص � ِ
«يوتي ��وب» اخلا�ص ��ة بالأر�ص ��اد اجلوي ��ة
هذا املج ��ال ...الفت� � ًا يف هذا ال�ص ��دد� ،إىل
وال ��زالزل� ،أ َّك ��د د .املندو� ��س �أن ذلك جاء
● تماشيًا مع
مب ��ادرة «املرك ��ز» – يف �إط ��ار ه ��ذا التعاون
متا�شي� � ًا م ��ع الر�ؤي ��ة احلكيم ��ة للقي ��ادة
الحكومة
استراتيجية
 ب�إقام ��ة �شبكات لل َّر ْ�صد اجل� � ّوي واملناخيالر�شي ��دة ،يف �إر�س ��اء دعائ ��م احلكوم ��ة
والهيدرولوج ��ي واجليوفيزيائ ��ي ،وبتب ��ادل
سيتم إصدار
الذكية،
ّ
الإلكرتوني ��ة ،وت�سهي ��ل و�ص ��ول خدم ��ات
البيان ��ات ذات ال�صل ��ة ،ومعاجلته ��ا،
الأر�صاد اجل ّوي ��ة والزالزل ،ب�أ�سهل الطرق
الجوي
تطبيق ال َّرصد
ّ
ومعايرتها ،وامل�ساعدة على نقل التكنولوجيا،
املتاح ��ة و�أ�سرعه ��ا .و�أو�ض ��ح �أن الن�ش ��رة
والزلزالي للهواتف
والتدريب والبحوث يف جمال اال�ستمطار.
اجل ّوي ��ة ،هي النواة الأ�سا�سية لهذه القناة،
ويف ما ي�أتي ،تفا�صيل احلوار:
الذكية على األنظمة
لتوفري تو ّقع ��ات الطق�س يومي ًا ،وعلى مدار
الأ�سب ��وع ،م ��ن امل�صدر الر�سم ��ي والوحيد
 iosو .Android
خلدمات الأر�صاد اجل ّوية والزالزل يف دولة
ماه��ي �أه��م �إجن��ازات املرك��ز
الإمارات العربية املتحدة.
خالل العام اجلاري ،و�أبرز خططه
وذك ��ر �أن حج ��م التعام ��ل م ��ع املوق ��ع
امل�ستقبلية؟
ً
الإلك�ت�روين الر�سمي ل� �ـ «املركز» ،الذي يزوره يومي� �ا يف الأحوال العادية
ُ�سجل لـ «املركز الوطني للأر�صاد
م ��ا ُي َع ّد من �أبرز الإجنازات ،التي ت َّ
نح ��و � 50ألف �شخ�ص ،من داخ ��ل الدولة وخارجها ،ونح ��و مليوين زائر
تقريب ًا يف الأيام التي ت�شهد تقلبات مناخية ،كان الدافع الأ�سا�س لزيادة اجل ّوية والزالزل» على امل�ستوى اال�سرتاتيجي ،هو ح�صول دولة الإمارات
االهتم ��ام بالتوا�صل م ��ع اجلمهور ،وب ��ذل �أق�صى اجله ��ود لتوفري كافة العربية املتحدة على رئا�سة «اللجن ��ة العربية الدائمة للأر�صاد اجلوية»
يف جامع ��ة ال ��دول العربي ��ة ،ال ��ذي ُيعطي «املرك ��ز» مكانته ب�ي�ن املراكز
املعلومات ب�شكل دقيق و�سريع.
املتخ�ص�ص ��ة يف الأر�صاد على م�ستوى ال ��دول العربية� .أما على امل�ستوى
ِّ
و�أعل ��ن �أن ه ��ذه القن ��اة ه ��ي مبثاب ��ة اخلط ��وة الأوىل لإن�شاء حمطة العلم ��ي الأكادمي ��ي ،فقد ّمت اط�ل�اق «برنام ��ج الإمارات لبح ��وث علوم
ف�ضائي ��ة
ِّ
متخ�ص�ص ��ة يف �ش�ؤون الطق�س واملن ��اخ م�ستقب ًال ،و�سوف تكون اال�ستمطار» ،الذي يدعم الأبحاث اخلا�صة بتعزيز كمية هطول الأمطار
من�صَّ ��ة �إعالمية لنقل الأخبار اليومي ��ة
ِّ
املتخ�ص�صة يف الأر�صاد اجل ّوية ع�ب�ر عملي ��ات اال�ستمطار .وم ��ن ناحية اخلدم ��ات املجتمعي ��ة والتقنية
م ��ن منبعه ��ا ،دون �أ َّية تدخ�ل�ات راجع ��ة ل�سيا�سات تفر�ضه ��ا املحطات والإعالمي ��ة ،يف الوق ��ت نف�سهّ ،مت �أطالق املوقع الإلك�ت�روين الذي يقدّم
معلومات ع ��ن الأر�صاد اجلوي ��ة والن�شاطات الزلزالي ��ة بطريقة حديثة
التلفزيونية.
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ومتط ِّورة ،ف�ض ًال �إطالق قناة «املركز» على الـ «يوتيوب» ،التي ُت َع ّد الأوىل
م ��ن نوعها على م�ستوى الوطن العربي ،حيث تقدِّ م ن�شرات ج ّوية يومية،
ف�ض ًال عن عدة برامج توعوية وترفيهية.
برام ��ج يومية و�أ�سبوعي ��ة ،حيث تت�ض َّم ��ن القناة الن�ش ��رات اجل ّوية،
يخ�ص اخلطط امل�ستقبلية ،ف�إن «املركز الوطني للأر�صاد
�أما يف م ��ا ّ
اجلوية والزالزل» ي�سع ��ى �إىل ا�ست�ضافة «املنتدى العربي الأول للأر�صاد وبرام ��ج للتعري ��ف ب�أف�ض ��ل �أماك ��ن ال�سياح ��ة وال�سف ��ر داخ ��ل الدول ��ة
اجلوية واملن ��اخ» ،واجتماع اللجنة العربية الدائم ��ة للأر�صاد اجلوية يف وخارجه ��ا ،يف كل ف�صل من ف�ص ��ول العام ،وبرامج ع ��ن ال�صحة و�آخر
دورتها الـ  .32كما يعمل «املركز» على االنتهاء من �إجناز املبنى اجلديد م�ستج ��دات برام ��ج املرك ��ز وم�شاريع ��ه ،بالإ�ضافة �إىل ع ��دد من برامج
الواق ��ع يف �أبوظبي ،وتنفي ��ذ امل�شاريع الأ�سا�سي ��ة لت�صميم و�إجناز البنى م�سابقات الت�صوير الفوتوغرايف والفيديو.
موجهة �إىل كافة ال�شرائح والقطاعات داخل الدولة وخارجها.
القناة َّ
التحتي ��ة الرئي�س ��ة ،الت ��ي َّمت ت�صميمها وحتديد موا�صفاته ��ا لتتوافق مع
معاي�ي�ر ا�ستمرارية الأعم ��ال واملبادرات احلكومية الأخ ��رى ،ويف �سبيل �إن حجم التعامل مع املوقع الإلكرتوين الر�سمي لـ «املركز» ،والذي يزوره
يومي� � ًا يف الأح ��وال العادية نحو � 50ألف �شخ� ��ص ،وي�صل هذا العدد من
ذلكَّ ،مت و�ضع عدة م�شاريع �ضمن خطة املركز منها:
داخ ��ل الدولة وخارجها يف الأيام التي ت�شهد تقلبات مناخية �إىل مليوين
م�شروع ت�صميم وبناء البنية التحتية ال�شبكية
زائر تقريب� � ًا ،ه ��و الدافع الأ�سا� ��س لزيادة
م�ش ��روع ت�ص ��ميم وبناء غ ��رف عمليات
االهتم ��ام بالتوا�ص ��ل م ��ع اجلمه ��ور ،وبذل
الأر�صاد اجلوية والزالزل
�أق�صى اجلهود لتوفري كافة املعلومات ب�شكل
م�ش ��روع بن ��اء وت�ص ��ميم ا�س ��توديو ّ
لبث
دقيق و�سريع.
● أحد أهم األحالم
الن�شرات اليومية
ومتا�شي� � ًا م ��ع ا�سرتاتيجي ��ة احلكوم ��ة
التي كانت تراودنا في
م��ا ه��ي الآف��اق الت��ي ير�سمه��ا
الذكي ��ة� ،سيت ��م �إ�ص ��دار تطبي ��ق ال َّر�ص ��د
«المركز » كان خلق
على
اجل� � ّوي والزل ��زايل للهوات ��ف الذكي ��ة
«املرك��ز» ملرحل��ة م��ا بع��د �إطالق
ً
الأنظم ��ة  iosو  ،Androidوحتقيق� �ا
تخصص أكاديمي
ُّ
قن��اة «يوتيوب»؟ وه��ل تطمحون
ال�سرتاتيجية املرك ��ز ،فقد َّمت �إبرام العديد
شباب
تكوين
يستطيع
ّ
حمط��ة
– مث�ل ًا � -إىل �إط�لاق
م ��ن االتفاقيات مع خمتلف اجلهات املحلية
مواطنين يعملون في
والدولي ��ة لتعزيز التع ��اون امل�شرتك وتبادل
متخ�ص�ص��ة يف �ش���ؤون
ف�ضائي��ة
ِّ
اخلربات واال�ستمرار يف عملية التطوير.
مجال األرصاد.

م��ا هي الربامج الت��ي �ستقدِّ مها هذه القن��اة؟ و َمن هو
اجلمهور امل�ستهدف من ِق َبلها؟

الأر�صاد اجل ّوية والزالزل؟

�أطل��ق املرك��ز م�ش��روع قن��اة
خا�ص��ة بالأر�صاد اجل ّوية على الـ
«يوتي��وب» ،ه��ي الأوىل من نوعها يف الوط��ن العربي ،ما
هي الر�سالة التي تعتزمون �إي�صالها �إىل اجلمهور؟

ج ��اء �إطالق القناة متا�شي ًا مع الر�ؤية احلكيم ��ة للقيادة الر�شيدة يف
�إر�س ��اء دعائم احلكوم ��ة الإلكرتونية ،وت�سهيل و�ص ��ول خدمات الأر�صاد
اجل ّوي ��ة والزالزل ،ب�أ�سه ��ل الطرق املتاحة و�أ�سرعه ��ا .فالن�شرة اجل ّوية،
وهي الن ��واة الأ�سا�سية لهذه القناة ،لتوفري توقعات الطق�س يومي ًا ،وعلى
م ��دار الأ�سبوع ،من امل�صدر الر�سمي والوحيد خلدمات الأر�صاد اجل ّوية
وال ��زالزل يف دول ��ة الإم ��ارات العربية املتح ��دة ،مبا ميتلك ��ه املركز من
املتخ�ص�صة لن�شر
�أحدث التقن ّيات و�أف�ضل العنا�صر واخلربات الب�شرية
ِّ
معلومات موثوقة عن �أحوال الطق�س.

�إن ه ��ذه القن ��اة ُت َع� � ّد اخلط ��وة الأوىل
متخ�ص�ص ��ة يف
لإن�ش ��اء حمط ��ة ف�ضائي ��ة
ِّ
ً
�ش� ��ؤون الطق�س واملن ��اخ م�ستقب�ل�ا ،و�سوف
واملتخ�ص�صة
تك ��ون من�صَّ ��ة �إعالمية لنق ��ل الأخبار اليومي ��ة املخت�صَّ ��ة
ِّ
يف الأر�ص ��اد اجل ّوي ��ة م ��ن منبعها ،دون �أ َّي ��ة تدخالت راجع ��ة ل�سيا�سات
تفر�ضها املحطات التلفزيونية.

املتخ�ص�ص يف ه��ذا املجال،
ه��ل متلكون طاقم العم��ل
ِّ
خمت�صة من خارج
�أم �ستلج���أون �إىل اال�ستعانة بجه��ات
َّ
املركز؟

َّمت �إن�ش ��اء ا�ستوديو متم ِّي ��ز للت�صوير والبثّ من داخ ��ل «املركز» على
�أحدث امل�ستوي ��ات ،و َّمت تدريب العاملني يف «املركز» على �إعداد الربامج
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وتقدميه ��ا ،وجميع مقدّمي الن�شرات والربام ��ج يف القناة هم من طاقم
العمل املوجود يف «املركز» ،وذلك لتكوين جيل جديد من مذيعي الأر�صاد
واحل�س املهني جتاه م�ضمون الن�شرات
اجل ّوية ،لديهم اخلربات الكافية
ّ
متخ�ص�صة يف
�ة
�
ن
مواط
إعالمية
�
�وادر
�
ك
اجل ّوي ��ة ،بالإ�ضاف ��ة �إىل �إعداد
ِّ
�إعالم الأر�صاد اجلوية.

متخ�ص�صة م ��ن املراجعني واملح ّكم�ي�ن ،واختري منه ��ا �أف�ضل 15
جلن ��ة
ِّ

بحث ًا ليرت�شحوا �إىل املرحلة املقبلة اخلا�صة بتقييم البحوث الكاملة ،من
خ�ل�ال اجتم ��اع ثانٍ للجنة املح ّكم�ي�ن �س ُيع َقد يف �شه ��ر نوفمرب من العام
اجلاري .2015
�ستت�ض َّم ��ن اللجن ��ة الثانية بع�ض املح ّكمني الذي ��ن �شاركوا يف اللجنة
�أي��ن تكم��ن – من ْ
و�سيتم عر�ض كافة البحوث �أي�ض ًا
وجه��ة نظرك��م � -أه ّمي��ة و�ضرورة الأوىل ،بالإ�ضاف ��ة �إىل حم ّكمني ُجدُد.
ّ
املتخ�ص�صني يف املج ��االت العديدة التي
توحي��د م�ص��ادر املعلومات اجل ّوية؟ وما ه��و �إطار و�شكل عل ��ى عدد كبري م ��ن املراجعني
ِّ
التع��اون والتن�سيق بني «املرك��ز» وامل�ؤ�س�سات الإعالمية تغطيه ��ا البحوث ،وذلك ل�ضمان جودة ودقة املادة العلمية املقدمة فيها.
�سيتم اختيار ما ي�صل �إىل  5بحوث كاملة ،والإعالن عنها خالل
وبه ��ذاّ ،
على هذا ال�صعيد؟
�أ�سب ��وع �أبوظبي لال�ستدامة ،للفوز مبنح ��ة الربنامج الإجمالية التي تبلغ
تتلخَّ � ��ص �أهمي ��ة توحي ��د املعلوم ��ات
قيمتها  5مالي�ي�ن دوالر �أمريكي� ،ستق َّدم على
يف َ
احل� � ّد م ��ن امل�شكل ��ة الأ�سا�سي ��ة التي
مدى � 3سنوات لدعم هذه البحوث وتطويرها.
حت ��دث من ج� � ّراء التعامل م ��ع �أكرث من
● مراقبة تغ ُّيرات
كما �سيفتح باب القبول للبحوث الأولية للدورة
م�ص ��در للمعلوم ��ات ،خا�ص ��ة املعلومات
الثانية من الربنامج.
اال�سرتاتيجية التي مت� � ّ�س املواطن و� ْأمنه
تتم
القشرة األرضية ّ
وا�ستقراره .وعلى �صعيد و�سائل الإعالم
وعالقته ��ا م ��ع «املرك ��ز» ،فبع ��د كل هذه
رصد
عبر متابعة ْ
�أطل��ق «املرك��ز» ،بالتع��اون م��ع
ال�سنوات من �إن�شاء املركزَّ ،مت بناء تاريخ
النشاط الزلزالي على
جامع��ة «بوليتكني��ك �أبوظب��ي»،
من الثق ��ة وال�شفافية املطلوب ��ة والتعامل
املري ��ح جلمي ��ع و�سائ ��ل الإع�ل�ام ،ويجد
�أول بكالوريو���س يف جمال الأر�صاد
ّ
المحلي
المستويين
«املرك ��ز» تف ّهم� � ًا كبري ًا م ��ن كل الو�سائل
اجل ّوي��ة عل��ى م�ست��وى الدول��ة ،م��ا
الإعالمي ��ة ،حيث �أن هن ��اك تعاون كبري
واإلقليمي من خالل
ه��ي الدواف��ع وراء اتخ��اذ مثل هذا
ومم َّي ��ز مع اجلمي ��ع ،بف�ض ��ل املو�ضوعية
الخاصة
صد
ر
ال
شبكات
والآني ��ة التي يتم َّيز به ��ا «املركز» ،ف�ض ًال
َّ
التوجه؟
ُّ
عن امتالكه لأح ��دث التقنيات يف جمال
هن ��ا ن�ستطيع الق ��ول �إن «احل ْل ��م قد التقى
وشبكات أجهزة تحديد
ال َّر�صد اجل ّوي والزالزل.
بالواق ��ع» .فلق ��د كان �أح ��د �أه ��م الأح�ل�ام
الموقع.
تخ�ص�ص
الت ��ي تراودن ��ا يف املرك ��ز ه ��و خل ��ق ُّ
�أكادمي ��ي ي�ستطي ��ع تكوي ��ن �شب ��اب مواطن�ي�ن
ت�شجيع�� ًا للباحث�ين يف
يعمل ��ون يف جم ��ال الأر�صاد .لك ��ن عدم وجود
جم��االت عملي��ات اال�ستمط��ار
امل ��كان املنا�س ��ب يف اجلامع ��ات املحلية ،حال
ومعاجل��ة االحتبا���س احل��راري ،ق��ام «املرك��ز» بر�ص��د دون ازدي ��اد تلك الأع ��داد� .أما الواقع ،فهو حر� ��ص القيادة الر�شيدة يف
جوائ��ز لأف�ضل درا�سات يف هذا ال�ش�أن ،ماذا حتقَّق حتى الدول ��ة على تطوي ��ر وتنمية مه ��ارات الكوادر املواطن ��ة� ،ضمن منظومة
متخ�ص�صة ،لتخري ��ج �أجيال جديدة تكون قادرة على
درا�سي ��ة �أكادميية
ِّ
الآن على هذا ال�صعيد؟
التعاط ��ي مع كل جديد يط ��ر�أ على التقنيات احلديث ��ة يف علوم الأر�صاد
التخ�ص� ��ص الدرا�سي اجلدي ��د� ،سيكون له
ي�شه ��د برنام ��ج الإم ��ارات لبحوث عل ��وم اال�ستمطار حالي� � ًا املراحل اجل ّوي ��ة وال ��زالزل ،حيث �أن
ُّ
الأخ�ي�رة من دورت ��ه الأوىل ،التي ا�ستقط ��ب خاللها  78بحث� � ًا �أولي ًا من دور قي ��ادي للأخذ بزم ��ام اخلربة والعلم احلدي ��ث يف جماالت الطق�س
 34دول ��ة حول الع ��امل .و َّمت تقييم كافة هذه البح ��وث الأولية ،من خالل واملن ��اخ ،وامل�ساهم ��ة عرب هذا ال ��دور يف �سالمة ورفاه �شع ��ب الإمارات.
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التخ�ص�صات التي تكت�س ��ب �أهمية كربى
التخ�ص� ��ص �أ�صبح م ��ن
فه ��ذا
ُّ
ُّ
حالي ًا على م�ستوى العامل.
التخ�ص�ص العلمي ،وللمرة الأوىل يف الدولة،
وي�أت ��ي �إطالق مثل هذا
ُّ
ال�ستقط ��اب �أف�ضل العنا�ص ��ر الب�شرية املواطن ��ة ،لت�أ�سي�سها وت�أهيلها يف
جمايل الأر�صاد اجل ّوية والزالزل.

النيرتوج�ي�ن ،و�أوك�سيد النيرتوجني ،وغ ��از الأوزون الأر�ضي ،والغبار <
 10ميكرون ،والغبار <  2.5ميكرون.
وتتم معاجلتها
ويتم ت�سجـيل بيانات نوعـي ��ة الهـواء ب�صفة م�ستمرةّ ،
ّ
و�إ�صدار التقارير با�ستمرار ،ودرا�سة مدى مطابقة جودة الهواء للمعايري
الت ��ي و�ضعتها منظم ��ة ال�صح ��ة العاملي ��ة ( ،)WHOوبرنامج الأمم
املتحدة للبيئة ( .)UNEPوتن�شر تلك التقارير على املوقع الإلكرتوين
لـ «املركز الوطني للأر�صاد اجلوية والزالزل» ،للم�ساهمة يف ن�شر الوعي
البيئ ��ي مبخاطر تل ّوث اله ��واء ،وحتذير النا�س منه ��ا ،وحتـديد م�سـتوى
التل ّوث اجل ّوي ،واتخـاذ الالزم عـند حـدوث
ٍّ
تخط للمقايي�س واحلدود.

كيف يتعام��ل «املركز» مع م�س�ألة املتغيرّ ات يف الغالف
اجل ّوي والق�ش��رة الأر�ضية؟ وهل هناك تعاون وتن�سيق
م��ع اجلهات الإقليمي��ة والدولية
ال�صلة على هذا ال�صعيد؟
ذات ّ
● يهدف «المركز» إلى

وق ��د ق ��ام «املرك ��ز الوطـن ��ي للأر�صاد
اجلوية وال ��زالزل» ب�إن�ش ��اء �شبكة حمطات
تتب ��ع «املركز الوطن ��ي للأر�صاد اجل ّوية
المائيـة
الموارد
زيادة
متخ�ص�ص ��ه يف الغالف
وال ��زالزل» �أق�سام
ر�ص ��د للغب ��ار املت�ساق ��ط ،يف ع ��دة مناطق
ِّ
ْ
اجل ّوي ،منها البح ��وث والتن ّب�ؤات العددية،
يف الدول ��ة ،لدرا�س ��ة م ��دى تل� � ّوث الغالف
في الدولـة ،حيث
والتنب�ؤات العام ��ة ،و�شبكة حمطات للر�صد
اجل� � ّوي يف املناط ��ق املحيط ��ة .و َّمت تركي ��ب
تتم
تقوم إدارة األرصاد
اجل� � ّوي ،ملراقبة ور�صد املتغ�ّي�رّات التي ّ
 31جهـ ��از ًا ملراقب ��ة الغب ��ار ،وتوزي ��ع ع ��دد
يف اجل ّو والغالف اجل ّوي با�ستمرار .وتتك ّون
منه ��ا اعتمـاد ًا على االجتـ ��اه ال�سائد للرياح
الجوية فيه بالتخطيط
ّ
�شبك ��ة ال َّر�ص ��د اجل� � ّوي م ��ن  7حمط ��ات،
الت ��ي ته ّـب يف اجتاه املناط ��ق ال�سكـنية ،من
مو َّزع ��ه على مطارات الدول ��ة ،و 69حمطة
لعمليات دورية
الك�سـ ��ارات وم�صانع الإ�سمـن ��ت ،حيث �إنها
ّ
�أخ ��رى ،مو َّزع ��ة يف كل �أنح ��اء الإم ��ارات،
ت�ش ِّكل �أحد امل�صادر الأكـرث احتما ًال للغـبار.
السحب،
الستمطار
ّ
�إ�ضاف ��ة �إىل حمط ��ة ر�صد علوي ��ة يف مطار
كم ��ا َّمت توزي ��ع عدد م ��ن ه ��ذه الأجهزة يف
�أبوظبي الدويل .وي�صدر املركز التحذيرات
وتنفيذها ،سعيًا إلى
ع ��دة مناط ��ق بعيدة ع ��ن ت�أث�ي�ر الك�سارات
والن�شرات اجل ّوية بانتظام �إىل كل اجلهات
وم�صان ��ع الأ�سمن ��ت للمقارنة .ويت � ّ�م اتّباع
كميات األمطـار،
زيـادة
ّ
التي حتتاج �إليها ،على م�ستوى الدوله.
الطرق املُعـتمدة دولي� � ًا للو�صـول �إىل �أف�ضل
ويقوم «املرك ��ز» مبراقـبة جودة الهـواء،
ورفع مستوى مخـزون
النتائ ��ج ملراقبة م�ست ��وى الغب ��ار املت�ساقط
وما يحتويه من مك ِّون ��ات ت�ؤثر على الغالف
على املناطق املحيط ��ة بالك�سارات وم�صانع
الميـاه الجوفيـة.
اجل� � ّوي ،ع ��ن طري ��ق �إن�ش ��اء �شبكت�ي�ن من
الأ�سمـن ��ت ،به ��دف توف�ي�ر قاع ��دة بيانات
حمط ��ات املراقب ��ة ،الأوىل لر�ص ��د ج ��ودة
علمي ��ة �سليمـ ��ة ،تتي ��ح اتخ ��اذ الق ��رارات
اله ��واء الإلكرتونية ،والثاني ��ة لر�صد الغبار
امل�ستقبلية التي حت ّد من الغبار املت�ساقط يف
املُت�ساقط.
تلك املناطق ،وعلى م�ستوى الدولة ب�شكل عام.
وتتك� � َّون �شبك ��ة ر�صد ج ��ودة اله ��واء الإلكرتونية م ��ن  8حمطات4 ،
كم ��ا قام «املرك ��ز» ب�إن�شاء خمت�ب�ر خا�ص لتح�ض�ي�ر وحتديد تراكيز
منه ��ا يف �أم ��ارة ر�أ�س اخليمة ،و  2يف عجم ��ان و  2يف ال�شارقة .وحتتوي
يتم ج ْمعها �شهري ًا ،باتّباع الطرق املُعتمـدة
ع ِّينات الغبار املت�ساقط ،التي ّ
املحطات على �أجهـزة متطـ ّورة وحديثة ذات دقة عـالية ،تعمل على مدار م ��ن وكالة حماي ��ة البيئة الأمريكي ��ة ( ،)ASTM D-1739اخلا�صـة
ال�ساع ��ة لر�ص ��د مل ّوثات اله ��واء الأكرث ت�أثري ًا يف تل� � ّوث الغالف اجل ّوي ،مبراقبة الغـب ��ار املت�ساقـط وحتـليله ،وذلك لتحدي ��د م�سـتوياته .و�أي�ض ًا،
ّ
مم ��ا ي�ؤثر على �صحة الإن�سان ،وهي :غاز ث ��اين �أوك�سيد الكربيت ،وغاز وحر�ص� � ًا من «املركز» عل ��ى �سالمة و�صحة القاطن�ي�ن باملناطق ال�سكنية
�أول �أوك�سيد الكربون ،وغاز ثاين �أوك�سيد النيرتوجني ،وغاز �أول �أوك�سيد املحيطة مب�صانع الأ�سمنت والك�ساراتَّ ،مت م� ّؤخر ًا التعاون مع خمتربات
اكتوبر 53 2015

مركز البحوث التابع لـ «جامعة ال�شارقة» ،للتع ّرف على املحتوى الكيماوي مواطنيها .وتوفر املنظمة العاملي ��ة للأر�صاد اجلوية الإطار الالزم لهذا
يتم جمعها �شهري ًا.
لع ِّينات الغبار املت�ساقط التي ّ
التع ��اون الدويل� .إن التزام «املركز الوطن ��ي للأر�صاد اجل ّوية والزالزل»
تتم من خالل متابعة باملعاي�ي�ر الت ��ي ت�ضعه ��ا املنظم ��ة والتعليم ��ات الفني ��ة ال�ص ��ادرة عنها،
�أما عن مراقبة تغيرُّات الق�شرة الأر�ضية ،فهي ّ
خالل
من
إقليمي،
ل
ر�ص ��د الن�شاط الزلزايل ،عل ��ى امل�ستويني املح ّل ��ي وا
ْ
والوف ��اء بالتزامات ��ه الدولي ��ة يف م ��ا يتعل ��ق
أجهزة
�
و�شبكات
�ة
�
ص
اخلا�
�صد
ر
ال
�شبكات
َّ
املجاين لبيان ��ات الأر�صاد
بالتب ��ادل الفوري ّ
حتديد املوقع ( ،)GPSعلم� � ًا ب�أن املركز
ّ
اجلوية الأ�سا�سية بني ال ��دول ،ي�شكل �أ�سا�سا
● التزام «المركز»
ي�شارك حالي ًا مع بلدي ��ة مدينة �أبوظبي يف
لو�ض ��ع «املركز» يف م�صاف ال ��دول املتقدِّ مة
م�شروع درا�سة حتركات الق�شرة الأر�ضية،
يف ه ��ذا املج ��ال .ويق ��وم املرك ��ز �ضمن هذا
بالمعايير التي تضعها
يتم من خالله حتديد �سرعة حركة
والذي ّ
التع ��اون ب�إقام ��ة �شب ��كات للر�ص ��د اجل ��وي
المنظمة العالمية
ال�صفيح ��ة العربية بالن�سبة �إىل ال�صفيحة
واملناخ ��ي والهيدرولوج ��ي واجليوفيزيائ ��ي،
الأوروا�سيوي ��ة ،مقارن ��ة مبع ��دل الن�ش ��اط
وبتبادل البيان ��ات ذات ال�صلة ،ومعاجلتها،
لألرصاد الجوية
الزل ��زايل يف املنطقة .كم ��ا ي�شارك املركز
ومعايرتها ،وامل�ساعدة على نقل التكنولوجيا،
حالي� � ًا م ��ع املعه ��د الب�ت�رويل يف درا�س ��ات
والتعليمات الفنية
والتدريب والبحوث يف جمال اال�ستمطار.
الق�ش ��رة الأر�ضي ��ة يف املناط ��ق ال�شمالي ��ة
وي�ش� � ِّكل التخفي ��ف م ��ن �آث ��ار الك ��وارث
الصادرة عنها ،والوفاء
من الدولة .و�إقليمي� � ًا ،من خالل اتفاقيات
الطبيعي ��ة املتعلق ��ة بالطق�س واملن ��اخ واملاء،
تع ��اون ،يت � ّ�م تب ��ادل البيان ��ات وخمرجات
بالتزاماته الدولية في
ج ��ز ًءا مه ّم� � ًا م ��ن عم ��ل «املنظم ��ة العاملي ��ة
امل�شاري ��ع ذات االهتمام يف جمال املخاطر
للأر�ص ��اد اجلوي ��ة» ،وبالتايل ،عم ��ل املركز
ما يتعلق بالتبادل
الزلزالية وحت ��ركات الق�شرة الأر�ضية ،مع
الوطن ��ي ،حيث ت�ش� � ِّكل هذه املخاط ��ر زهاء
ر�ص ��د الزالزل يف جامع ��ه ال�سلطان
مركز ْ
المجاني
الفوري
ّ
 % 90من جمي ��ع الكوارث الطبيعية .وتو ّفر
قابو�س ،يف �سلطنة ُعمان    .
برامج املنظمة معلوم ��ات حيوية للإنذارات
الجوية
لبيانات األرصاد
ّ
املبكرة التي ت�ساه ��م يف انقاذ الأرواح و ُ
ما ه��ي القواع��د والتنظيمات
حت ّد
من الأ�ضرار التي تلحق باملمتلكات وبالبيئة.
األساسية بين الدول،
الت��ي حتك��م عم��ل «املرك��ز»
وت�ساه ��م املنظم ��ة �أي�ض� � ًا يف َ
احل ّد م ��ن �آثار
ّ
وتوجهات��ه ،لك��ي تك��ون مهام��ه
شكل أساسًا لوضع
ّ
الكوارث التي يت�س َّبب فيها الإن�سان ،من قبيل
ودوره يف امل�ستوى العاملي املن�شود؟
الك ��وارث املرتبط ��ة باحل ��وادث الكيميائي ��ة
«المركز» في مصاف
والنووية ،وحرائق الغابات ،ورماد الرباكني.
ميثل «املركز الوطني للأر�صاد اجلوية
المتقدمة في
الدول
ِّ
وقد �أظهرت الدرا�سات �أن كل دوالر ُي�ستثمر
وال ��زالزل» دول ��ة الإم ��ارات ل ��دى املنظمة
يف خدمات الأر�صاد اجلوية والهيدرولوجية،
هذا المجال.
العاملي ��ة للأر�ص ��اد اجلوية ،وه ��ي منظمة
ي ُد ّر عائ ��د ًا اقت�صادي� � ًا م�ضاعف� � ًا ،ي�صل يف
متخ�ص�ص ��ة تابعة للأمم املتح ��دة ،معن َّية
ِّ
كثري م ��ن احل ��االت �إىل ع�شرة �أمث ��ال ذلك
بالطق�س واملناخ والهيدرولوجيا التطبيقية
ال ��دوالر �أو �أك�ث�ر ،ف�ض�ل ً�ا عن الفائ ��دة التي
والعل ��وم اجليوفيزيائية ذات ال�صلةّ .
وت�ضم هذه املنظمة  184دوله دولة تتح ّقق لرفاه الإن�سان والتي ال تق َّدر بثمن.
ذات �سيادة ،وقد ان�ض َّمت �إليها دولة الإمارات العربية املتحدة منذ العام
يت��ولىّ «املرك��ز» حالي�� ًا ،وبامل�شارك��ة م��ع بلديت��ي
 .1986ولأن الطق� ��س واملن ��اخ ودورة امل ��اء يف الطبيع ��ة ال تعرف احلدود
اجلغرافي ��ة ب�ي�ن البلدان ،فق ��د �أ�ضحى التع ��اون ال ��دويل والتن�سيق بني �أبوظب��ي ودب��ي ،تنفي��ذ وت�شغي��ل ال�شبك��ة الإماراتي��ة
مرافق الأر�ص ��اد اجل ّوية العاملية ،وتوحيد املوا�صف ��ات واملقايي�س وطرق للر�ص��د الزلزايل يف الدول��ة� ،أين �أ�صبح م�شروع املحطة
العمل بها� ،أ�سا�س ًا لعم ��ل الأر�صاد اجل ّوية وتطويرها ومت ّكنها من خدمة العاملية للر�صد الزلزايل يف «وادي احللو»؟
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ال�سحب ،وتنفيذه��ا� ،سعي ًا �إىل زيـادة
تتك� � َّون ال�شبك ��ة الوطنية الإماراتي ��ة لر�صد الزالزل م ��ن  18حمطة دوري��ة ال�ستمطار ّ
ّ
متط� � ِّورة تغطي جميع مناطق الدولة ،منه ��ا حمطة يف مملكة البحرين ،كمي��ات الأمطـ��ار ،ورف��ع م�ست��وى املخـ��زون املائ��ي م��ن
علم� � ًا ب� ��أن «املركز الوطن ��ي للأر�صاد اجلوي ��ة والزلزال» يق ��وم بت�شغيل
امليـ��اه اجلوفيـة ،وتو�سيع الرقع��ة الزراعية ،وبالتايل،
وحتلي ��ل البيان ��ات ال ��واردة م ��ن كاف ��ة
احلفـ��اظ عل��ى املحا�صيـ��ل م��ن
املحطات ،حي ��ث تقوم كل م ��ن بلديتي دبي
و�أبوظبي ب�صيان ��ة ومتابعة عمل  4حمطات
التعـر���ض للجفـ��اف ...ا�ستن��اد ًا
ُّ
● يقوم «المركز»
ل ��كل منهما .بالإ�ضاف ��ه �إىل ذل ��ك ،يق ��وم
�إىل �إح�صائي��ات رقمي��ة ر�سمي��ة،
«املرك ��ز» بتب ��ادل البيانات م ��ع  6حمطات
بمراقـبة جودة
أه��م النتائ��ج التي جتنيها
م��ا هي � ّ
من ال�شبكة ال ُعماني ��ة لر�صد الزالزل ،و 27
حمط ��ة من ال�شبك ��ة العاملي ��ة ،منها حمطة
الهـواء ،وما يحتويه
الدولة على هذا ال�صعيد؟
وادي احلل ��و ،التي َّمت �إن�شا�ؤها بالتن�سيق مع
جامع ��ه ال�شارقة ،وهذه املحط ��ة تعمل منذ
العام    .2011

قمت��م يف ال�سن��وات اخلم���س
الأخرية بتطوي��ر �أجهزة الر�صد
اجل��وي والزل��زايل وحتديثه��ا،
م��ا ه��ي النتائ��ج امللمو�س��ة له��ذه
الإجنازات؟

مكونات تؤثر على
من
ِّ
الجوي ،عن
الغالف
ّ
طريق إنشاء شبكتين
من محطات المراقبة،
األولى لرصد جودة
الهواء اإللكترونية،
والثانية لرصد الغبار

يه ��دف ن�ش ��اط «املرك ��ز» �إىل زي ��ادة
امل ��وارد املائيـ ��ة بالدولـة ،حيث تق ��وم �إدارة
الأر�ص ��اد اجل ّوية فيه بالتخطي ��ط لعمليات
ال�سحب ،وتنفيذها� ،سعي ًا
دوري ��ة ال�ستمطار ّ
�إىل زيـ ��ادة ك ّميات الأمطـ ��ار ،ورفع م�ستوى
خمـ ��زون امليـاه اجلوفيـ ��ة ،وي�سهم يف تعزيز
احل�ص ��اد املائ ��ي وبالت ��ايل زي ��ادة املخزون
اال�سرتاتيجي للمياه ب�شكل عام للدولة ،مما
يدعم بكل مبا�شر الن�شاط الزراعي بالدولة
بق ��وة ،ويحم ��ي املحا�صيـ ��ل م ��ن التعـ ُّر� ��ض
للجفـاف.

ي�سعى «املركز الوطنى للأر�صاد اجلوية
والزلزال» دائم ًا� ،إىل مواكبة التط ّور العلمي
تساقط.
الم
ُ
والتقن ��ي يف تطوي ��ر وحتدي ��ث الأجه ��زة
تر�أ�س��ون �شخ�ص ّي�� ًا «اللجن��ة
والربجمي ��ات الت ��ي يت � ّ�م ا�ستخدامه ��ا،
العربي��ة الدائم��ة للأر�ص��اد
و�إ�ضاف ��ة حمطات جدي ��دة ،بهدف حت�سني
اجلوي��ة» ،ه��ل ميك��ن و�ضعن��ا يف
خمرج ��ات �أنظمة الر�صد ،بالإ�ضاف ��ة �إىل العمل على تبادل البيانات مع
ال ��دول املجاورة ،بهدف زيادة مدى تغطي ��ة ال�شبكة الوطنية ،للم�ساهمة �صورة دور ومهام هذه اللجنة؟
يف حت�س�ي�ن دقة حتدي ��د مواقع الزل ��زال وتقييمها .وبالتع ��اون مع بلدية
ت�ضم «اللجنة العربية الدائمة للأر�صاد اجل ّوية» يف ع�ضويتها املدراء
ّ
مدين ��ة �أبوظب ��يّ ،مت �إن�ش ��اء �شبكة لر�ص ��د احلركة القو ّي ��ة ،من خاللها
َّمت ا�ستح ��داث �إ�ص ��دار خرائط ال�ش َّدة الزلزالية لدع ��م جهات الطوارئ والر�ؤ�ساء التنفيذين جلمي ��ع مرافق الأر�صاد اجلو ّية يف الوطن العربي.
والأزمات ،بالإ�ضافة �إىل تركيب �أنظمة مراقبة لعدد من املبانى الفريدة وت�ساه ��م اللجن ��ة يف دعم العم ��ل العرب ��ي امل�شرتك يف جم ��ال الأر�صاد
مما اجل ّوية ،م ��ن ناحية تبادل اخل�ب�رات ،وتدريب الك ��وادر الف ّنية ،وتوحيد
يف الت�صميم ،ملعرف ��ة �سلوكه ��ا عن ��د حدوث ه� �زّات �أر�ضي ��ة قو ّيةّ ،
وم�صممي املباين ،وجهات �إ�صدار تراخي�ص املباينُ ،ن ُظ ��م جتميع ومعاجلة بيانات الأر�ص ��اد اجل ّوية ،وغريها ،وربط �شبكات
ي�ساعد الإن�شائيني
ِّ
ال َّر ْ�ص ��د اجل ّوي ،وعق ��د الدورات وور�شات العمل .كم ��ا تبحث اللجنة يف
يف حتديث كودات البناء    .
�أمور التن�سيق بني ال ��دول العربية يف املحافل واالجتماعات الدولية ذات
به��دف زيادة امل��وارد املائيـة يف الدولـ��ة ،تقوم �إدارة العالق ��ة ،ويف تر�شي ��ح ممثلني ع ��رب� ،أو دعم ّ
مر�شحني عل ��ى ا�ستعداد
الأر�ص��اد اجل ّوي��ة يف «املرك��ز» بالتخطي��ط لعملي��ات لتقدمي الدعم وتطوير القدرات يف مرافق الأر�صاد اجل ّوية العربية.
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في
المواجهة
بحث دور القضاء والهيئات الدينية والتربوية و ...إعادة التأهيل واإلدماج

التطرف العنيف»
«مؤتمر مكافحة
ّ
ِّ
يؤكد على أهمية تظافر الجهود
ّ
وسن القوانين والتشريعات لمحاربة
هذه الظاهرة

التطرف العنيف» �أن الق�ضاء على ظاهرة الإرهاب �أمر متعدِّ د الأبعاد ويتطلّب
ر�أى «مركز هداية الدويل للتم ّيز يف مكافحة
ّ
مقر ًا له� ،إىل �أن
ا�سرتاتيجية حمكمة .و�أ�شار مق�صود كروز ،املدير التنفيذي لـ «املركز» ،الذي يتّخذ من العا�صمة الإماراتية ّ
التطرف العنيف تتَّ�سم بطبيعة متعدِّ دة الأبعاد من الناحية االفرتا�ضية ،ما يتطلّب �صياغة نهج متعدّ د الأبعاد وي�شمل
ظاهرة
ّ
جميع القطاعات ،من �أجل مكافحة تلك الظاهرة والت�صدّ ي لها ،وذلك عرب منعها والوقاية منها ،والعمل على �إيجاد �إطار ف ّعال
وبدائل �إيجابية وا�ستباقية من �أجل مكافحتها.
�صمود املجتمعات املح ّلية �إزاء انت�شار هذه الظاهرة ،ومنع التهديدات
ح�ضور دويل الفت
و�شارك «مركز هداية» يف «امل�ؤمتر الدويل حول مكافحة التط ّرف امل�ستقبلية ...و ُيعترب �إمتداد ًا للمبادرات املعلن عنها خالل «قمة البيت
العنيف والراديكالية» ،الذي عقد �أخري ًا يف اجلزائر يف ح�ضور ممثلني الأبي�ض» التي عقدت يف �شهر فرباير املا�ضي يف وا�شنطن.
ويهدف م�ؤمتر اجلزائر ،وهو ال�ساد�س من نوعه على ال�صعيد
عن �أكرث من  50دولة ومنظمة عاملية وخرباء دوليني .و�شاركت الدول
الأع�ضاء يف املنتدى ال�شامل ملكافحة الإرهاب ،ودول منطقة ال�ساحل ،الإقليمي� ،إىل تبادل اخلربات حول �أف�ضل املمار�سات يف مكافحة
و�أع�ضاء جمل�س الأمن الدويل ،وممثلو الهيئات الأممية املكلفة مبكافحة التط ّرف العنيف ،وامل�ستقاة من جتربة البلدان املختلفة ،وامل�ساهمة يف
الإرهاب ،و�شركاء املنطقة يف اخلارج والهيئات متعدِّ دة الأطراف «قمة التطرف العنيف» التي من املق َّرر انعقادها خالل االجتماع املقبل
الإقليمية والدولية� ،إىل جانب خرباء يف جمال الق�ضاء واملالية وال�شرطة للجمعية العامة للأمم املتحدة يف نيويورك.
والرتبية والديانات ،وو�سائل الإعالم النا�شطة يف امليدان �ضد التط ّرف
العنيف.

 8جل�سات

«هداية»� :أهمية م�شاركة �شرائح املجتمع

و�ألقى كروز كلمة يف اجلل�سة الأوىل من امل�ؤمتر بعنوان« :النهج
ال�شامل و�أهمية دور مكافحة التط ّرف العنيف والراديكالية يف مكافحة
الإرهاب»� ،أ َّكد فيها على �أهمية م�شاركة كافة فئات املجتمع و�شرائحه،
من �أجل ا�ستنباط البدائل الإيجابية ،والرتكيز على محُ توى اخلطاب
امل�ضاد لدح�ض خطاب التط ّرف والعنف ،وذلك من خالل اعتماد خطة
ات�صاالت ا�سرتاتيجية ف ّعالة.
وي�أتي امل�ؤمتر ،الذي تدعمه هيئة الأمم املتحدة يف اجلزائر ،من
�أجل تعزيز مبادرات مكافحة التط ّرف العنيف ،وتو�سيع نطاقها،
لي�س فقط لت�شمل الت�صدّي للتحدّيات الراهنة ،ولكن �أي�ض ًا لتعزيز
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وبحث امل�ؤمتر ،على مدى ثماين جل�سات منف�صلة ،يف �أهمية مكافحة
التط ّرف العنيف ودوره يف مكافحة الإرهاب ،ودور الق�ضاء يف مكافحة
التط ّرف ،وال�سيما داخل امل�ؤ�س�سات العقابية� ،إىل جانب دور الهيئات
الدينية .وتط َّرق امل�ؤمتر �إىل م�س�ألة �إعادة الت�أهيل والإدماج ،ومكافحة
التط ّرف العنيف من خالل الرتبية ،مبا فيها التطوير امللمو�س لطرق
التعليم والتكوين املهني والت�شغيل ،ودور و�سائل الإعالم ،مبا فيها
القنوات التلفزيونية الف�ضائية والربامج الدينية .كما تناول امل�ؤمتر
دور املجتمع املدين يف مكافحة التط ّرف ،وظاهرتي كره الأجانب
و»الإ�سالموفوبيا».
و�أ َّكد وزير ال�ش�ؤون املغاربية واالحتاد الإفريقي واجلامعة العربية يف
اجلزائر ،عبد القادر م�ساهل ،وجود �إرادة دولية قوية من �أجل مكافحة

في
المواجهة

ظاهرة الإرهاب التي ا�ستفحلت يف خمتلف دول العامل .ونقل التلفزيون
اجلزائري عنه قوله يف �أعقاب اختتام �أعمال امل�ؤمتر� ،إن اجتثاث
الإرهاب يت�أتّى بت�ضافر جميع اجلهود .و�أ�شار �إىل �أهمية �سنّ قوانني
وت�شريعات من �أجل حماربة هذه الظاهرة ...م�شري ًا �إىل �أن امل�ؤمتر �شهد
على مدى يومي انعقاده ،تباد ًال للخربات والتجارب يف مكافحة الإرهاب
والتط ّرف.
و�أعلن �أن امل�ؤمتر خرج بـ  30تو�صية تتع ّلق بااللتزامات واالتفاقات
وال�شراكات التي تط ّبق الدرو�س املُ�ستخل�صة من النقا�شات ...م�شري ًا
�إىل �أن هذه التو�صيات �سيجري رفعها �إىل القمة املقبلة لـ «التط ّرف
العنيف» يف نيويورك.

�أهمية مراجعة الت�شريعات
و�ش َّدد م�ساهل على �أهمية الإ�سراع فى مراجعة الت�شريعات الوطنية
لتتوافق مع املتطلبات اجلديدة ملكافحة الإرهاب مبختلف �أبعادها،
مبا فيها مكافحة التط ّرف وا�ستئ�صاله ...مربز ًا مدى �أهمية مو�ضوع
التط ّرف العنيف وا�ستئ�صاله فى �إطار املكافحة ال�شاملة للإرهاب.
و�أ�شار فى هذا ال�سياق �إىل تزايد عدد الدول التى تعتمد �سيا�سات
ال�ستئ�صال التط ّرف حتت خمتلف الت�سميات وامل�صطلحات ،ولكن
يف اجتاه الهدف نف�سه واملتمثل فى �إبعاد الفئات اله�شَّ ة عن حماوالت
التط ّرف وا�سرتجاعها ب�صفة دائمة ،بعد تطبيق م�سارات الق�ضاء

على التط ّرف ...م�ؤكدً ا على �ضرورة تب ّني �سيا�سات وقائية على املدى
البعيد .كما �أ َّكد على �ضرورة �إعداد ا�سرتاتيجيات ومقاربات وطنية
ودولية «ا�ستباقية ومندجمة» ،مب�شاركة الفاعلني الدوليني وعرب التعاون
الدويل ،مندِّ دًا ب�إرادة الإيديولوجيات الإرهابية التي ال تتوانى عن
التعدّي على جميع ال ِق َيم التي جتمع الدول وال�شعوب.
و�أو�ضح الوزير اجلزائري �أن التط ّرف «لي�س ظاهرة جديدة ،ولكن
تتم معاجلته ب�صورة �صحيحة ،نتجت عنه �أكرب امل�آ�سي
يف كل مرة ال ّ
التي �شهدناها .و�ش َّدد على �أهمية التفريق بني الإ�سالم ،دين ال�سالم
والت�سامح واالنفتاح ،والتط ّرف يف كل �أ�شكاله ،ومنه الإرهاب الذي هو
�شكل من �أ�شكال التعبري عن هذا التط ّرف .و�أ�شار �إىل �أهمية تعميق
الدميقراطية واحلكم الرا�شد والعدالة الإجتماعية ،كعوامل م�ساعدة
يف مكافحة التط ّرف .ور�أى �أن جذور الإرهاب تنمو يف ظ ّل غياب الدولة،
وهو يتغ ّذى من الفو�ضى ...م�شري ًا �إىل �أن مكافحة الإرهاب وا�ستئ�صال
التط ّرف العنيف يتطلبان دمقرطة املجتمع ،وهو �أمر بالغ الأهمية.
وقال :ك ّلما قمنا بتعزيز دولة القانون ،ك ّلما مت ّك ّنا من حماية �أنف�سنا
من االرهاب .و�ش َّدد على �أن مكافحة الإرهاب والتط ّرف ال ينبغي �أن
تكون بطرق ع�سكرية �أو �أمنية فقط ،م�شريا �إىل �ضرورةا �إعادة النظر
يف الربامج التنموية ودور امل�سجد.
�إىل ذلك� ،أعلنت اللجنة الأممية ملكافحة الإرهاب� ،أن نتائج م�ؤمتر
اجلزائر �ستكون مادة مه َّمة يعمل عليها امل�شاركون يف قمة وا�شنطن
املقبلة ملكافحة الإرهاب.
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في
المواجهة
لمؤسستين دوليتين َّ
ركزت على قدرات االستعداد واالستجابة
وفق دراسة
َّ

اإلمارات ...الخامسة في المؤشر
العالمي للجاهزية للتغيير 2015
حلّت دولة الإمارات العربية املتحدة يف املرتبة اخلام�سة
عاملي ًا ،يف امل�ؤ�شر العاملي للجاهزية للتغيري للعام  ،2015وذلك
وفق ًا لدرا�سة دولية حديثة قامت بها م�ؤ�س�ستا «كى بي �إم
جي» و «�أوك�سفورد �إكونوميك�س» ،ر َّكزت على قدرات امل�ؤ�س�سات
يف الدولة ،ونوعية الإدارة واملواطنني� ،إ�ضافة �إىل قدرات
املجتمع املدين.
وقد قامت امل� ّؤ�س�ستان بت�صنيف  127دولة ،من حيث قدرتها على
اال�ستعداد واال�ستجابة للتغيري ال�سريع ،املرتتّب على الكوارث الطبيعية،
والأزمات االقت�صادية وال�سيا�سية والدميوغرافية ،وكذلك و�سائل
التكنولوجيا احلديثة.
ووفق ًا خلال�صة الدرا�سة ،ح ّلت دولة الإمارات بعد �سنغافورة
و�سوي�سرا وهونغ كونغ والرنويج ...وقبل قطر والدامنارك وال�سويد
وفنلندا وهولندا و�أملانيا واململكة املتحدة وكندا واليابان و�أ�سرتاليا
والنم�سا وبلجيكا و�شيلي والواليات املتحدة.
وي�شمل م�ؤ�شر اجلاهزية للتغيري  127دولة ،من بينها  90دولة �شاركت
يف م�ؤ�شر اجلاهزية للتغيري للعام � ،2013إ�ضافة �إىل جمموعة من الدول
املتقدمة والنامية .وتُعترب «كي بي �إم جي» �شبكة عاملية من �شركات
اخلدمات املهنية التي تقدّم خدمات التدقيق وال�ضرائب واال�ست�شارات.
وتقدّم خدماتها يف  155دولة� .أما «�أوك�سفورد �إكونوميك�س» فهي �شركة
متخ�ص�صة عاملي ًا يف جمال التنب�ؤ والتحليل الك ّمي يف جمال الأعمال
ِّ
واحلكومة.

معايري غري مطلقة
و�أو�ضح تيموثي �ستايلز ،الرئي�س الدويل لقطاع اخلدمات امل�ساعدة
للتنمية الدولية لدى «كي بي �إم جي �إنرتنا�شيونال»� ،أن ال وجود ملا هو
مطلق يف �ش�أن اجلاهزية للتغيري .و�أ�ضاف :بالت�أكيد متثل ثروات الدولة
عام ًال م�ؤثر ًا ،ولكن هناك العديد من الدول التي تع ّو�ض ق ّلة ثرواتها،
من خالل حكومة ج ّيدة وم�ؤ�س�سات اجتماعية قوية وبيئة عمل �إيجابية.
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منو للقطاع غري النفطي
من جانبه� ،أ َّكد فيكا�س بابريوال ،رئي�س قطاع الت�سويق لدى «كي
بي �إم جي لوار جلف»� ،أن القطاع غري النفطي يف الإمارات ي�شهد منو ًا
�سريع ًا ،ويرجع ذلك �إىل املبادرات ،التي قامت بها احلكومة لدعم
القطاع اخلا�ص واحلكومي ...و�أ�ضاف� :إن م� ّؤ�شر اجلاهزية للتغيري
يقي�س بيئة العمل وقدرة احلكومة ،مبا يف ذلك اجلوانب املالية التنظيمية
والأمنية ،وقدرة الأفراد واملجتمع املدين ،مبا يف ذلك م�ؤ�س�سات املجتمع
املدين والتعليم وال�صحة وا�ستخدام التكنولوجيا ...وهي الأمور التي
مت َّكنت دولة الإمارات من حتقيقها بنجاح على مدى العقد املا�ضي.
عالوة على ذلك ،قامت احلكومة بدور ف ّعال يف ت�شجيع ريادة الأعمال
وامل�شاريع ال�صغرية واملتو�سطة ،ما ترتّب عليه تنمية اقت�صادية طويلة
املدى يف الدولة.

تو�سيع الئحة البلدان امل�شاركة يف الدرا�سة
و َّمت تو�سيع الئحة البلدان امل�شاركة يف درا�سة م� ّؤ�شر اجلاهزية للتغيري
من  90دولة يف العام � 2013إىل  127دولة يف  .2015ويف م� ّؤ�شر العام
 ،2015احتلت �سنغافورة املرتبة الأوىل للمرة الثانية كما كان احلال
يف  ،2013بينما مت َّكنت بلدان �أوروبا ال�شمالية والغربية من املراتب
الع�شرين الأوىل ب�شكل عام.
وقال �أدريان كوبر ،الرئي�س التنفيذي مل�ؤ�س�سة «�أوك�سفورد
�إكونوميك�س» :مت ت�صميم م� ّؤ�شر اجلاهزية بحيث يمُ كن لل ُم�ستخدمني
حتليل العوامل التي تعطي �صورة متع ّمقة عن �أداء الدول وقدراتها،
وفهم �أ�سباب تف ّوق بع�ض الدول من حيث الأداء ،وما يمُ كن فعله ملعاجلة
هذه الفجوات .و�أ�ضاف� :إن اجلاهزية للتغيري �أمر مع ّقد ،وعليه ف�إن
م� ّؤ�شر اجلاهزية للتغيري يمُ ّكن احلكومات واملنظمات غري احلكومية
وامل�ستثمرين من القطاع اخلا�ص من جتاوز امل�س ّميات وك�شف النقاب
عن ال�صعوبات ليتم ّكنوا يف نهاية الأمر من اتخاذ القرارات ال�صحيحة.

في
المواجهة

«الوطنية لألمن البيولوجي»
تبحث تطوير دليل المنافذ

�أ َّكدت «اللجنة الوطنية للأمن البيولوجي» على �أهمية تطوير دليل �إجراءات �أمن املنافذ البيولوجي يف الدولة ،و�آلية
�إعداده من قبل فريق العمل .وا�ستعرا�ضت خالل اجتماعها الثاين للعام  ،2015الذي عقدته برئا�سة معايل الدكتور را�شد
�أحمد بن فهد ،وزير البيئة واملياه ،نتائج الدورة الثانية لـ «م�ؤمتر الإمارات للأمن البيولوجي» ،الذي ّ
نظمته الوزارة يف �أبوظبي
يف �إبريل املا�ضي ،حتت �شعار «�أمن بيولوجي متكامل» ،و�شارك فيه عدد من املنظمات الدولية ووزارات الدولة والهيئات
احلكومية والبلديات واجلهات املحلية .وقد القى امل�ؤمتر جناح ًا من حيث عدد امل�شاركني وتن ّوع اجلهات امل�شاركة ،من داخل
الدولة وخارجها ،و�أثمر عن العديد من التو�صيات ،يف مقدّ متها �أهمية رفع بناء القدرات والتدريب الدوري على الت�أهب و�سرعة
اال�ستجابة.

(وام)

و�أ َّكد الوزير بن فهد ،خالل االجتماع الذي ح�ضره �أع�ضاء اللجنة،
ممثلي اجلهات االحتادية واملحلية املخت�صَّ ة يف الدولة ،على �أهمية
موا�صلة توحيد اجلهود التي ت�سهم يف زيادة املواءمة ،وتعزيز عملية
التكامل بني اجلهات االحتادية واملحلية ،التي متثل ركن ًا وعاملاً �أ�سا�سي ًا
لتحقيق ر�ؤية الإمارات  2021يف بناء �أمن بيولوجي متكامل ،والإ�سهام
يف تعزيز �أمن و�سالمة الوطن� ،إ�ضافة �إىل بلوغ �أهداف خطة الوزارة
اال�سرتاتيجية الرامية �إىل حتقيق هذه الر�ؤية.

ّ
واطلعت «اللجنة» على م�ستجدات التو�صيات ال�سابقة لالجتماع
الأول الذي ُع ِقد يف ديوان الوزارة يف دبي.
وي�أتي تنظيم وزارة البيئة واملياه لـ «م�ؤمتر الإمارات للأمن البيولوجي»
ال�سنوي ،يف �إطار جهودها لتنفيذ ا�سرتاتيجية الأمن البيولوجي ،من
خالل تعزيز اجلاهزية ملواجهة التحدّيات النا�شئة يف هذا املجال ،حيث
يهدف امل�ؤمتر �إىل عر�ض ومناق�شة الق�ضايا والتحدّيات النا�شئة املتعلقة
بهذا القطاع.
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في
المواجهة

دورات تدريبية حول أمن المعلومات
في «طرق ومواصالت» دبي
�أ َّكدت «هيئة الطرق واملوا�صالت» يف دبي ،على �أن اخل�سائر
الإلكرتونية العاملية والإقليمية ،الناجمة عن الهجمات
الإلكرتونية ،ارتفعت وتريتها يف الآونة الأخرية .وقال
عبد اهلل املدين ،املدير التنفيذي لقطاع خدمات الدعم
الفني امل�ؤ�س�سي يف «الهيئة»� ،إن هذه الأخرية تعقد دورات
تدريبية ملوظفيها ب�شكل دوري لتعريفهم بنظام �أمن املعلومات
و�أهدافه ،والتحدّ يات اجلديدة يف هذا املجال ،وكيفية
مواجهتها وتطبيقها على جميع امل�ستويات.
�أ َّكد عبد اهلل املدين ،املدير التنفيذي لقطاع خدمات الدعم الفني
امل�ؤ�س�سي يف «هيئة الطرق واملوا�صالت» يف دبي ،على �أن اخل�سائر
الإلكرتونية العاملية والإقليمية ،الناجمة عن الهجمات الإلكرتونية،
ارتفعت وتريتها يف الآونة الأخرية .و�أ�ضاف� ،أن «الهيئة تعقد دورات

تدريبية ملوظفيها ب�شكل دوري لتعريفهم بنظام �أمن املعلومات و�أهدافه،
والتحدّيات اجلديدة يف هذا املجال ،وكيفية مواجهتها وتطبيقها على
جميع امل�ستويات.
ويف هذا الإطارَّ ،
نظمت �إدارة تقنية املعلومات يف هيئة الطرق
واملوا�صالت ،ور�شة توعوية حول نظام حكومة دبي لأمن املعلومات،
والإجراءات الواجب اتخاذها لتطبيق معايري هذا النظام .وقال املدين
�إن الور�شة تناولت اخلطط اال�سرتاتيجية لـ «الهيئة» ملواجهة �أ َّية طوارئ
تتع ّلق ب�ضمان تد ّفق اخلدمات وا�ستمراريتها .و�أو�ضح �أن الغاية منها
�شرح �أهداف نظام �أمن املعلومات ودور «هيئة الطرق واملوا�صالت»
يف تطبيق هذا النظام على م�ستوى الأفراد ...م�شري ًا �إىل �أن الور�شة
تناولت عر�ض �أف�ضل الأ�ساليب والتقنيات املق َّدمة واملط َّبقة على م�ستوى
«الهيئة» ،الرادعة منها والوقائية ،وتدابري اال�ستجابة للمخاطر.

َّ
نفذته قواتنا المسلحة ونظيرتها المصرية

اختتام التمرين العسكري المشترك «سهام الحق »4
نفَّذت القوات الربية لدولة الإمارات العربية
املتحدة والقوات امل�سلحة امل�صرية بيان ًا عملي ًا
ختامي ًا �ضمن التمرين الع�سكري امل�شرتك "�سهام
احلق  ،"4الذي �أقيم على �أر�ض الدولة.
و�شهد البيان اخلتامي ،الذي �أظهرت فيه العنا�صر
امل�شاركة القدرة والكفاءة العالية يف عمليات القتال يف
املدن من خالل ا�ستخدام �أحدث املعدات و�إبراز �أف�ضل
الأ�ساليب القتالية ،عدد من كبار �ضباط القوات امل�سلحة
من اجلانبني.
و�أظهر اجلانبان ،الإماراتي وامل�صري ،م�ستوى عالي ًا
من االحرتافية يف كل القطاعات والت�شكيالت مبختلف
�صنوفها ،حيث ق َّدمت القوات امل�شاركة منوذج ًا ُيحتذى ،ل�شراكة
حقيقية ،ومثا ًال يف تعزيز م�سرية التعاون الع�سكري لتطوير منظومة
العمل العربي امل�شرتك وحتديثها وتفعيل �آلياتها ،وت�أكيد الت�ضامن
العربي ،وترجمة ذلك �إىل عمل م�شرتك ملمو�س على �أر�ض الواقع.
60

العدد 14

وي�أتي مترين "�سهام احلق  "4ت�أكيد ًا على العالقات التاريخية
واال�سرتاتيجية بني البلدين يف املجاالت كافة ،ال�سيما الع�سكرية ،بهدف
تعزيز التعاون ،ورفع الروابط الع�سكرية الثنائية ،وتطوير م�ستوى
اجلاهزية القتالية للقوات امل�سلحة ،وتنمية القدرات و�إثراء اخلربات
الع�سكرية ،لتحقيق التكامل املن�شود للقوات امل�شاركة يف التمرين.

في
المواجهة
التنفيذ سيبدأ في النصف الثاني من 2016

البيئة والمياه تبحث تحويل النفايات
إلى طاقة في اإلمارات الشمالية
�أ َّكد �سعادة عبد الرحيم احلمادي ،وكيل وزارة البيئة واملياه� ،أن م�شروع الإمارات ال�شمالية ملعاجلة النفايات وحتويلها
�إىل طاقة� ،سي�سهم يف حلّ م�شكلة طاملا �شكَّلت �صداع ًا و�أرق ًا للجميع .و�أو�ضح �أن الطرق املُتَّبعة احلالية تقليدية وال تخدم
الإطار الوطني املتكامل لإدارة النفايات ،الذي ت�سعى الوزارة لتطبيقه يف الدولة ،و�صو ًال �إىل حتقيق م�ستهدفات ر�ؤية الإمارات
الوطنية .2021

و�أ�شار �إىل �أن هذا امل�شروع الوطني الكبري لقي جتاوب ًا وتعاون ًا كبري ًا
من الإمارات الأربعة املعن َّية بالأمر ،كونه يلقى دعم ًا ومتابعة مبا�شرة
من جلنة مبادرات رئي�س الدولة ،التي مل ترتدّد يف ر�صد ميزانية �ضخمة
لتنفيذه ،من �أجل ح ّل م�شكلة قائمة تعاين منها مناطق عدة يف �إمارات
الدولة.
وكان امل�شروع مدار بحث بني احلمادي و�سعادة نا�صر التالي ،مدير
الديوان الأمريي يف �أم القيوين ،خالل اجتماع ناق�شا يف �أثنائه �سبل
تعزيز جماالت التعاون وتطويرها ،خا�صة يف جمال معاجلة النفايات
يف الإمارات ال�شمالية.
وقدّم احلمادي �شرح ًا عن املراحل املُنجزة من امل�شروع ،واخلا�صة
بالدرا�سات واال�ست�شارات التي �شارفت املرحلة الأوىل منها على االنتهاء،
بعد �أن قام اال�ست�شاري املكلف وفريق عمل الوزارة مبراجعة ما تو�صَّ لت
�إليه نتائج تلك الدرا�سات والبحوث امليدانية اخلا�صة بكمية النفايات
ونوعيتها وم�صادرها ،والطرق املُتّبعة حالي ًا للتخ ّل�ص منها ،بالإ�ضافة
�إىل املواقع املر�شحة لإقامة امل�شروع بالتن�سيق مع الإمارات الأربع.

بدوره� ،أ�شاد التالي باجلهود الكبرية التي تبذلها وزارة البيئة
واملياه يف �سبيل املحافظة على البيئة ،وحمايتها من الأ�ضرار واملخاطر،
و�سعيها امل�ستمر نحو �إيجاد حلول بيئية ُم�ستدامة ،حيث تتط َّلع �إمارة �أم
القيوين ب�أهمية بالغة �إىل امل�شروع ،بل ت�سعى جاهدة لتحقيقه من خالل
ت�سهيل الأمور املتعلقة به وتب�سيطها ،وت�سريع وترية تنفيذه ،خ�صو�ص ًا يف
ما يتعلق بالبيانات املرتبطة بالدرا�سات وت�سهيل عمل الفرق امليدانية.
و�أ�شار �إىل تر�شيح بع�ض املواقع من �أجل �إقامة امل�شروع يف الإمارة.
ي�شار �إىل �أن م�شروع املناطق ال�شمالية ملعاجلة النفايات وحتويلها
�إىل طاقة ،قطع �شوط ًا كبري ًا يف مراحله الأوىل ،بعد �أن َّمت طرح مناق�صة
الت�أهيل املُ�سبق لتنفيذه �أمام ال�شركات امل�ؤهَّ لة ،والتي �ستبد�أ بعدها
عملية طرح املناق�صات وا�ستالم العرو�ض اخلا�صة من ال�شركات� ،إذ
من املتوقع �أن تبد�أ مراحل الإن�شاء والتنفيذ يف الن�صف الثاين من العام
 ،2016و�سي�شكل �إجنازه وت�شغيله حت ّو ًال يف مفهوم معاجلة النفايات
وعك�سها يف طاقة بديلة م�ستدامة.
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بتوجيهات من القيادة الرشيدة وبإلحاح من أولياء األمور

تطوع
الخدمة الوطنية :قبول طلبات
ّ
اإلبن الوحيد وأبناء المواطنات
ُجندو الدفعة الرابعة يلتحقون بمعسكرات التدريب
م َّ

(وام)

ا�ستقبلت مراكز التدريب املختلفة يف القيادة العامة للقوات امل�سلحة� ،أواخر �أغ�سط�س املا�ضي ،جمنَّدي الدفعة الرابعة من
متط ّوعي اخلدمة الوطنية واالحتياطية ،والتي ت�شمل خريجي الثانوية العامة لهذا العام من الذكور ،بالإ�ضافة �إىل خريجي
يتم ا�ستقبال املجنَّدين من فئتي الإبن الوحيد
الكليات واجلامعات .كما توافدت املواطنات �إىل مراكز الت�سجيل .وللمرة الأوىلّ ،
من مواطني الدولة و�أبناء وبنات املواطنات ،ب�صورة تط ّوعية لالن�ضمام �إىل �صفوف اخلدمة الوطنية.
وذكرت «هيئة اخلدمة الوطنية واالحتياطية» �أن الدفعة اجلديدة
تُعترب من الدفعات الأكرث عدد ًا ن�سبي ًا ،م�شرية �إىل انتهائها من
جتهيزات ا�ستقبالهم ،التي �شملت �إعداد وتطوير مراكز اجلاهزية
البدنية يف مع�سكرات التدريب كافة ،مب ِّينة �أن مراكز اجلاهزية البدنية
تتوىل �إعداد املج َّند من اجلانب العقلي ،مبا ي�شمله من النواحي النف�سية
واالجتماعية وال�سلوكية ،واجلانب البدين ،مبا يت�ض َّمنه من لياقة ج�سدية
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�صحية �سليمة ،و�صحة بدنية عامة قادرة على الوفاء مبتطلبات
وتغذية ّ
التدريب والت�أهيل الع�سكري.
وعبرَّ امللتحقون بهذه الدفعة عن فرحتهم و�سعادتهم ب�أداء واجب
خدمة الوطن والذود عنه ،ا�ستجابة لنداء �صاحب ال�سمو ال�شيخ خليفة
بن زايد �آل نهيان ،رئي�س الدولة القائد الأعلى للقوات امل�سلحة -

(وام)

حفظه اهلل ،و�صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد �آل مكتوم ،نائب
رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي  -رعاه اهلل ،و�صاحب
ال�سمو ال�شيخ حممد بن زايد �آل نهيان ،ويل عهد �أبوظبي نائب القائد
الأعلى للقوات امل�سلحة ،و�أ�صحاب ال�سمو �أع�ضاء املجل�س الأعلى حكام
الإمارات.
ويف غ�ضون ذلك ،انطلقت دورة الدفعة الثانية من اخلدمة البديلة،
التي ُخ ِّ�ص�صت لأ�صحاب الفئة اخلام�سة ،وفق ًا لنتائج الفحو�صات
الط ّبية ،حيث �سي�ؤدّي املنت�سبون الأعمال الإدارية �أو الفنية �أو املدنية
التي تتنا�سب مع �إمكاناتهم يف خمتلف الوحدات التابعة للقوات امل�سلحة
�أو وزارة الداخلية� ،أو �أ َّية جهات �أخرى حتدِّ دها جلنة اخلدمة الوطنية
واالحتياطية ،الأمر الذي يو ّفر لكافة املواطنني غري الالئقني ط ّبي ًا
الفر�صة لالن�ضمام  -ب�صفة مدنية � -إىل ال�صفوف امليدانية والتدريبية
لـ «اخلدمة الوطنية» ،وبكل ُي ْ�سر.
ففي �أبوظبي ا�ستقبلت «مدر�سة خولة بنت الأزور» الع�سكرية ،الدفعة
الثالثة من املنت�سبات �إىل اخلدمة الوطنية من جميع �أنحاء الدولة،
ُ
ليخ ْ�ضن فرتة تدريبهن يف املدر�سة ،حيث َّمت توفري طاقم عمل كامل من

الإناث من مد ّربات وم�شرفات ،فيما يتوجب على امللتحقات ال�سَّ كن يف
املع�سكر خالل فرتة التدريب .علم ًا ب�أن التحاق الإناث ،اللواتي يبلغن 18
عام ًا ومل يتجاوزن �سن الثالثني ،بهذه اخلدمة ،يكون اختياري ًا ومبوافقة
ويل الأمر ،وتكون مدة اخلدمة الوطنية ت�سعة �أ�شهر للمج ّندات ّ
بغ�ض
النظر عن امل�ؤهَّ ل الدرا�سي.
ويف العني ،ا�ستقبلت القيادة العامة للقوات امل�سلحة يف مع�سكراتها
الثالثة ،مع�سكري تدريب امل�ستجدّين ( )1و ( )2ومع�سكر تدريب «�سيح
اللحمة» ،الدفعة الرابعة من املج ّندين الذين توافدوا �إىل املع�سكرات،
حيث �أُجريت لهم الرتتيبات املعتادة الن�ضمامهم وبدء التدريب.
ويف املنطقة الغربية ،ا�ستقبل مع�سكر «ليوا» جم َّندي الدفعة الرابعة،
و�أ�شار قائد املع�سكر �إىل �أن �أعداد ًا من طالب الثانوية َّمت ت�سجيلهم
يف الدورة ،و َّمت ت�سليم جميع امللتحقني متط ّلباتهم ،من مالب�س وعهدة
خا�صة ،كما َّمت تعريفهم باملع�سكر والنظام الداخلي� ،إ�ضافة �إىل تنظيم
حما�ضرات من قبل املد ِّربني قبل افتتاح الدورة التدريبية ...من ِّوه ًا اىل
الإقبال الكبري واحلما�سة التي �أبداها الطلبة امللتحقون ،وال�سعادة من
جانب �أولياء �أمورهم.
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و�أ�شاد املج َّندون و�أولياء الأمور بتوجيهات القيادة الر�شيدة يف �إقامة
مع�سكرات اخلدمة الوطنية لتدريب ال�شباب على املهارات الع�سكرية،
و�إعدادهم ع�سكري ًا لل ّذود عن حيا�ض الوطن.
ويف عجمان ،ا�ستقبل مركز تدريب «املنامة» ،التابع للقيادة العامة
للقوات امل�سلحة ،املج َّندين من خ ّريجي الثانوية العامة للعام 2015
وخريجي اجلامعات الذين �أنهوا درا�ستهم اجلامعية.
و�سيخ�ضع املنت�سبون ،خالل فرتة تدريبهم الأ�سا�سي التي ت�ستمر ملدة
ثالثة �أ�شهر �إىل تدريبات ع�سكرية وميدانية خمتلفة ومتارين لياقة بدنية
وج�سدية من ّوعة� ،إىل جانب العديد من املحا�ضرات الأمنية والوطنية
متخ�ص�صني ،بهدف تعزيز الق َيم الوطنية
�سيتلقونها على �أيدي مد ّربني
ِّ
ومعنى الوالء واالنتماء للوطن.
على �صعيد �آخر� ،أعلنت «هيئة اخلدمة الوطنية واالحتياطية» عن
قبول طلبات التحاق فئة «االبن الوحيد» من مواطني الدولة ،وفئة
«�أبناء وبنات املواطنات» ،ب�شكل اختياري �إىل �صفوف اخلدمة الوطنية،
وذلك ،نظر ًا للإقبال الوا�سع الذي َّمت �إلتما�سه من خالل جتاوب �أبناء
الإمارات مع قانون اخلدمة الوطنية واالحتياطية ،بكل فخر واعتزاز
ودون �أيِّ تردُّد يف تقدمي الغايل والنفي�س لأجل وطنهم .وتقدمت «الهيئة»
بخال�ص ال�شكر والعرفان �إىل قيادتنا الر�شيدة ،على هذا القرار
ي�صب يف م�صلحة اجلميع ،و�سي�سهم يف املحافظة على
احلكيم الذي ّ
ً
الن�سيج االجتماعيُ ،معطيا الفر�صة لأبناء الوطن للتعبري عن امتنانهم
وانتمائهم للوطن.
وبتوجيهات من القيادة الر�شيدة� ،أ�صبح يف �إمكان من يرغب من
املنت�سبني �إىل هاتني الفئتني ،التقدّم �إىل � ّأي من مراكز التجنيد املو ّزعة
على خمتلف مناطق الدولة ،والقيام بالت�سجيل
وااللتحاق بكل ُي ْ�سر ،بعد ا�ستيفائهم ل�شروط
اللياقة الط ّبية وموافقة جلنة اخلدمة الوطنية
واالحتياطية ،مع ا�صطحاب الوثائق املطلوبة
واملذكورة يف كافة و�سائل التوا�صل االجتماعي
وقنوات االت�صال اخلا�صة بـ «الهيئة».
وجاء قرار ال�سماح بالتحاق الفئتني ،بعد
�إحلاح كبري من عدد من �أولياء الأمور ،يف
ممن
�إيجاد و�سيلة مت ّكنهم من �إحلاق �أبنائهم َّ
ال تنطبق عليهم ال�شروط ،والذين �أ َّكدوا على
�أنها �شرف ال يعلوه �شرف ،وم�شاركة �إخوانهم
املواطنني الذين �سبقوهم للتعبري عن مدى
امتنانهم ووالئهم وانتمائهم للوطن وقيادته
الر�شيدة.
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و�ستكون مدة اخلدمة الوطنية بالن�سبة �إىل املج َّندين� ،سواء الأبناء
الوحيدين �أو �أبناء املواطنات ،ت�سعة �أ�شهر للحا�صلني على �شهادة
الثانوية العامة �أو ما يعادلها ف�أعلى ،و�سنتني للحا�صلني على م�ؤهّ ل �أق ّل
من الثانوية العامة� ..أما الإناث فتكون مدة خدمتهن الوطنية ت�سعة
�أ�شهر فقط ،بغ�ض النظر عن امل�ؤهّ ل الدرا�سي ،حيث �سيخ�ضعن �إىل
تدريبات خمتلفة ومتارين ع�سكرية و�أمنية.
�إىل ذلك ،دعت «هيئة اخلدمة الوطنية واالحتياطية» ،اجلهات
احلكومية واخلا�صة كافة� ،إىل �ضرورة التعاون واجلدية وااللتزام مبا
ن�ص عليه القانون االحتادي الرقم ( )6لل�سنة  ،2014ال�صادر يف
ّ
�ش�أن اخلدمة الوطنية واالحتياطية ،يف احلفاظ على امتيازات املوظف
وحقوقه �أثناء ت�أديته لواجب اخلدمة الوطنية ،وذلك بعد تلقيها عدد ًا
كبري ًا من املالحظات والتظ ّلمات الوظيفية املتعلقة بالرتقيات �أو الرواتب
�أو االمتيازات عرب قنوات التوا�صل اخلا�صة بـ «الهيئة» واملتاحة للجميع.
و�أ�شارت «الهيئة» �إىل �أن الفقرة الأوىل من الأحكام العامة يف الف�صل
الثالث من املادة  28من القانون� ،أو�ضحت �ضرورة �أن تلتزم الوزارات
والدوائر احلكومية والهيئات وامل�ؤ�س�سات العامة االحتادية واملحلية
يجند �أو ُي�ستدعى من موظفيها �أو
والقطاع اخلا�ص ،باالحتفاظ ملن َّ
عمالها بوظيفته �أو بعمله �أو ب�أ َّية وظيفة �أو عمل م�ساو ،وذلك �إىل �أن
ينتهي من �أداء مدة اخلدمة الوطنية �أو مدة اال�ستدعاء ،ويجوز �شغل
وظيفة املجند �أو امل�ستدعى �أو عملهما ب�صفة م�ؤقته خالل هذه املدة.
و�أكدت الهيئة �أن القانون جاء وا�ضح ًا و�صريح ًا يف �ش�أن الإخالل �أو
خمالفة �أية مادة من مواده ال�صادرة ،حيث بينت املادة  38من القانون
ب�أن يعاقب باحلب�س والغرامة �أو ب�إحدى هاتني العقوبتني كل من يخالف
�أي حكم من �أحكام القانون ولوائحه.

(وام)

لتعزيز التعاون في إدارة الطوارئ واألزمات والكوارث
وضمان استمرارية األعمال في الدولة

ّ
توقع مذكرة تفاهم مع
«الهيئة»
«الطيران المدني»
يف �إط��ار اجله��ود
الت��ي تبذله��ا خمتلف
اجله��ات املعن َّي��ة،
لالرتق��اء بالعم��ل
امل�ؤ�س�س��ي وتطوي��ره،
والتم ُّي��ز يف �أداء
اخلدم��ات وجودته��ا،
وا�ستغ�لال امل��وارد
الوطني��ة واالمكانات
بال�ش��كل الأمث��ل ب�ين
اجلانب�ين ،وقع��ت
«الهيئ��ة الوطني��ة
الط��وارئ
لإدارة
والأزم��ات والك��وارث»
و»الهيئ��ة العام��ة للط�يران امل��دين» عل��ى مذك��رة تفاه��م يف
�ش���أن التن�سي��ق والتع��اون امل�ش�ترك يف جم��ال �إدارة الط��وارئ
والأزمات والكوارث وتعزيز خدمة قطاع الطريان يف الدولة.
و�أ ّك��دت الهيئتان التزامهما العمل لتحقيق الأهداف والغايات
املن�ش��ودة ،و�ص��و ًال �إىل عالق��ة ا�سرتاتيجي��ة ت�ضم��ن التعاون
البنَّاء بني اجلانبني وتخدم امل�صلحة العامة.
ون�صَّ ��ت املذك ��رة ،الت ��ي وقع عليه ��ا ك ٌّل من �سع ��ادة الدكت ��ور جمال
حمم ��د احلو�سني ،مدير عام «الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات
والكوارث» ،و�سع ��ادة �سيف حممد ال�سويدي ،مدير ع ��ام «الهيئة العامة
للطريان املدين» ،على الإطار الع ��ام وا�سرتاتيجية التعاون امل�شرتك بني
الهيئت�ي�ن ،يف ما يتعلق باملعايري الدولي ��ة املندرجة حتت املنظمة الدولية

(وام)

للط�ي�ران امل ��دين واملنظومة الوطنية للط ��وارئ والأزم ��ات والكوارث يف
الدول ��ة ...بهدف تن�سي ��ق اجلهود وتبادل اخلربات ،و�ص ��و ًال �إىل حتقيق
الأه ��داف امل�شرتك ��ة يف حماي ��ة الأرواح واملمتلكات ،وتق ��دمي اخلدمات
الأ�سا�سية التي ت�ضمن ا�ستمرارية منظومة العمل.
و�أ َّك ��د د .احلو�سني ،على �أهمية تن�سيق الأدوار وامل�س�ؤوليات ،وتوحيد
ت�صب يف م�صلح ��ة الوطن بني خمتلف القطاعات .واعترب
اجلهود التي ّ
�أن م ��ن �ش� ��أن ه ��ذه املذكرة رفع كف ��اءة اخلدمات التي تق� � َّدم يف حاالت
الط ��وارئ والأزم ��ات ،خا�صة يف ما يتعل ��ق با�ستخدام املالح ��ة اجل ّوية،
و�أهمية توفري اخلدمات ال�ضرورية عند احلاجه ،والتعاون والتن�سيق بني
الطرفني مبا يخ ��دم خطط اال�ستجابة والتعايف ،وذل ��ك وفق ًا للمنظومة
املُعتم ��دة ب�ي�ن الطرف�ي�ن لتوحي ��د اجلهود الوطني ��ة عن ��د �إدارة الطارئ
�أو الأزم ��ة �أو الكارث ��ة ،وت�س ّه ��ل عمل اجله ��ة القيادية ودوره ��ا يف اتخاذ
القرارات التي ت�ضمن عدم تفاقم احلدث �أو تط ّوره.
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و�أع ��رب احلو�سني ع ��ن اعت ��زاز «الهيئ ��ة الوطني ��ة لإدارة الطوارئ
والأزمات والكوارث» بال�شراكات التي تربمها مع �شركائها ،ومنها «الهيئة
العامة للط�ي�ران املدين» ،كونها اجله ��ة الوطنية الرئي�س ��ة امل�س�ؤولة عن
و�ض ��ع املعايري وتن�سيق جميع اجلهود املتعلقة ب�إدارة الطوارئ والأزمات،
موح ��دة وتوحي ��د و�إدام ��ة القوان�ي�ن
�إ�ضاف ��ة �إىل و�ض ��ع خط ��ط وطني ��ة َّ
وال�سيا�سات والإجراءات لال�ستجابة حلاالت الطوارئ والأزمات.

من جانبه� ،أ�شار ال�سويدي� ..إىل �أن «الهيئة العامة للطريان املدين»،
�سعي� � ًا منها لتحقيق ر�ؤيته ��ا يف احل�صول على نظام ط�ي�ران مدين �آمن
ودائ ��م يف دول ��ة الإمارات ،تطمح �إىل تعزيز العم ��ل امل�شرتك مع «الهيئة
الوطني ��ة لإدارة الط ��وارئ والأزمات والكوارث» ،ل�ضم ��ان تلبية خدمات
املالح ��ة اجل ّوي ��ة ب�ش ��كل �آم ��ن ،وتلبي ��ة احتياج ��ات املط ��ارات وخطوط
الطريان ومز ِّودي خدم ��ات املالحة اجلوية� ،إىل جانب منظمات البحث
والإنقاذ ،على نحو ي�ضمن الأمن وال�سالمة.

الجوي أثناء الحاالت الطارئة
 ...وبهدف تقديم خدمات النقل
ّ

مذكرة تفاهم مع «فالي دبي»

(وام)

و َّقع��ت «الهيئة الوطني��ة لإدارة الطوارئ والأزم��ات والكوارث»على مذكرة تفاهم مع �شركة «ف�لاي دبي» ،تهدف �إىل تقدمي
خدم��ات النق��ل اجل�� ّوي �أثناء حاالت الط��وارئ والأزمات والك��وارث ...على �أن يعم��ل اجلانبان ،على ت�شكيل فري��ق عمل ،لو�ضع
الت�ص�� ّور والآلي��ات الالزم��ة لدعم اجله��ود التي تبذلها «الهيئ��ة» ،وفق ا�سرتاتيجي��ة وخطط ت�ساهم يف حتقي��ق الأمن والرخاء
واال�ستقرار للدولة.
ومبوج ��ب مذكرة التفاه ��م ،التي و َّق ��ع عليها �سع ��ادة الدكتور جمال عند احلاجة .حيث �إن «فالي دبي» متتلك �أ�سطو ًال حديث ًا من الطائرات،
حمم ��د احلو�سني ،مدير عام «الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات كما لديها اخلربة الكافية واملعدات والإمكانات واالتفاقيات مع �شركائها
والك ��وارث» ،وم ��ن جانب «فالي دب ��ي»� ،سعادة حمد حمم ��د عبيد اهلل ،يف جمال النقل اجل ّوي ،التي مت ِّكنها من تعزيز قدرات الدولة يف التعامل
الرئي� ��س التنفيذي لل�ش�ؤون التجارية يف ال�شركة ،يف ح�ضور غيث الغيث ،مع حاالت الطوارئ والأزمات.
الرئي�س التنفيذي لـ «فالي دبي» وعدد من مدريري الإدارات يف «الهيئة»،
تن�ص املذكرة ،على اال�ستف ��ادة  -عند احلاجة  -من اخلطوط
كم ��ا ّ
تق� �دّم «ف�ل�اي دب ��ي» الدعم ال�ل�ازم �إىل «الهيئ ��ة» ،عرب خدم ��ات النقل
اجل� � ّوي �أثناء حاالت الطوارئ والأزم ��ات والكوارث داخل دولة الإمارات اجلوي ��ة لـ»فالي دبي» لإجالء مواطني الدول ��ة ورعاياها ،و�إعادتهم �إىل
�أو خارجها ،يف حال َّمت طلب ذلك ،وتقدمي الإغاثة وامل�ساعدات الالزمة الوطن.
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تنص المذكرة ،على
ّ
االستفادة  -عند
الحاجة  -من الخطوط
الجوية لـ»فالي دبي»
إلجالء مواطني
الدولة ورعاياها،
وإعادتهم إلى الوطن

(وام)

و�أ َّكد د .احلو�سني على �أهمية التوقيع على مذكرة التفاهم مع «فالي
و�أ�ش ��ار د .احلو�سن ��ي �إىل �أن دول ��ة الإم ��ارات ،ا�ستطاع ��ت على َم ّر
ال�سن�ي�ن� ،أن تط ّور قدرات ا�ستثنائي ��ة يف التعامل مع الكوارث والأزمات ،دب ��ي» ،م ��ن �أج ��ل ت�ضافر اجله ��ود التي ت�ص � ّ�ب يف م�صلح ��ة الوطن بني
م ��ن خالل ت�سخري كاف ��ة االمكانيات ،وبناء الق ��درات ملواجهة الأحداث خمتل ��ف القطاعات ..معترب ًا �أن هذا التوقي ��ع يعزّز من م�شاركة القطاع
الطارئ ��ة الت ��ي يمُ ك ��ن �أن يتع َّر�ض له ��ا مواطن ��و الدول ��ة واملقيمون على التج ��اري ،وخا�صة قطاع الطريان ،يف جه ��ود �إدارة الطوارئ والأزمات،
�أرا�ضيه ��ا ،يف بع� ��ض حاالت الط ��وارئ ،انطالق ًا من توجيه ��ات القيادة ملا ميلكه هذا القطاع من خربات يف هذا املجال.
العلي ��ا ودعمه ��ا لتوفري احلي ��اة الكرمي ��ة للمجتمع ،وجع ��ل الإمارات يف
و�أ�ضاف� :إن «الهيئ ��ة» ،باعتبارها اجلهة الوطني ��ة الرئي�سة ِّ
املنظمة
مقدم ��ة دول العامل يف م�ست ��وى اخلدمات التي يحظى به ��ا �أبناء الدولة
واملن�سق ��ة للجهود والعملي ��ات املتعلقة ب�إدارة الط ��وارئ والأزمات وو�ضع
ِّ
واملقيمون على �أر�ضها.
موحدة لال�ستجابة حل ��االت الطوارئ والأزمات ،تعمل –
خط ��ط وطنية َّ
ور�أى �أن ال�شراك ��ة م ��ع «ف�ل�اي دب ��ي» �سوف
انطالق ًا من هذا الدور املهم  -على تطوير القوانني
تُ�سهم يف تعزيز هذه القدرات ،ويف منح «الهيئة
«فالي دبي» سوف
وال�سيا�سات والإجراءات املتعلقة ب�إدارة الطوارئ
الوطنية لإدارة الط ��وارئ والأزمات والكوارث»
الأدوات واملوارد الالزمة ل�ضمان �أمن مواطنينا
والأزمات والكوارث ،وتوحيدها و�إدامتها ،وو�ضع
ُتسهم في تعزيز
�ضمن نطاق عمل ال�شركة.
متطلبات اال�ستعداد واجلاهزية من خالل توقيع
القدرات ،وفي منح
و�إذ ث َّم ��ن جه ��ود جمي ��ع ال�ش ��راكات� ،سواء
مذكرات التفاهم مع ال�شركاء اال�سرتاتيجيني يف
مع القطاع الع ��ام �أو اخلا�ص ،قال� :إن «الهيئة»
«الهيئة الوطنية
خمتلف القطاعات ،لتوفري اخلدمات ال�ضرورية
توا�ص ��ل عق ��د االتفاقي ��ات الثنائي ��ة ومذكرات
إلدارة الطوارئ
عند احلاجه».
التفاه ��م م ��ع �ش ��ركاء ُجدد م ��ن �أج ��ل �ضمان
م ��ن جانبه ،رح ��ب حمد عبي ��د اهلل بالتوقيع
واألزمات والكوارث»
اال�ستعداد على �أكمل وجه ملواجهة �أيِّ طارئ  -ال
قدر اهلل ...الفت ًا �إىل �أن «اال�ستعداد واجلاهزية
عل ��ى مذ ّك ��رة التفاه ��م ،وق ��ال �إن «ف�ل�اي دبي»
األدوات والموارد
م ��ن العنا�صر الهامة يف خططنا اال�سرتاتيجية
هي ناق ��ل وطني �إمارات ��ي ،لذا ف�إن م ��ن واجبنا
الالزمة لضمان أمن
ملواجهة الأزم ��ات وادارتها» .و�أو�ضح �أن «فالي
تقدمي الدعم الالزم �إىل «الهيئة الوطنية لإدارة
دب ��ي»« ...له ��ا اخل�ب�رة واالمكاني ��ات املتعدِّ دة مواطنينا ضمن نطاق
الط ��وارئ والأزم ��ات والك ��وارث» ...و�أ�ض ��اف:
الت ��ي ن�سعى لال�ستفادة منها يف حالة ال�ضرورة
عمل الشركة
نتط َّل ��ع �إىل التن�سيق والتعاون مع «الهيئة» ،ملا فيه
ومب ��ا يتوافق م ��ع متطلباتنا ويل ّب ��ي احتياجاتنا
امل�شرتكة».
م�صلحة الوطن.
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تعزيزًا ألنظمة إدارة الكوارث الخاصة بالبنية التحتية للدولة

ّ
توقع على اتفاقية تعاون
«الهيئة»
مع «األشغال العامة»

(وام)

�أك��د �سع��ادة الدكت��ور جمال حمم��د احلو�سن��ي ،مدير عام
«الهيئ��ة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزم��ات والكوارث» ،على
�أهمي��ة تن�سي��ق الأدوار وامل�س�ؤولي��ات وتوحي��د اجله��ود التي
ت�صب يف م�صلحة الوطن بني خمتلف القطاعات.
ّ
و�أ�ضاف خالل حفل التوقيع على اتفاقية للتعاون بني «الهيئة» ووزارة
الأ�شغ ��ال العامة� ،إن من �ش� ��أن هذه املذكرة رفع كف ��اءة اخلدمات التي
تق� �دّم يف ح ��االت الط ��وارئ والأزم ��ات والك ��وارث ،خا�صة يف م ��ا يتعلق
بعم ��ل وزارة الأ�شغ ��ال واخت�صا�صه ��ا ،وذلك ح�سب املنظوم ��ة املُعتمدة
ب�ي�ن الطرفني ،لتوحيد اجلهود الوطنية عن ��د �إدارة الطارئ �أو الأزمة �أو
الكارث ��ة ،وت�س ّهل عمل اجلهة القيادي ��ة ودورها يف اتخاذ القرارات التي
ت�ضمن عدم تفاقم احلدث �أو تطوره.
و�أ�ش ��ار �سعادت ��ه �إىل �أن «الهيئ ��ة الوطنية لإدارة الط ��وارئ والأزمات
والك ��وارث» تعت� � ّز بال�شراكات الت ��ي �أبرمتها م ��ع وزارة الأ�شغال العامة،
كونها �إحدى الأذرع التنفيذية للحكومة االحتادية.
ويف �إط ��ار دع ��م التع ��اون وتطوي ��ره يف م ��ا ب�ي�ن «الهيئة» وال ��وزارة،
والتن�سيق لتوفري املعلومات واملوارد ال�ستخدامها يف عملية اتخاذ القرار
يف ح ��االت الط ��وارئ والأزمات والك ��وارث ،و َّقع اجلانب ��ان على اتفاقية
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تعاون م�شرتكة ،خالل زيارة قام بها وفد من «الهيئة» �إىل ديوان الوزارة
يف دبي.
وته ��دف االتفاقي ��ة التي و َّقع عليه ��ا د .احلو�سن ��ي ،واملهند�سة زهرة
العب ��ودي ،وكي ��ل وزارة الأ�شغ ��ال العام ��ة� ،إىل تدعيم ُ�سب ��ل التعاون بني
الطرف�ي�ن ،وتبادل اخل�ب�رات ،وتعزيز الأنظمة املتعلقة ب� ��إدارة الطوارئ
والأزم ��ات والك ��وارث اخلا�صة بالبنية التحتية لدول ��ة الإمارات العربية
املتح ��دة ،بالإ�ضافة �إىل تق ��دمي التدريب والتماري ��ن يف �إدارة الطوارئ
والأزمات والكوارث.
م ��ن جانبه ��ا� ،أ�ش ��ادت املهند�س ��ة العب ��ودي ،بال�شراكة م ��ع «الهيئة
الوطني ��ة لإدارة الطوارئ والأزمات والك ��وارث» ،م�ؤ ِّكدة على �أن الوزارة
تطم ��ح �إىل تعزيز العمل امل�ش�ت�رك مع «الهيئة» ل�ضم ��ان حتقيق الريادة
العاملية يف ت�شييد بنية حتتية م�ستدامة لـ «�إمارات ال مثيل لها».
و�أ�ضاف ��ت� :إن البنية التحتية يف دولة الإم ��ارات العربية املتحدة ُت َع ّد
الأف�ض ��ل من نوعها على م�ست ��وى العامل ،حيث ح ّققت مراكز متقدّمة يف
العدي ��د من املجاالت ذات العالقة يف املحافل الدولية ...م�شرية �إىل �أن
اتفاقية التعاون امل�ش�ت�رك ت�أتي �ضمن خطة الإمارات لتوفري حياة �آمنة،
وكذلك للمحافظة على ممتلكات البنية التحتية الإماراتية.

ّ
وقعتا على مذكرة تفاهم في شأن التأهيل واالستشارات

تعاون بين «الهيئة» و»كلنا اإلمارات»
في مجال تدريب الكوادر التطوّعية

(وام)

يف �إط��ار توحيد كافة اجلهود والطاق��ات الوطنية ،و�سعي ًا
لال�ستفادة املتبادلة من التج��ارب واخلربات والإمكانيات بني
مك ّون��ات املجتم��ع الإمارات��يًّ ،
وقعت «الهيئ��ة الوطنية لإدارة
الطوارئ والأزمات والك��وارث» وجمعية «كلنا الإمارات» ،على
مذكرة تفاهم للتعاون والتن�سيق بينهما.
وقع املذك ��رة ،من جانب «الهيئة الوطني ��ة لإدارة الطوارئ والأزمات
والك ��وارث» ،الدكتور جمال حممد احلو�سن ��ي ،مدير عام «الهيئة» ،وعن
جمعي ��ة «كلنا الإم ��ارات» ،ال�سيد م�سل ��م �سامل بن َح ��م العامري ،رئي�س
جمل� ��س الإدارة ،يف ح�ضور �سيف حممد ارحم ��ه ال�شام�سي ،نائب مدير
عام «الهيئة» وعدد من امل�س�ؤولني من اجلانبني.
وته ��دف املذك ��رة �إىل تعزي ��ز �سب ��ل التع ��اون ب�ي�ن الطرف�ي�ن وتوفري
املتط ّوعني من طرف جمعية «كلنا الإمارات» ،وذلك يف ما يتعلق
كم ��ا ن�صَّ ت املذك ��رة على تعزيز التع ��اون بني الطرف�ي�ن وتطويره يف
كاف ��ة جماالت التدريب والت�أهيل واال�ست�ش ��ارات ،وذلك لتنمية القدرات
وامله ��ارات ،وت�أهي ��ل الك ��وادر التطوعي ��ة يف جم ��االت �إدارة الط ��وارئ
والأزمات والكوارث ،يف دولة الإمارات العربية املتحدة.

ون�صَّ ��ت املذكرة على حتدي ��د �أدوار كل من الطرفني ،وم�س�ؤولياتهما
يف ه ��ذا التعاون ،مع ال�شرح التو�ضيحي مل�ساهمات كل منهما ،يف ت�سهيل
تب ��ادل املعلومات ،واال�سرتاتيجيات ،وخط ��ط العمل واملبادرات اخلا�صة
ب�إطار هذه املذكرة.
التخ�ص�صية
كما ن�صَّ ��ت املذكرة على ت�صمي ��م الدورات التدريبي ��ة
ُّ
املالئم ��ة ،الت ��ي يحتاجه ��ا املتط ِّوعون من جمعي ��ة «كلنا الإم ��ارات» ،يف
جم ��ال �إدارة الط ��وارئ والأزمات والكوارث ،والت ��ي تت�ض َّمن ،على �سبيل
املث ��ال ولي�س احل�ص ��ر :الإدارة املتكاملة للط ��وارئ والأزمات والكوارث،
الإ�سعاف ��ات الأولية والتعامل مع املخاطر ،مع �إمكانية �إ�شراك املتط ِّوعني
يف التماري ��ن والتدريبات يف جمال �إدارة الط ��وارئ والأزمات والكوارث
التي ِّ
تنظمها «الهيئة» وتنفذها.
كم ��ا اتف ��ق الطرف ��ان – مبوجب املذك ��رة  -على تنظي ��م ور�ش عمل
وحما�ض ��رات ،وتوف�ي�ر القاع ��ات واملحا�ضري ��ن ،وتهيئة فر� ��ص جديدة
ومتنوعة �أخ ��رى ،والتعاون يف تطوير االقرتاح ��ات وتطبيقها ،مبا يح ّقق
تطور الربامج والأن�شطة يف جمال الأزمات والطوارئ.
و�أ َّك ��د الدكت ��ور جم ��ال احلو�سن ��ي عل ��ى �أن دول ��ة الإم ��ارات العربية
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املتح ��دة ،ا�ستطاع ��ت على م� � ّر ال�سنني �أن تط� � ّور ق ��درات ا�ستثنائية يف
التعام ��ل م ��ع الكوارث والأزم ��ات الدولية .وق ��ال� :ست�سه ��م �شراكتنا مع
جمعية «كلنا الإمارات» يف تعزيز قدرات الكوادر امل�ؤهّ لة يف �إدارة حاالت
الط ��وارئ والأزم ��ات والك ��وارث ،كم�ساهم ��ة جمتمعية تخ ��دم قطاعات
الدولة املختلفة ،وت�ساعد على مواجهة حاالت الطوارئ والأزمات.
و�أك ��د احلو�سن ��ي �أهمي ��ة مذكرة التفاه ��م ،يف تظاف ��ر اجلهود التي
ت�صب يف م�صلحة الوطن ب�ي�ن خمتلف القطاعات ...الفت ًا �إىل �أن توقيع
ّ
ه ��ذه االتفاقية مع اجلمعية «يعزِّ ز من م�شاركة م�ؤ�س�سات املجتمع املدين
ومثمن ًا
والقطاع ��ات املجتمعي ��ة يف جهود �إدارة الط ��وارئ والأزم ��اتِّ ...
جهود جميع ال�شركاء.

و�أ�ض ��اف� :إن «الهيئة الوطنية لإدارة الط ��وارئ والأزمات والكوارث»
واملن�سقة للجهود والعمليات املتعلقة
هي اجلهة الوطنية الرئي�سة املنظمة ِّ
موح ��دة لال�ستجابة
ب� ��إدارة الط ��وارئ والأزمات ،وو�ضع خط ��ط وطنية َّ
حل ��االت الط ��وارئ والأزم ��ات .وانطالق� � ًا من ه ��ذا الدور امله ��م ،ف�إنها
تعم ��ل على تطوي ��ر القوان�ي�ن وال�سيا�سات والإج ��راءات املتعلق ��ة ب�إدارة
الط ��وارئ والأزم ��ات والكوارث ،وتوحيده ��ا و�إدامتها ،وو�ض ��ع متط ّلبات
اال�ستع ��داد واجلاهزية ،من خالل توقي ��ع مذكرات التفاهم مع ال�شركاء
اال�سرتاتيجيني من خمتلف القطاعات لتوفري اخلدمات ال�ضرورية عند
احلاجة.

ترأّس االجتماع الدوري لفريق إدارة األزمات والكوارث في دبي

ِّ
أهمية التواصل
يؤكد على
المزينة
ّ
مع مؤسسات المجتمع

�أ َّكد �سعادة اللواء خمي�س
مطر املزينة ،القائد العام
ل�شرطة دبي ،على �أه ّمية
التوا�صل مع م�ؤ�س�سات
املجتمع ،التي ت�ساهم يف
مواجهة التحدّ يات يف كافة
جزءا
املجاالت ،وجتعلها
ً
ال يتجزّ �أ يف عملية حتقيق
مما
الأمن واال�ستقرار،
ّ
ي�ساعد يف توفري الطم�أنينة
ملختلف �شرائح املجتمع
وقطاعاته.
وتنفيذ ًا لتوجيهات �صاحب
ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد
�آل مكتوم ،نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي  -رعاه
اهلل» ،وعم ًال باملر�سوم الذي �أ�صدره �سم ّوه يف �ش�أن �إن�شاء فريق �إدارة
الأزمات والكوارث يف دبي ،تر�أ�س اللواء املزينة ،االجتماع الدوري لفريق
الأزمات والكوارث ،يف ح�ضور �سعادة �أحمد بن حميدان نائب مدير
ديوان حاكم دبي ،وباقي �أع�ضاء الفريق.
وا�ستعر�ض املجتمعون قرارات االجتماع ال�سابق ،وما ّمت تنفيذه منها،
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واجلوانب املتعلقة با�ستعدادات الدوائر يف مواجهة �أ َّية كارثة.
جدير بالذكر �أن �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد �آل مكتوم،
ب�صفته حاكماً لإمارة دبي ،كان قد �أ�صدر مر�سوماً �أمريياً يق�ضي ب�إن�شاء
فريق �إدارة الأزمات والكوارث .وجاء يف املر�سوم الذي يت�أ ّلف من 13
مادة� ،أن الفريق ين�ش�أ برئا�سة القائد العام ل�شرطة دبي ويتولىّ  -وفق ًا
للمادة اخلام�سة منه  -و�ضع اخلطط املتو َّقع تطبيقها على كل �أزمة �أو
كارثة من املُحتمل حدوثها على م�ستوى الإمارة.

ّ
وتوفر حلو ً
ال وفق أفضل الممارسات العالمية
تتضمن ثالث مبادرات
َّ

«أبوظبي للتعليم» و»مواصالت
اإلمارات» يطلقان «المنظومة الذكية
لسالمة الطلبة داخل الحافالت»
(وام)

�أطلق «جمل�س �أبوظبي للتعليم» بالتعاون «موا�صالت الإمارات» م�شروع ًا م�شرتك ًا ،حمل ا�سم «املنظومة الذكية ل�سالمة الطلبة
داخل احلافالت املدر�سية» ،يت�ض َّمن ثالث مبادرات لتوفري �أف�ضل املمار�سات العاملية ل�ضمان �سالمة الطلبة داخل احلافالت
املدر�سيةّ ،
تغطي الإجراءات والأنظمة التقنية والذكية وال�سيا�سات والت�شريعات والبنْية التحتية ،وتطوير الكوادر الب�شرية
وت�أهيلها ،وامل�س�ؤولية املجتمعية.
ويف �إط ��ار ال�شراك ��ة اال�سرتاتيجي ��ة بينهما ،يعمل «جمل� ��س �أبوظبي
عر�ض عملي
للتعلي ��م» و»موا�ص�ل�ات الإم ��ارات» ،من خ�ل�ال هذه املنظوم ��ة اجلديدة
حي لنم ��وذج املنظومة يف �إحدى
وللغاي ��ة ،وبعد تنفيذ عر� ��ض عملي ّ
وغريه ��ا م ��ن املب ��ادرات وامل�شاريع التي يج ��ري �إعداده ��ا ،على حتقيق احلاف�ل�ات املدر�سية ،بهدف االطالع على �آلية تطبي ��ق الأنظمة الثالثة
�أهداف م�شرتكة ،منها توفري نقل �آمن ومريح للطلبة ،للو�صول �إىل ن�سبة وكيفي ��ة الت�أكد م ��ن حتقيقهما لله ��دف املرجو واملتمث ��ل يف �ضمان عدم
�صف ��ر يف املئة يف حوادث النق ��ل املدر�سي ،وحت�سني اخلدمة مبا يتنا�سب ن�سي ��ان � ّأي طالب يف احلافلة ،عقد اجلانبان م�ؤمت ��ر ًا �صحافي ًا م�شرتك ًا
مع توجهات وا�سرتاتيجية حكومة دولة الإمارات ،للتم ّيز يف تقدمي �أف�ضل يف �أبوظب ��ي ،برعاي ��ة وح�ضور مع ��ايل الدكتورة �أمل عب ��داهلل القبي�سي،
اخلدمات �إىل اجلمهور ،و�إ�سعاده ��م ،ومراعاة �أعلى املعايري العاملية يف مدي ��ر عام «جمل�س �أبوظبي للتعليم»� ،إ�ضافة �إىل �سعادة حممد عبد اهلل
�سالمة خدمات النقل املدر�سي وال�سالمة املرورية ،وااللتزام باملحافظة اجلرم ��ن ،مدير عام «موا�ص�ل�ات الإمارات» ،والعقي ��د جمال العامري،
رئي� ��س ق�س ��م العالقات العام ��ة يف مديرية املرور والدوري ��ات يف �شرطة
على الأرواح واملمتلكات ،باتخاذ االحتياطات الالزمة ملنع احلوادث.
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�أبوظبي ،وعدد من امل�س�ؤولني من اجلانبني والقائمني على �إدارة خدمات
النقل املدر�سي لطلبة املدار�س احلكومية يف �إمارة �أبوظبي.

و�أن اخلطط ت�ستهدف تعميم جتربة املنظومة على هذه املدار�س ،وب�شكل
تدريجي خالل الفرتة املقبلة.

القبي�سي :تعزيز متطلبات الأمن وال�سالمة
و�أ َّك ��دت د� .أم ��ل القبي�س ��ي حر� ��ص املجل� ��س عل ��ى تواف ��ر متط ّلبات
وا�شرتاطات الأم ��ن وال�سالمة يف و�سائل النقل املدر�سي ،لتعزيز �سالمة
الطلب ��ة وت�أمني احلماية الالزم ��ة لهم ،ومتابعته ��م �إلكرتوني ًا ...م�شرية
�إىل �أن م�س�ؤولي ��ة �سالمة الطلبة �أثناء رحلتهم من و�إىل املدر�سة ال يمُ كن
�أن تتح َّملها جهة واح ��دة يف املجتمع ،و�إمنا تت�شارك فيها جميع اجلهات
املعن َّية لتحقيق �أق�صى درجات الأمن وال�سالمة لهم.
و�أو�ضح ��ت معاليه ��ا �أن �سالم ��ة �أبن ��اء الإم ��ارات وم�ستقبله ��م هما
ال�شغ ��ل ال�شاغل لقيادتنا الر�شيدة و�أه ��م الأولويات التي يحر�ص جمل�س
�أبوظب ��ي للتعلي ��م عل ��ى حتقيقه ��ا يف املدار� ��س .وقال ��ت� ،إن الهدف من
�إط�ل�اق املنظومة �أن ال تكون �سالمة �أبنائنا الطلبة مرهونة فقط بكفاءة
ال�سائ ��ق �أو امل�ش ��رف و�إح�سا�سهما بامل�س�ؤولية ،و�إمن ��ا ب�إجراءات �إ�ضافية
�أخرى خارج �إطار العن�صر الب�شري ،وذلك من خالل حتديد موا�صفات
مع َّين ��ة للحافلة املدر�سية وجتهيزها بالو�سائ ��ل التكنولوجية التي ت�ضمن
لن ��ا مراقبتها با�ستمرار ،ل�ضمان �سالمة �أبنائنا داخلها و�أثناء �صعودهم
ونزولهم منها.
و�أ�ضاف ��ت« :اليوم نطلق هذه املنظومة اجلديدة من اخلدمات عاملية
امل�ستوى حلفظ �أمن و�سالمة �أبنائنا وبناتنا الطلبة ،وامل�ساهمة يف زيادة
كفاءة احلافالت ،وتوفري مقعد �آمن ومريح لكل طالب وطالبة م�شمولني
بالنقل املدر�سي �إىل جانب َ
احل ّد من االزدحام املروري وتقليل ا�ستهالك
الوق ��ود ،وت�أ�صي ��ل مفهوم النق ��ل العام ل ��دى النا�شئة ،وتعوي ��د الأجيال
القادمة على ا�ستخدامه حفاظ ًا على البيئة».

اجلرمن :تقدمي �أف�ضل اخلربات واملوارد
م ��ن جانبه� ،أ َّكد حممد اجلرمن على حر� ��ص «موا�صالت الإمارات»
عل ��ى تق ��دمي �أف�ضل ما متلكه من خ�ب�رات و�إمكانيات وم ��وارد ،يف �سبيل
احلف ��اظ عل ��ى �سالمة الطلب ��ة يف احلاف�ل�ات املدر�سية ...م�ش�ي� ً
را �إىل
�أن امل�ؤ�س�س ��ة قامت بتوري ��د  152حافلة جديدة به ��دف حتديث �أ�سطول
احلاف�ل�ات املدر�سية وتلبية متطلبات النمو يف الإمارة� ،إىل جانب تنفيذ
جمي ��ع برنامج ال�صيان ��ة الدورية وال�صيفية والوقائي ��ة للحافالت كافة،
ل�ضمان جاهزيتها املثلى لنقل الطلبة مع بدء العام اجلديد.
ون َّوه اجلرمن �إىل �أن املنظومة الذكية ل�سالمة الطلبة داخل احلافالت
�ستو ّفر حل ��و ًال عملية لتفادي ن�سيان الطلبة داخ ��ل احلافالت املدر�سية،
ومعرف ��ة حتركاته ��م وا�ستخدامه ��م للحافالت املدر�سي ��ة ،والتحقق من
نزولهم من احلافلة املدر�سية ،والتع ّرف على كل طالب داخل احلافلة...
م�ش�ي� ً
�ست�صب يف م�صلحة
را �إىل �أن التقنيات احلديثة الت ��ي َّمت توفريها
ّ
الطلب ��ة و�سالمتهم .و�أعل ��ن �أنه مع انطالقة الع ��ام الدرا�سي احلايل يف
�م توفري 2090
�إم ��ارة �أبوظب ��ي ،ومن خ�ل�ال ال�شراكة م ��ع املجل�س �سيت � ّ
حافل ��ة ،بطاقة ا�ستيعابي ��ة تبلغ � 137ألف مقعد ،و�ستق ��وم بنقل � 98ألف
طالب وطالبة يومي ًا من و�إىل  254مدر�سة حكومية ،ومن خالل � 63ألف ًا و
 900نقطة جت ُّمع ،وعرب ثالثة �آالف و  56خط ًا منتظم ًا يف �إمارة �أبوظبي.
ويت� �ولىّ قيادة هذه احلافالت � 2027سائق ًا ،ومبراقبة من  2439م�شرف ًا
وم�شرفة نقل و�سالمة ،منهم  78يف املئة من الكوادر املواطنة.

م�س�ؤولية املجتمع
و�ش� � َّددت معاليها عل ��ى ا�ستمرار «املجل�س» يف ب ��ذل اجلهود من �أجل
�ضم ��ان �أعلى م�ستوى من الأمن وال�سالمة ،يح ��ول دون وقوع �أ َّية حوادث
عن ��د االنتقال بني املنزل واملدر�سة .ودعت اجلمي ��ع� ،أفراد ًا وم�ؤ�س�سات،
�إىل العم ��ل بعزمية و�إ�ص ��رار ،للحفاظ على �أمن الإم ��ارات وا�ستقرارها
وحماية املكت�سبات الوطنية ،م�ؤ ِّكدة على حر�ص جميع اجلهات املعن َّية يف
الإم ��ارة على توظيف �أحدث و�سائ ��ل التكنولوجيا التي ت�ساهم يف �ضمان
�أم ��ن و�سالم ��ة ثروتنا الوطني ��ة املتمثل ��ة يف �أبنائنا الطلب ��ة والطالبات.
كم ��ا �ش َّددت عل ��ى دور �أولياء الأمور يف ن�شر ثقاف ��ة ال�سالمة يف احلافلة
املدر�سي ��ة يف م ��ا ب�ي�ن �أبنائهم ،و�ض ��رورة �ش ��رح الإج ��راءات والقواعد
املرتبطة بها.
وذكرت د .القبي�سي �أن �سالمة الطلبة يف حافالت املدار�س اخلا�صة
يف �أبوظب ��ي ال تق ّل �أهمية ب� �� َّأي حال من الأحوال عن املدار�س احلكومية،
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خطوة لتعزيز ال�شراكة اال�سرتاتيجية
واعت�ب�ر مدير ع ��ام موا�صالت الإم ��ارات �إط�ل�اق «املنظومة» خطوة
جدي ��دة من خطوات تعزي ��ز ال�شراك ��ة اال�سرتاتيجية للطرف�ي�ن ،من ِّوه ًا
�إىل االنتهاء م ��ن تركيب هذه الأنظمة اجلديدة بـ  1023حافلة يف �إمارة
�أبوظب ��ي ،وبن�سبة  79يف املئة ،ومن امل�ستهدف �إجناز تركيب الأنظمة يف
باقي احلافالت خالل الأ�سبوع الأول من العام الدرا�سي اجلديد.
و�أ�ش ��ار �إىل �أن ��ه َّمت تدري ��ب ال�سائقني على اخلطوط قب ��ل بدء العام،
م ��ن خالل الت�شغيل التجريبي للحافالت بدون طلبة ...وجرى عقد عدد
م ��ن االجتماعات التن�سيقية مع املدار�س قب ��ل دوام الطلبة بهدف توزيع
الطلبة اجلدد على احلافالت التي تخدم مناطقهم ال�سكنية.
ثالثة �أنظمة �إلكرتونية
وتت�ض َّم ��ن املنظوم ��ة الذكي ��ة ل�سالم ��ة الطلب ��ة ثالث ��ة �أنظم ��ة
�إلكرتونية ،هي:

نظ ��ام ال َع� � ّد الإلك�ت�روين ،وه ��و تقنية
عاملية مط ّبقة يف قط ��اع النقل ،تهدف �إىل
ح�صر �أعداد الطلبة لدى عمليتي ال�صعود
والن ��زول م ��ن احلافلة املدر�سي ��ة ،ويو�ضح
بد ّقة تامة عدد الطلبة يف احلافلة.
نظ ��ام التف ّقد الإلكرتوين للحافلة ،من
خالل ز ّر يث َّبت بجانب �آخر مقعد يف داخل
احلافلة ،حيث يقوم النظام ب�إلزام ال�سائق
بامل�ش ��ي يف طول احلافل ��ة ،و�صو ًال �إىل هذا
الزّر .وبالت ��ايل �سيمر ال�سائ ��ق على جميع
املقاع ��د للتحقق م ��ن وج ��ود � ّأي طالب قد
يكون نائم ًا يف احلافلة.
نظ ��ام كا�ش ��ف احلرك ��ة ،وه ��و جه ��از
م�ست�شع ��ر ،ير�ص ��د حرك ��ة � ّأي ج�سم داخل
احلافل ��ة بعد �إغالق حمركه ��ا حني انتهاء
الرحل ��ة� ،صباح� � ًا �أو ظهر ًا ،بحي ��ث ي�صدر �أ�صواتا للتنبي ��ه يف حال بقاء
�أطفال يف احلافلة وعدم نزولهم.
و�سيت ��م تزويد جميع حافالت ريا� ��ض الأطفال واحللقة الأوىل البالغ
عدده ��ا  1300حافل ��ة باملنظومة الذكي ��ة ،و�سيبد�أ التطبي ��ق مع �أول يوم
درا�سي من العام اجلديد.
«حمطات ال�سالمة»
وبالت ��وازي مع هذه الأنظم ��ة التقنية الثالثة حلماي ��ة الطلبة ،قامت
«موا�ص�ل�ات الإمارات» ،وبال�شراكة مع «املجل�س» ب�إعداد وتطوير مبادرة
نوعي ��ة �أخرى ،حت ��ت م�س ّمى «حمطات ال�سالم ��ة» ،وهي حتظى باهتمام
ومتابع ��ة فري ��ق العمل ل ��دى الطرف�ي�ن ،ومن خ�ل�ال اللج ��ان التنفيذية
امل�شرتكة بينهما للإ�شراف على تنفيذ خطتها املو�ضوعة.
وته ��دف املبادرة �إىل تعزي ��ز ال�شراكة املُجتمعية م ��ع و�سائل الإعالم
يف جم ��ال �سالمة الطلبة املنقول�ي�ن ،ون�شر التوعي ��ة االجتماعية ب�أهمية
املوجهة �إىل
خدم ��ات النقل املدر�سي ،ع�ب�ر توحيد الر�سائل الإعالمي ��ة َّ
املجتم ��ع ،مع الأخذ يف عني االعتبار �إب ��راز م�ستويات الأمان يف احلافلة
املدر�سي ��ة ،ودور كل م ��ن البيت واملدر�س ��ة وامل�ؤ�س�س ��ة يف �ضمان �سالمة
الطلبة.
و َّمت ت�شكي ��ل جلن ��ة �إعالمي ��ة م�شرتكة ب�ي�ن الطرف�ي�ن لتنفيذ اخلطة
الإعالمي ��ة ال�شاملة له ��ذه املبادرة عل ��ى مدى الع ��ام الدرا�سي احلايل،
ومب ��ا ي�شمل جميع و�سائل الإعالم املطبوع ��ة وامل�سموعة واملرئية وقنوات
التوا�صل االجتماعي والر�سائل الن�صَّ ية.
وتت�ض َّم ��ن احلمل ��ة ن�ش ��ر الر�سائ ��ل التوعوي ��ة بالتعاون م ��ع الإدارات

(وام)

املدر�سية ،لت�شجيع الطلبة على االلتزام ب�إجراءات ال�سالمة يف احلافلة،
وا ّتب ��اع �إر�ش ��ادات ال�سائق�ي�ن وم�شريف النق ��ل وال�سالم ��ة ،والتوا�صل مع
�أولي ��اء الأم ��ور يف �ش� ��أن ال�سلوكي ��ات غ�ي�ر ال�صحيحة م ��ن �أبنائهم وفق
توجه مبا�شرة �إىل الطالب
النموذج املعتمد لذلك ،وكذلك الر�سائل التي َّ
والأ�سرة و�أولياء الأمور.
غرفة عمليات مركزية
ّ
�إىل ذل ��ك ،يج ��ري العمل حالي ًا عل ��ى تنفيذ م�شروع غرف ��ة التحكم،
ت�ضم
�أو م ��ا ي�س ّم ��ى بـ»غرفة العملي ��ات» ،وهي غرف ��ة مركزي ��ة متكاملة ّ
�أعل ��ى املوا�صفات التقنية والف ّنية وف ��ق �أف�ضل املمار�سات بهدف التحكم
ب�أ�سط ��ول احلافالت املدر�سي ��ة ومراقبتها �آنيا والإ�ش ��راف على حركتها
و�أدائه ��ا �أوال ب�أول منوها ب�أنه �سيتم �أي�ضا االنتهاء قريبا من �إجناز نظام
خدم ��ة املتعامل�ي�ن» « CRMوال ��ذي يه ��دف لتوحيد قن ��وات االت�صال
جلمي ��ع الأط ��راف املعني ��ة بنق ��ل الطلبة وذلك ع�ب�ر ا�ست�ل�ام املكاملات
واال�ستف�س ��ارات ومتابعته ��ا بطريق ��ة تلقائية ت�ضمن �سرع ��ة ودقة الرد.
�سيتم �إطالق نظام بطاقة تعريف الطالب «بطاقة ال�سالمة» ،خالل
كم ��ا ّ
ً
الف�ت�رة القليلة املقبلة� ،سعي� �ا للحفاظ على �أمن و�سالم ��ة الطلبة خالل
يتم من خالل هذه
تنقله ��م اليومي باحلافالت م ��ن و�إىل املدر�سة ،حيث ّ
البطاق ��ة ا�سرتجاع املعلومات املتعل ّقة برح�ل�ات الطلبة ،وعر�ضها ب�شكل
لتتم متابعتها ب�شكل مبا�شر من قبل الأطراف املعن ّية ،وكذلك من
دقي ��ق ّ
قبل �أولياء الأمور.
ومن خ�ل�ال مركز موا�صالت الإمارات للتدري ��ب يتم ت�أهيل وتدريب
ال�سائق�ي�ن وم�ش ��ريف وم�شرف ��ات النق ��ل وال�سالم ��ة عل ��ى جمموع ��ة من
الربامج التدريبية املعتمدة من اجلهات املعنية.
اكتوبر 73 2015

تحت شعار «إلهام إنسانية العالم»

اإلمارات والعالم يحتفلون بـ
«اليوم العالمي للعمل اإلنساني»

احتفل العامل يف التا�سع ع�شر من �أغ�سط�س املا�ضي بـ «اليوم
العاملي للعمل الإن�ساين  ،»2015حتت �شعار «�إلهام �إن�سانية
العامل» ،و�سط دعوة الأفراد لالن�ضمام �إىل �إحدى املنظمات
الإن�سانية يف العامل ،و�أن ُي�صبحوا ُر ُ�س ًال ُن�شطاء للب�شرية.
و�شاركت دولة الإمارات العربية املتحدة ،كافة دول العامل ،احتفالها
بهذا «اليوم» ،ت�أكيد ًا منها على التزامها وم�س�ؤوليتها اال�ستمرار يف العمل
للتخفي ��ف م ��ن معاناة الب�شرية ،وامل�ض ��ي ُقدم ًا يف النه ��ج الذي ّ
اختطته
من �أجل ْ
ح�ش ��د الدعم والت�أييد للمبادئ الإن�ساني ��ة العاملية ،وم�ساندتها
امل�ستمرة للمنكوبني واملت�ض ّررين �ضحايا النزاعات والكوارث.
وا�ستناد ًا �إىل الأرق ��ام والإح�صائيات ،ناهزت امل�ساعدات الإماراتية
الإن�ساني ��ة ،خالل الأعوام اخلم�س ��ة املا�ضية ،وحتديد ًا خالل الفرتة من
� 2009إىل  ،2014م ��ا قيمت ��ه  4.9مليارات درهم .ووفق� � ًا لتقرير ن�شرته
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وزارة التنمي ��ة والتعاون الدويل ،فقد بلغت قيم ��ة امل�ساعدات احلكومية
الت ��ي وجهتها دول ��ة الإمارات لال�ستجابة ملختل ��ف الأزمات الإن�سانية يف
الع ��امل 2.82 ،مليار دره ��م ،مت�صدِّ رة املرتب ��ة الأوىل ،لتليها يف املرتبة
الثاني ��ة «هيئة اله�ل�ال الأحمر» الإماراتي بقيم ��ة  683مليون درهم ،ثم
يف املرتب ��ة الثالثة «م�ؤ�س�سة خليفة بن زايد �آل نهيان للأعمال الإن�سانية»
بقيمة م�ساعدات بلغت  590مليون درهم.
وكان ��ت اجلمعي ��ة العامة للأمم املتحدة قد ق� � َّررت يف دورتها الـ 63
يف دي�سمرب  ،2008تخ�صي�ص يوم � 19أغ�سط�س من كل عام ،يوم ًا عاملي ًا
للعمل الإن�ساين ،يهدف �إىل تكرمي �أولئك الذين فقدوا حياتهم فى �سبيل
خدم ��ة الإن�سانية ،و�أولئ ��ك الذين يوا�صلون تق ��دمي امل�ساعدات والإغاثة
للمالي�ي�ن ،وي�سعى للف ��ت االنتب ��اه �إىل االحتياج ��ات الإن�سانية يف جميع
�أنحاء العامل ،و�إىل �أهمية التعاون الدويل فى تلبية هذه االحتياجات.
وي�سع ��ى العامل ��ون يف جمال العم ��ل الإن�ساين جاهدي ��ن� ،إىل تقدمي
امل�ساع ��دة املُنقذة ل�ل��أرواح ،و�إع ��ادة الت�أهيل طويل الأج ��ل للمجتمعات
املح ّلية املت�ض ِّررة من الكوارثّ ،
بغ�ض النظر عن مكانها يف العامل ،وبدون
متيي ��ز على �أ�سا�س اجلن�سية �أو الفئ ��ة االجتماعية �أو الدين �أو اجلن�س �أو
العرق �أو �أيِّ عامل �آخر.
ويف �إطار فعاليات «اليوم العاملي للعمل الإن�ساين» لهذا العام� ،أطلقت
الأمم املتحدة من�صَّ ة �إلكرتونية جديدة ،حتت عنوان« :ر�سل الإن�سانية»،
وه ��ي حمل ��ة عاملية تدعو خمتل ��ف ال�شعوب �إىل الت�ضام ��ن كمواطنني يف

ربع بجزءٍ من
العامل ،ال�ستخدام قوة �شب ��كات التوا�صل االجتماعي ،والت ّ
�صفحاته ��م لكي تتح ّول ح�ساباتهم على «في� ��س بوك» و»تويرت» �إىل منابر
لن�ش ��ر الق�ص�ص الإن�سانية .وتهدف احلملة �إىل توظيف القوة اجلماعية
الت ��ي ميتلكه ��ا ال�شباب ،لزي ��ادة ال�شعور الع ��ام بامل�س�ؤولي ��ة والت�ضامن،
وت�شجي ��ع الن�ش ��اط االجتماعي با�ستخ ��دام قنوات التوا�ص ��ل االجتماعي
وا�سعة االنت�شار.
وق ��ال الأمني العام ل�ل��أمم املتحدة ب ��ان كي مون ،ف ��ى ر�سالته بهذه
املنا�سب ��ة :يف اليوم العامل ��ي للعمل الإن�ساين ،نقوم بتك ��رمي الذين تفانوا
ف ��ى نكران الذات والت�ضحية ،م ��ن العاملني واملتط ّوعني من جميع �أنحاء
العامل الذين يك ّر�سون �أنف�سهم – يف كثري من الأحيان ملخاطر �شخ�صية
كب�ي�رة – مل�ساع ��دة الأ�شخا�ص الأكرث �ضعف ًا يف الع ��امل ،ويف هذا العام،
جن ��د �أكرث من  100مليون من الن�س ��اء والرجال والأطفال يف حاجة �إىل
امل�ساعدة الإن�سانية املنقذة للحياة.
و�أ�ضاف :لق ��د و�صل عدد الأ�شخا�ص املت�ض ّرري ��ن من النزاعات �إىل
م�ستويات مل ي�سبق لها مثيل منذ احلرب العاملية الثانية ،يف حني ال يزال
ي ��زداد عدد املت�ض ِّررين من الك ��وارث الطبيعية والتي من �صنع الإن�سان.

ويف ه ��ذا الي ��وم ،نحتف ��ل �أي�ض ًا م ��ع �صمود وكرام ��ة الأُ َ�س ��ر واملجتمعات
املح ّلية ،التي تكافح من �أجل البقاء على قيد احلياة يف حاالت الطوارئ،
والتي حتتاج �إىل �إن�سانيتنا امل�شرتك ��ة ،وت�ستحق التزامنا املتجدِّ د للقيام
ب ��كل م ��ا يف و�سعنا لتوفري و�سائ ��ل معي�شة جيدة لهم ،م ��ن �أجل م�ستقبل
�أف�ضل� .إن َّ
كل واحد منا ميكن �أن يحدث فارقا كبري ًا فى العامل ،ولدى كل
واحد منا الق ��درة وامل�س�ؤولية جتاه �إخواننا من بني الب�شر ،يف الت�ص ّرف
مل�ساعدة الآخرين وخلق عامل �أكرث �إن�سانية.
و�أعل ��ن �أمني عام الأمم املتح ��دة �أن «القمة العاملية الإن�سانية الأوىل»
�س ��وف تعقد يف ا�سطنبول يف ماي ��و  ،2016و�ستكون منرب ًا لر�ؤ�ساء الدول
واحلكوم ��ات والقادة م ��ن املجتمع املدين والقط ��اع اخلا�ص واملجتمعات
املح ّلي ��ة املت�ض� � ّررة من الأزم ��ة واملنظمات متع� �دّدة الأط ��راف ،على �أن
يعلن عن �شراكات جدي ��دة ومبادرات جريئة من �ش�أنها �أن تق ّلل �إىل َح ّد
كب�ي�ر من املعان ��اة ،وفى الوقت نف�س ��ه تعزيز جدول الأعم ��ال  2030من
�أجل التنمية امل�ستدامة .وقال�« :أنا �أع ّول على جناح دعم جميع قطاعات
املجتمع جلعل القمة العاملية للعم ��ل الإن�سانى ،لبناء عامل �أكرث �إن�سانية،
مع التزام �أقوى فى احلياة املوفرة للعمل الإن�ساين».
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مهمة لتعزيز مسيرة العمل اإلنساني الدولي
اإلمارات أصبحت محطة
َّ

حمدان بن زايد:
ملتزمون بمسؤولياتنا اإلنسانية
�أ َّك��د �سم��و ال�شيخ حمدان ب��ن زايد �آل نهي��ان ،ممثل
احلاك��م يف املنطق��ة الغربي��ة رئي���س «هيئ��ة اله�لال
الأحم��ر»� ،أن الإم��ارات بقي��ادة �صاحب ال�سم��و ال�شيخ
خليف��ة ب��ن زاي��د �آل نهي��ان ،رئي���س الدول��ة  -حفظ��ه
اهلل ،و�صاح��ب ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد �آل مكتوم،
نائ��ب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س ال��وزراء حاكم دبي
 رع��اه اهلل ،ت�ضطل��ع ب��دور حم��وري لتح�سني جماالتاال�ستجابة جتاه الأزمات الإن�سانية التي ت�ؤرق العديد
من ال�شعوب من حولنا.
و�ش ��دد �سم ّوه على الت ��زام الدول ��ة مب�س�ؤولياته ��ا الإن�سانية،
لتخفيف املعاناة الب�شرية وامل�ضي ُقدُم ًا يف النهج الذي ّ
اختطته،
م ��ن �أجل ح�ش ��د الدعم والت�أيي ��د للمب ��ادئ الإن�ساني ��ة العاملية،
وم�ساندتها امل�ستمرة للمنكوب�ي�ن واملت�ض ّررين �ضحايا النزاعات
والكوارث.
وق ��ال �سم� � ّوه يف ت�صري ��ح ملنا�سب ��ة «الي ��وم العامل ��ي للعم ��ل
الإن�س ��اين»� :إن الإمارات �أ�صبحت حمط ��ة مه َّمة لتعزيز م�سرية
العم ��ل الإن�س ��اين ال ��دويل ،وذلك بف�ض ��ل مب ��ادرات وتوجيهات
�صاحب ال�سمو رئي�س الدولة  -حفظه اهلل ،و�صاحب ال�سمو نائب
رئي�س الدول ��ة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دب ��ي ،و�أوامر �صاحب ال�سمو
ال�شي ��خ حممد بن زايد �آل نهيان ،ويل عه ��د �أبوظبي نائب القائد الأعلى
للقوات امل�سلحة.
التزام �أكرب جتاه الإن�سانية
و�ش َّدد �سمو ال�شيخ حمدان بن زايد على اهتمام الدولة بتعزيز جهودها
الإن�سانية ح ��ول العامل ،وتب ّني املبادرات الت ��ي ت�صنع الفرق املطلوب يف
توف�ي�ر خدمات الرعاية الإن�سانية ال�شامل ��ة مل�ستح ّقيها �أينما كانوا ومتى
�شا�ؤوا .و�أ�ضاف �سم ّوه� :إن الإرث الذي ح ّققته الإمارات يف هذا ال�صدد،
واملكانة الت ��ي تب ّو�أتها ،تفر�ض عليها التزام ًا �أكرب جتاه الإن�سانية ،وت�ضع
عل ��ى عاتقه ��ا دور ًا مه ّم� � ًا يف حت�س�ي�ن احلي ��اة ودرء املخاط ��ر عن كاهل
ال�ضعفاء على م�ستوى العامل.
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و�أ�ش ��ار �سم ّوه �إىل جهود الدول ��ة الدائمة لتقليل ح� � َّدة الفقر واجلوع
و�س ��وء التغذية ،والتخفيف م ��ن وط�أة املعاناة يف ال ��دول الأقل من ّو ًا ،من
خالل توفري متط ّلبات احلياة الأ�سا�سية مل�ستح ّقيها ،خا�صة الغذاء الذي
ُيعترب احل�صن الواقي من الأمرا�ض والأوبئة والت�شرد واحلرمان.
و�أعل ��ن �سم� � ّوه عن ترحيب الدول ��ة بالتقدير العامل ��ي الذي حتظى به
الإم ��ارات من قب ��ل الدول وال�شع ��وب واملنظمات الإن�ساني ��ة ،خا�صة بعد
التقارير الدولية الأخرية التي و�ضعت الإمارات ك�أكرب مانح للم�ساعدات
الإن�ساني ��ة والتنموي ��ة مقارنة بدخلها القومي عل ��ى م�ستوى العامل .وقال
�سم ��وه� :إن ه ��ذا الإجن ��از يع ��زِّ ز امل�س�ؤولي ��ة الإن�سانية املُلق ��اة على عاتق
الدولة ،ويزيد من ر�صيدها يف �ساحات البذل والعطاء ،ويدفعها لتقدمي
املزيد من �أجل حت�سني احلياة ون�صرة ال�ضعفاء.

دعوة املجتمع الدويل
لتحمل م�س�ؤولياته
ُّ
ونا�شد �سمو ال�شيخ حمدان
بن زايد املجتمع الدويل حت ُّمل
م�س�ؤوليات ��ه كامل ��ة ،لتخفي ��ف
املعان ��اة الناجمة ع ��ن انت�شار
الفقر ّ
وتف�شي اجل ��وع وازدياد
ع ��دد املهم�ش�ي�ن يف الأقالي ��م
وال�ساح ��ات امللتهب ��ة ...معرب ًا
�سم� � ّوه ع ��ن قلق ��ه �إزاء �إعالن
بع�ض املنظمات الإن�سانية عن
ن ًّيته ��ا تخفي� ��ض براجمه ��ا يف
�شح
عدد م ��ن املناط ��ق ب�سبب ّ
التموي ��ل .ودعا �سم ّوه املانحني
للإيف ��اء بتع ّهداته ��م لتل ��ك
املنظم ��ات ،تفادي ًا حلدوث �أ َّية فجوة يف تلبي ��ة االحتياجات الإن�سانية يف
حالة توقفها عن العمل ،ما قد ُيفاقم معاناة الالجئني والنازحني الذين
تتكاث ��ر �أعدادهم نتيجة للأزمات والك ��وارث املتالحقة خا�صة يف عاملنا
العربي.
«الهالل» :تعزيز اال�ستجابة
و�أك ��د �سم ��و ال�شي ��خ حم ��دان ب ��ن زاي ��د �أن «هيئ ��ة اله�ل�ال الأحمر»
الإماراتي ��ة ،و�سَّ ع ��ت ن�شاطاتها وعملياته ��ا م� ّؤخر ًا ،وع� �زَّزت ا�ستجابتها
للأو�ضاع الإن�سانية احلرجة التي تواجهها بع�ض �شعوب املنطقة ،وكانت
حتركاته ��ا عل ��ى قدر الع ��زم والتح� �دّي انطالق ًا م ��ن �أهدافه ��ا النبيلة،
والتزام ًا مببادئها التي ت�ضع الإن�سان واحتياجاته يف مقدمة الأولويات.

و�أ�ش ��ار �سم ّوه �إىل وجود وفود ل� �ـ «الهيئة» حالي ًا يف عدد من ال�ساحات
امللتهب ��ة رغم ظروفها املعقدة ،يقدّمون الدع ��م وامل�ساندة �إىل ال�ضحايا
واملنكوب�ي�ن ،ويعملون عل ��ى توفري ظروف حي ��اة �أف�ضل لل�س ��كان هناك.
و�ش َّدد �سم ّوه على �أن الأو�ضاع الإن�سانية عاملي ًا �أحوج ما تكون من ذي قبل
لت�ضاف ��ر اجلهود وتب ّن ��ي املبادرات التي حتدث فرق� � ًا واخرتاق ًا لتح�سني
م�ستوى ان�سياب امل�ساعدات �إىل املناطق الأكرث �سخونة ،و�ضمان و�صولها
�إىل املت�أثري ��ن بال�سرعة التي تتط ّلبها �أو�ضاعه ��م احلرجة .وقال �سم ّوه:
يج ��ب على الق ��وى اخليرِّ ة يف الع ��امل� ،إن جتعل من الي ��وم العاملي للعمل
الإن�س ��اين منا�سب ��ة وفر�صة ط ِّيبة حل�ش ��د الطاقات والإمكان ��ات وتبادل
الآراء والأفكار وتن�سيق الربام ��ج والعمليات ،لإنقاذ حياة ماليني الب�شر
الذين تته َّددهم املخاطر.
و�أ�ش ��اد �سم� � ّوه بالدور ال ��ذي ت�ضطلع ب ��ه الأمم املتح ��دة ومنظماتها
املتخ�ص�ص ��ة يف توف�ي�ر
الإن�ساني ��ة ووكاالته ��ا
ِّ
احتياج ��ات ال�شعوب التي تعاين وط� ��أة املعاناة...
معرب� � ًا عن تقديره ملج ��االت ال�شراكة القائمة بني
اله�ل�ال الأحم ��ر الإماراتية وتل ��ك املنظمات ،من
�أجل م�ستقبل �أف�ضل للعمل الإن�ساين وحياة كرمية
لل�ضعف ��اء وامله َّم�ش�ي�ن يف كل م ��كان .وح ّي ��ا �سم ّوه
ت�ضحيات �شه ��داء الواجب الإن�ساين من العاملني
يف املنظمات الإن�سانية واملتط ّوعني وعمال الإغاثة
والفرق الط ّبية الذين فقدوا �أرواحهم يف �ساحات
العم ��ل الإن�ساين والإغاث ��ي وهم ي� ��ؤدّون واجبهم
لإنقاذ حياة الآخرين.
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َّ
ثمن جهود جمعية أصدقاء المرضى في اإلمارات
واالتحاد الدولي لمكافحة السرطان

نهيان بن مبارك :مساعدة الشعوب
وإرساء السالم التزام أخالقي لإلمارات
�أك��د مع��ايل ال�شي��خ نهي��ان بن مب��ارك �آل
نهي��ان ،وزي��ر الثقاف��ة وال�شب��اب وتنمي��ة
املجتمع� ،أن عمل اخلري ،وم�ساعدة ال�شعوب،
وامل�شارك��ة يف �إر�ساء اال�ستق��رار وال�سالم يف
الع��امل ،ه��و الت��زام �أخالقي وواج��ب ديني
و�إن�س��اين تعلَّم��ه �أبناء الإمارات م��ن م� ِّؤ�س�س
دولة االحتاد ورائد العمل الإن�ساين العاملي،
املغف��ور له  -ب�إذن اهلل تع��اىل  -ال�شيخ زايد
ب��ن �سلط��ان �آل نهي��ان  -طي��ب اهلل ث��راه.
وق��ال� :إن ت�ضاف��ر اجله��ود الإن�ساني��ة ،بني
جمعية �إماراتية متتل��ك جتربة ا�ستثنائية
يف َم��دّ َي��د الع��ون �إىل امل�صاب�ين بال�سرط��ان
و�أف��راد �أ�سرهم ،ومنظمة عاملية على درجة
عالي��ة م��ن اخل�برة واالحرتافي��ةُ ،ي�سه��م
يف تخفي��ف معان��اة الكث�ير م��ن امل�صاب�ين
بال�سرط��ان ،وتعزي��ز فر�ص �شفائه��م ،ور�سم
الب�سمة على وجوههم.
ج ��اء ذل ��ك خ�ل�ال ا�ستقبال معالي ��ه الدكت ��ور كاري �آدم ��ز ،الرئي�س
التنفيذي لالحتاد الدويل ملكافحة ال�سرطان ورئي�س منظمات الأمرا�ض
غري املُعدية العاملية ،وذلك يف �إطار اجلولة التي قام بها امل�س�ؤول الدويل
يف ع ��دد م ��ن امل�ؤ�س�س ��ات يف دولة الإم ��ارات ،للتعريف بجه ��ود االحتاد،
وت�سليط ال�ضوء عل ��ى �شراكته اال�سرتاتيجية مع جمعية �أ�صدقاء مر�ضى
ال�سرطان.
وث ّمن معايل ال�شيخ نهيان بن مبارك �آل نهيان اجلهود امل�شرتكة ،التي
تقوم بها «جمعية �أ�صدقاء مر�ضى ال�سرطان» يف دولة الإمارات و»االحتاد
الدويل ملكافح ��ة ال�سرطان» ،حتت رعاية و�إ�شراف قرينة �صاحب ال�سمو
حاك ��م ال�شارقة� ،سمو ال�شيخ ��ة جواهر بنت حمم ��د القا�سمي ،الرئي�س
امل� ِّؤ�س� ��س لـ «جمعية �أ�صدقاء مر�ضى ال�سرط ��ان» �سفرية االحتاد الدويل
ملكافح ��ة ال�سرطان للإعالن العاملي لل�سرط ��ان و�سفرية االحتاد الدويل
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ملكافحة ال�سرطان ل�سرطان ��ات الأطفال ...يف �سبيل ن�شر الوعي مبر�ض
ال�سرط ��ان ،وتوف�ي�ر الدع ��م النف�س ��ي وامل ��ادي ملوا�صل ��ة املر�ض ��ى رحلة
عالجهم.
م ��ن جهت ��ه� ،أ�ش ��اد د .كاري �آدمز ب ��الأدوار الإن�ساني ��ة الكبرية التي
تق ��وم بها دولة الإمارات العربية املتحدة ،على امل�ستوى العاملي ،ملنا�صرة
املُحتاج�ي�ن واملر�ض ��ى يف جمي ��ع �أنح ��اء العامل ،كم ��ا ث ّمن ال ��دور الكبري
ل�سمو ال�شيخة جواهر بن ��ت حممد القا�سمي ،يف دعم ومنا�صرة مر�ضى
ال�سرط ��ان .وق ��ال� :سي�سج ��ل التاريخ املواق ��ف الإن�ساني ��ة للإمارات يف
�أن�ص ��ع �صفحاته ،فق ��د ظ ّلت تطلق املب ��ادرات لت�أم�ي�ن الرعاية والعالج
والدع ��م للمحتاجني والفقراء ح ��ول العامل� ،إميان ًا م ��ن قيادتها بحقوق
الإن�س ��ان والعدالة االجتماعية ،ومطالبتها ب� ��أن تكون الق�ضايا الإن�سانية
عل ��ى �أجندة اهتمام املنظمات والهيئات الإن�سانية على امل�ستوى الدويل.
و�أ�ض ��اف :لقد بادرت الإم ��ارات �إىل التح ّرك �سريع� � ًا ،من خالل حتويل
الأفكار �إىل م�شاريع ومبادرات م�ستدامة و�شديدة الت�أثري والفاعلية.

ّ
يتم ْ
بغض النظر عن الجنس أو اللون أو الدين...
منحها
ّ

لبنى القاسمي :اإلمارات ملتزمة بدعمها
ومساعداتها اإلنسانية الخارجية
�أ َّك��دت مع��ايل ال�شيخ��ة لبن��ى بنت خال��د القا�سم��ي ،وزي��رة التنمية
والتع��اون ال��دويل رئي�س��ة اللجن��ة الإماراتي��ة لتن�سي��ق امل�ساع��دات
الإن�ساني��ة اخلارجي��ة� ،أن دول��ة الإم��ارات العربي��ة املتح��دة  -يف ظ��لّ
توجيه��ات قيادتها الر�شيدة ،ممثلة يف �صاح��ب ال�سمو ال�شيخ خليفة بن
زاي��د �آل نهيان رئي�س الدولة ،حفظ��ه اهلل ،و�أخيه �صاحب ال�سمو ال�شيخ
حمم��د ب��ن را�شد �آل مكت��وم ،نائب رئي���س الدولة رئي�س جمل���س الوزراء
حاك��م دب��ي ،رعاه اهلل ،و�صاحب ال�سمو ال�شيخ حمم��د بن زايد �آل نهيان،
ويل عه��د �أبوظب��ي نائب القائ��د الأعلى للق��وات امل�سلح��ة ...وانطالق ًا
م��ن فل�سف��ة القائد امل� ِّؤ�س�س املغف��ور له ب�إذن اهلل ال�شي��خ زايد بن �سلطان
�آل نهي��ان ْ � -أعلت م��ن �ش�أن فل�سفة العمل اخل�يري ،وتقدمي الإغاثة �إىل
املنكوب�ين وامل�ش َّردي��ن م��ن خمتل��ف الأزم��ات الإن�سانية ،ودع��م تطلّعات
ال�شعوب والدول الفقرية ،وذلك عرب الدور الرائد مل� َّؤ�س�ساتها يف موا�صلة
أوج��ه امل�ساعدات التنموية
تق��دمي امل�ساع��دات اخلريية ،ف�ض ًال على كل � ُ
وتر�سخ مكانة الدولة على �صعيد دعم
والإن�ساني��ة الأخرى ،التي ت�ؤ ِّك��د
ِّ
العم��ل اخل�يري العاملي ...مو�ضحة �أن امل�ساع��دات اخلريية التي تقدّ مها
يت��م منْحها ّ
بغ�ض
الإم��ارات �إىل العدي��د م��ن مناط��ق ودول الع��امل� ،إمنا ّ
النظ��ر عن اجلن���س �أو اللون �أو الدين ،لأن اله��دف الأ�سمى الذي تنطلق
منه دولة الإمارات هو تقدمي اخلري للب�شرية جمعاء.
و�أ�شارت معاليها ،يف كلمة لها مبنا�سبة اليوم الدويل للعمل اخلريي،
�إىل �أن فل�سف ��ة دول ��ة الإم ��ارات يف امل�ساع ��دات اخلارجي ��ة ترتك ��ز على
جوان ��ب التنمي ��ة املختلفة لل�شع ��وب الفقرية ،بالإ�ضاف ��ة �إىل امل�ساعدات
الأخ ��رى التي يج ��ري ت�سخريها لدعم اخلدم ��ات االجتماعية والربامج
العامة وامل�ساعدات الإن�سانية يف حاالت الطوارئ وغريها.
وقال ��ت :ت�أتي هذه املنا�سبة لتذكري املجتمع الدويل ب�ضرورة التكاتف
والتع ��اون ،على �صعيد ال�شعوب وامل�ؤ�س�سات واملنظمات الدولية ،وب�أهمية
دع ��م ثقافة العمل اخل�ي�ري والتطوع ��ي ،واالرتقاء به ��ا ..م�ضيفة :نرى
اليوم مب ��ادرات كثرية يقوده ��ا �أفراد يف خمتلف بل ��دان العامل ،لتقدمي
الدع ��م واملعونة �إىل �آخري ��ن يعانون من �شظف العي� ��ش �أو احلرمان من
�أه ��م �ضرورات احلياة ،ف�ض ًال على املب ��ادرات والدور الرائد الذي تقوم
به املنظم ��ات احلكومية واملنظمات املدنية جت ��اه املت�أثرين من الكوارث

والأزمات الإن�سانية ،ولكننا نحتاج الكثري من دعم اجلهود العاملية ،لكي
ي�صبح العمل اخلريي درب ًا ونهج ًا ت�شرتك يف دفعه كل دول العامل.
و�أو�ضحت معايل ال�شيخة لبنى القا�سمي �أن �أكرث من  45جهة مانحة
تعمل يف دولة الإمارات حتى الآن ،وهي تُعترب امتداد ًا مل�سرية امل�ساعدات
الإن�ساني ��ة واخلريية والتنموي ��ة الإماراتية التي بد�أت من ��ذ العام 1971
ب�إن�ش ��اء �صن ��دوق �أبوظبي للتنمية ،و�إن�شاء اله�ل�ال الأحمر العام ،1983
ثم م�ؤ�س�سة زايد بن �سلطان للأعمال اخلريية والإن�سانية العام ...1992
وتابع ��ت :عل ��ى غ ��رار هذه اجله ��ود الت ��ي مل ت� �� ِأت وليدة اللحظ ��ة ،فقد
تب ّو�أت دولة الإمارات املرتب ��ة الأوىل عاملي ًا ك�أكرب الدول عطاء يف تقدمي
امل�ساع ��دات الإمنائي ��ة الر�سمي ��ة ،وذلك يف الع ��ام  2013والعام ،2014
وذلك مقارنة بالدخل القومي الإجمايل ،وح�سب البيانات ال�صادرة من
جلنة امل�ساعدات الإمنائية التابعة ملنظمة التعاون االقت�صادي والتنمية.
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نوهت بدور الهيئات والمؤسسات الخيرية اإلماراتية
َّ

األمم المتحدة تشيد بدور اإلمارات
في األعمال اإلنسانية
�أ�ش��اد ولي��ام �سوينغ ،مدير ع��ام «املنظمة الدولية للهج��رة» ،بالدور الإن�ساين والتنم��وي املتم ِّيز الذي تلعب��ه دولة الإمارات
العربي��ة املتح��دة على م�ستوى العامل ...معرب ًا عن �إعجاب��ه مبا تقوم به امل�ؤ�س�سات واملنظمات الإماراتي��ة التي ُتعنى بالإغاثة
والتطوي��ر ،مث��ل :م�ؤ�س�سة خليفة بن زايد �آل نهيان للأعمال الإن�سانية ،وم�ؤ�س�س��ة حممد بن را�شد �آل مكتوم ا للأعمال اخلريية
والإن�ساني��ة ،وهيئ��ة الهالل الأحمر الإماراتي ،وغريها ،وذلك ملا تقدّ مه من ع��ون وم�ساندة لكل الدول التي ُتعاين من كوارث� ،أو
يف حاجة �إىل �إغاثة عاجلةّ ،
بغ�ض النظر عن الظروف املوجودة.
ج ��اء ذلك خالل ا�ستقبال امل�س�ؤول الدويل ،يف مقر الأمم املتحدة يف
جنيف ،لوفد ر�سمي من معر� ��ض وم�ؤمتر دبي الدويل للإغاثة والتطوير
«ديه ��اد  ،»DIHAD -زار املقر املنظمة الدولي ��ة ملناق�شة جدول �أعمال
ال ��دورة الثالثة ع�ش ��رة للمعر�ض وامل�ؤمتر مع عدد م ��ن ر�ؤ�ساء املنظمات
التابع ��ة للأمم املتح ��دة ،ودعوته ��م للم�شاركة يف فعاليات ه ��ذه الدورة
الت ��ي �ستُعقد يف مركز دبي الدويل للم�ؤمترات واملعار�ض ما بني  21و 23
مار�س املقبل.
وق ��د تر�أ� ��س الوفد الدكتور عب ��د ال�سالم املدين ،الرئي� ��س التنفيذي
و�ضم ال�سف�ي�ر جريهارد بومتان
مل�ؤمت ��ر ومعر� ��ض «ديهاد» و «دي�س ��اب»َّ ،
كرامر ،مدير «ديهاد» واملجل�س اال�ست�شاري العلمي الدويل «دي�ساب».
و�أ ّك ��د �سوين ��غ على �أهمية م�ؤمت ��ر ومعر�ض «ديه ��اد» ،باعتباره منرب ًا
دولي� � ًا يجمع املنظمات الإن�سانية والدولية واملح ّلية والإقليمية كافة حتت
�سقف واحد.
و ُيعت�ب�ر م�ؤمت ��ر ومعر� ��ض «ديه ��اد» ،الذي يق ��ام �سنوي ًا حت ��ت رعاية
�صاح ��ب ال�سم ��و ال�شيخ حممد ب ��ن را�شد �آل مكتوم ،نائ ��ب رئي�س الدولة
املتخ�ص�صة
رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي ،من �أبرز امللتقيات العاملية
ِّ
يف قطاع الإغاثة والتطوير.
و�إ�ضاف ��ة �إىل �سوينغ ،التقى املدين �أي�ض ًا احل ��اج �آ�س �سي� ،أمني عام
االحتاد الدويل جلمعي ��ات ال�صليب الأحمر والهالل الأحمر ،وعدد ًا من
امل�س�ؤولني يف هيئات الأمم املتحدة ومنظماتها.
وزار الوف ��د املقر الدائم لبعثة الإم ��ارات العربية املتحدة لدى الأمم
املتح ��دة يف جنيف ،والتقى �سعادة ال�سفري عبيد �سامل الزعابي ،املندوب
الدائم لدولة الإمارات لدى الأمم املتحدة يف جنيف ،و�أطلعه على �أجندة
(وام)
الزيارة واالجنازات التي حققها م�ؤمتر ومعر�ض «ديهاد» منذ انطالقته،
وجه �إليه الدعوة حل�ضور الدورة الثالثة ع�شرة من «ديهاد».
كما َّ
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بعد استيفائها كافة المعايير واالشتراطات الجديدة

«الصحة العالمية» تعتمد الشارقة
أول مدينة صحية في المنطقة

اعتمدت منظمة ال�صحة العاملية ال�شارقة كـ «�أول مدينة
�صحية» يف املنطقة ،وذلك بعد ا�ستيفائها لكافة املعايري
ّ
ال�صحية .ور�أى ال�شيخ
واال�شرتاطات اجلديدة املتعلقة باملدن
ّ
ع�صام بن �صقر القا�سمي ،امل�ست�شار يف مكتب �صاحب ال�سمو
حاكم ال�شارقة رئي�س اللجنة العليا الن�ضمام ال�شارقة �إىل
ال�صحية العاملي� ،أن ح�صول �إمارة ال�شارقة على
برنامج املدن
ّ
هذا اللقب ،يعزِّ ز من مكانتها على اخلريطة العاملية ،ودورها
الريادي ،كونها �أول �إمارة تبد�أ بتطبيق برنامج منظمة
ّ
ال�صحة العاملية على م�ستوى املنطقة ،ويتوافق مع توجهات
�صحية متكاملة يف
ال�شارقة ور�ؤاها ،لتبقى دائم ًا مدينة ّ
كافة مرافقها ،واالرتقاء بخدماتها التي اعتربها منوذج ًا يف
التم ُّيز.
و�أو�ضح �أن ال�شارقة حققت  88%من �إجمايل املعايري ،التي ت�صل
�إىل  80معيار ًا ،حيث �إن املطلوب لالعتماد هو  80%من هذه املعايري.
وا�ستطاعت الإمارة حتقيق  36معيار ًا قبيل ت�سجيلها يف برنامج منظمة
ال�صحة العاملية.

ووفق ًا لبيان �صادر عن مركز ال�شارقة الإعالمي� ،أكد ال�شيخ ع�صام
القا�سمي �أن اعتماد منظمة ال�صحة العاملية لل�شارقة قد جاء نتيجة
منظومة عمل تراكمية ،ت�شاركت فيها كافة اجلهات يف �إمارة ال�شارقة
ال�صحية ال�سليمة ،املرتكزة �إىل توجيهات
لتوفري اخلدمات واملعايري
ّ
�صاحب ال�سمو ال�شيخ الدكتور �سلطان بن حممد القا�سمي ،ع�ضو املجل�س
ال�صحي وتوفري �أف�ضل املعايري
الأعلى حاكم ال�شارقة ،يف حتقيق الأمن
ّ
ال�صحية والبيئية يف الإمارة .وث َّمن كافة اجلهود التي قادت الإمارة �إىل
ّ
ً
حتقيق هذا اللقب ...م�شيدا بجهود �أع�ضاء اللجان التنفيذية والفرعية
و�أبناء الإمارة وكافة قطاعاتها ،يف الإيفاء مبعايري االن�ضمام ،والعمل
بروح الفريق الواحد التي انعك�ست على املكانة البارزة لإمارة ال�شارقة
ال�صحية العاملية.
على اخلريطة
ّ
ال�صحية والبيئية
و�أ�شار ال�شيخ القا�سمي �إىل العديد من الإجنازات
ّ
واخلدمات املُجتمعية التي حق ّقتها ال�شارقة ،الفت ًا �إىل ما �ش َّيدته الإمارة
على مدى ال�سنوات املا�ضية من بنية حتتية �سليمة �صلبة متوافقة مع
مما كان لهذه الإجراءات وامل�شاريع دور
متطلبات التنمية املُ�ستدامةّ ،
ال�صحية
بارز يف ت�أهيل �إمارة ال�شارقة وقبول ت�سجيلها يف برنامج املدن
ّ
العاملي.
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مهم في دعم االستقرار في المنطقة ككل
قرقاش :سيكون له دور
ّ

اإلمارات والواليات المتحدة تطلقان
التطرف
مركز «صواب» في وجه
ّ
ت�أكيد ًا على التزامها الرا�سخ
ن ْهج االعتدال والت�سامح ،وتطبيق
ون�شر ق َيمهما ،املتجذّ رة �أ� ً
صال يف
تاريخها ويف ثقافتها ،توا�صل
دولة الإمارات العربية املتحدة،
التي كانت و�ستبقى دائم ًا راف�ضة
والتطرف
وع�ص َّية على الت�شدّ د
ّ
ب�شتى �أ�شكاله وممار�ساته،
ترجمتها لهذا االلتزام ،عرب
�شتى الو�سائل وال ُأطر واملنابر،
وبالتن�سيق مع خمتلف الدول
واحلكومات وامل�ؤ�س�سات الفاعلة يف العامل.
وامتداد ًا ملبادرات مكافحة التط ّرف ،التي �أطلقتها الإمارات يف
ال�سنوات الأخرية ،يف مواجهة التط ّرف والغل ّو ،وال�سيما �إن�شا�ؤها ملركز
«هداية» للتدريب واحلوار والتعاون يف جمال مكافحة التط ّرف العنيف،
بكافة مظاهره و�أ�شكاله ،ولدعم اجلهود الدولية ال�ساعية ملنع الإرهاب
ومكافحته ،وت�أ�سي�سها ٍّ
ال�سلم يف املجتمعات
لكل من «منتدى تعزيز ّ
امل�سلمة» و»جمل�س حكماء امل�سلمني»� ...أطلق معايل الدكتور �أنور بن
حممد قرقا�ش ،وزير الدولة لل�ش�ؤون اخلارجية ،وريت�شارد �ستنجل ،وكيل
وزارة اخلارجية الأمريكية للدبلوما�سية العامة وال�ش�ؤون العامة ،يف
�أبوظبي« ،مركز �صواب» ،الذي يتط ّلع �إىل �إي�صال �أ�صوات املاليني من
ممن يرف�ضون ويقفون
امل�سلمني وغري امل�سلمني يف جميع �أنحاء العاملَّ ،
�ضد املمار�سات الإرهابية والأفكار الكاذبة وامل�ض ّللة التي ير ّوجها �أفراد
التنظيمات املتط ّرفة ،ويف مقدّمتها تنظيم الدولة الإ�سالمية يف العراق
وال�شام «داع�ش».
مهم وفاعل يف حتقيق
و�أو�ضح قرقا�ش �أن «املركز» �سيكون له دور ّ
ودعم اال�ستقرار والأمن يف املنطقة ككل ،من خالل الت�صدّي مل�شكلة
التط ّرف على �شبكة الإنرتنت .كما �سي�ش ّكل بداية ال�ستعادة الف�ضاء
الإلكرتوين وتطهريه من املت�شدّدين وفكرهم املتط ّرف.
من جانبه� ،أ�شار �ستنجل �إىل �أن الواليات املتحدة الأمريكية تقدّر
عالي ًا �شراكتها مع دولة الإمارات يف ما يتع َّلق مبكافحة التط ّرف
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(وام)

العنيف ...م�شدِّ د ًا على �أن «املركز» �سيظهر لتنظيم «داع�ش» الإرهابي،
وغريه من املنظمات املتط ّرفة �أن امل�سلمني املعتدلني يف كل مكان
يرف�ضون مثل هذا الفكر البغي�ض وهذه املمار�سات الوح�شية ،و�أنهم
ي�شرتكون مع الآخرين يف جميع �أنحاء العامل يف دعمهم وتط ّلعهم �إىل
م�ستقبل ي�سوده االعتدال والت�سامح.
و�سيعمل «مركز �صواب» ،وهو مبادرة تفاعلية للرتا�سل الإلكرتوين،
تهدف �إىل دعم جهود التحالف الدويل يف حربه �ضد تنظيم «داع�ش»،
على ت�سخري و�سائل االت�صال والإعالم االجتماعي على �شبكة الإنرتنت،
من �أجل ت�صويب الأفكار اخلاطئة وو�ضعها يف منظورها ال�صحيح،
و�إتاحة جمال �أو�سع لإ�سماع الأ�صوات املعتدلة ،التي غالب ًا ما ت�ضيع
و�سط �ضجيج الأفكار املغلوطة التي ير ّوجها �أ�صحاب الفكر املتط ّرف.
ومن خالل توا�صله مع عامة اجلمهور عرب الإنرتنت� ،سيت�صدّى
«املركز» ملواجهة وتفنيد االدعاءات الكاذبة والتف�سريات الدينية
اخلاطئة التي ين�شرها �أفراد هذا التنظيم الإرهابي ،كما �سيتوا�صل مع
جمتمعات الإنرتنت التي غالب ًا ما تكون فري�سة �سهلة لدُعاة هذا الفكر.
و�سوف يتعاون مع حكومات دول املنطقة والعامل ،مبا يف ذلك حكومات
أهم من
 63بلد ًا م�شارك ًا يف التحالف الدويل �ضد تنظيم «داع�ش» ،وال ّ
ذلك� ،سيعمل مع عامة النا�س وامل�ؤ�س�سات وال�شركات وال�شباب ،من
�أجل دح�ض عقيدة هذا التنظيم التي تقوم يف جوهرها على الكراهية
والتع�صب .ويف املقابل� ،سيعمل على �إبراز ون�شر الق َيم احلقيقية لدين
ّ
الإ�سالم ،والتي تقوم على االعتدال وتدعو �إىل الت�سامح واالنفتاح.

الز ّياني يبحث في فيينا التعاون والتنسيق مع الـ «يوروبول»

الشرطة الخليجية تبدأ عملها قريبًا
 ...وتنسيق دولي لمكافحة الجريمة
�أ َّك��د �سعادة املقدم مبارك بن �سعيد اخلييلي ،رئي���س «جهاز ال�شرطة اخلليجية»� ،أن اال�ستعدادات جارية وب�شكل متوا�صل من
�أج��ل ت�شغي��ل «اجلهاز» يف القريب العاجل .و�أ�شاد باالهتمام الكبري الذي يبديه معايل الأمني العام ملجل�س التعاون لدول اخلليج
العربي��ة ،الدكت��ور عبداللطيف بن را�شد الز ّياين ،وامل�س�ؤولون يف قطاع ال�ش�ؤون الأمنية يف الأمانة العامة لدعم اجلهاز من �أجل
دفع م�سريته ،ومتكينه من �أداء دوره يف تن�سيق العمل الأمني امل�شرتك لدول جمل�س التعاون.
م ��ن جانبه� ،أع ��رب د .الز ّياين عن �أمله
يف �أن ي�ش ��كل «جه ��از ال�شرط ��ة اخلليجي ��ة»
رافد ًا رئي�س ًا لتعزي ��ز العمل الأمني بني دول
املجل� ��س ،مبا يحق ��ق الأهداف الت ��ي ي�سعى
«اجلهاز» اىل حتقيقها وفق الر�ؤية الطموحة
لأ�صحاب ال�سمو واملعايل وزراء الداخلية يف
دول املجل�س.
و�أك ��د د .الز ّياين حر� ��ص الأمانة العامة
ملجل� ��س التع ��اون ل ��دول اخللي ��ج العربي ��ة،
وا�ستعداده ��ا الدائ ��م لتق ��دمي كاف ��ة �أنواع
الدع ��م وامل�سان ��دة �إىل جه ��از ال�شرط ��ة
اخلليجي ��ة ،م ��ن �أجل تعزي ��ز دوره يف العمل
الأمن ��ي امل�ش�ت�رك ،وحتقيق الأه ��داف التي
امل�ش�ت�رك ب�ي�ن جمل�س التعاون ل ��دول اخللي ��ج العربية ومرك ��ز ال�شرطة
ي�سع ��ى �إىل بلوغه ��ا ،تنفيذ ًا لتوجيه ��ات �أ�صحاب ال�سم ��و واملعايل وزراء الأوروبي ��ة ،يف املج ��االت الأمني ��ة ذات االهتم ��ام امل�شرتك .كم ��ا ناق�ش
الداخلية ،الذين يولون ه ��ذا «اجلهاز» اهتمام ًا كبري ًا ،باعتباره م�ؤ�س�سة اجلانب ��ان خالل الزيارة التي قام بها الز ّياين للمرك ��ز م� ّؤخر ًا� ،إمكانية
خليجي ��ة رائدة تهدف �إىل تعزي ��ز الرتابط والتكامل اخلليجي يف املجال اال�ستفادة من خربة جهاز ال�شرطة الأوروبية يف منع ومكافحة اجلرمية
الأمني.
الدولي ��ة والإره ��اب ،وتن�سيق التعاون ب�ي�ن اجلانبني .و�أَ ْطل ��ع د .الزياين
واطلع مع ��ايل �أمني عام جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية ،خالل امل�س�ؤول�ي�ن يف املركز على اجلهود التي تقوم بها الأجهزة الأمنية يف دول
ا�ستقباله رئي� ��س «جهاز ال�شرطة اخلليجية» ،يف مق ��ر الأمانة العامة يف جمل� ��س التعاون ،واخلطط والربامج التي تتولىّ القيام بها ملكافحة �شتى
الريا� ��ض ،على اخلط ��ط والربامج الإداري ��ة التي ينوي جه ��از ال�شرطة �أنواع اجلرائم ،مبا فيها اجلرائم الإرهابية.
اخلليجية تنفيذه ��ا ،بالتعاون مع كافة الأجهزة الأمنية يف دول املجل�س،
وقام �أم�ي�ن عام جمل�س التع ��اون والوفد املرافق ل ��ه ،بجولة ميدانية
وبالتن�سي ��ق م ��ع الأجه ��زة املماثل ��ة يف خمتلف �أنح ��اء الع ��امل ،من �أجل يف �أرج ��اء املركزّ ،
اطل ��ع خاللها على الأق�سام والوح ��دات التي ي�ض ّمها،
مكافحة خمتلف �أنواع اجلرائم.
وا�ستم ��ع �إىل �ش ��رح مف�صَّ ��ل تن ��اول طبيعة �س�ي�ر عمله و�أن�شط ��ة الدعم
وامل�سان ��دة الت ��ي يقدِّ مها �إىل �أجه ��زة ال�شرطة الوطني ��ة يف دول االحتاد
الأوروب ��ي ،يف جم ��ال �إج ��راء التحقيق ��ات ومالحق ��ة املجرم�ي�ن وتبادل
التعاون مع الـ «يوروبول»
�إىل ذلك ،بحث د .الز ّياين مع امل�س�ؤولني يف مركز ال�شرطة الأوروبية املعلوم ��ات والتن�سيق امل�شرتك و�إ�صدار التقاري ��ر الدورية يف �ش�أن تقييم
أوجه التع ��اون و�سبل التن�سيق املخاطر الأمنية.
«اليوروب ��ول» يف مدين ��ة الهاي يف هولنداُ � ،
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وفد الدولة يشهد توقيع إنشاء البنك الدولي لليورانيوم
منخفض التخصيب في كازاخستان

اإلمارات :مستمرون في دعم الجهود الدولية
لتطوير آليات ضمان سالمة الوقود النووي

(وام)

�أ َّكد معايل �أحمد جمعة الزعابي ،نائب وزير �ش�ؤون
الرئا�سة ،ا�ستمرار دولة الإمارات العربية املتحدة يف دعم
اجلهود الدولية لتطوير �آليات �ضمان �سالمة الوقود النووي،
ودعم �إطالق «بنك الوقود النووي» ،الذي ّ
مت تد�شينه م�ؤخّ ر ًا
يف العا�صمة الكازاخ�ستانية �أ�ستانا� ،سيا�سي ًا ومالي ًا.
وقال معاليه �إن الإمارات �ستوا�صل دعم اجلهود الدولية املبذولة يف
جمال تطوير �آليات متعدِّ دة الأطراف ل�ضمان �سالمة الوقود ...معرب ًا
عن ثقته يف �أن التطور الذي �سيتحقق يف تطوير هذه الآليات� ،سيكون له
ت�أثري كبري يف دعم تو�سيع نطاق اال�ستخدامات ال�سلمية للطاقة النووية
ب�شكل م�س�ؤول .و�أ�ضاف :ي�أتي �إن�شاء بنك الوكالة الذرية للوقود منخف�ض
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التخ�صيب ،الذي تدعمه دولة الإمارات �سيا�سي ًا ومالي ًا منذ بداياته،
لي�ش ِّكل م ْعلم ًا كبري ًا يف �سبيل هذا اجلهد.
ور�أى معاليه ،خالل م�شاركته على ر�أ�س وفد ر�سمي يف احتفال
تد�شني البنك النووي يف �أ�ستانا� ،أن بنك الوكالة الذرية للوقود منخف�ض
التخ�صيب �سيوفر ،فور بدء عمله� ،ضمانات ل�سوق الوقود الدولية
املوثوقة �ض ّد � ّأي انقطاع يف الإمدادات ،و�سيكون بديلاً �آمن ًا لتطوير
قدرات التخ�صيب الداخلية ،كما �سي�سهم ب�شكل �إيجابي يف تعزيز نظام
عدم انت�شار الأ�سلحة النووية.
و�أ�ضاف معاليه �أن كازاخ�ستان �أ�ضحت اليوم منوذج ًا ُيحتذى لدولة
ورثت تر�سانة كبرية من الأ�سلحة النووية ومواقع اختباراتها ،ولكنها

ّ
سيوفر ضمانات لسوق الوقود
«البنك النووي»
أي انقطاع في اإلمدادات
الدولية الموثوقة ضد ّ
من الزمن ..الفت ًا �إىل �أن اليورانيوم منخف�ض
ق ّررت التخ ّل�ص من خمزونها من الر�ؤو�س
النووية احلربية ،وقامت بتدمري الب ْنية
التخ�صيب هو العن�صر الرئي�س الالزم لت�صنيع
التحتية الختبارات الأ�سلحة النووية ،ومن
الوقود النووي.
ثم انتهاج م�سار خمتلف متام ًا ،وهو م�سار
و�أ�ضاف :لقد ثبت من خالل عدد من
«البنك» جاهز ال�ستقبال
القيادة الثاقبة والتح ّلي بامل�س�ؤولية.
االختبارات� ،أن الأ�سطوانات املُ�ستخدمة
وقد �شاركت دولة الإمارات يف حفل
لتخزين اليورانيوم املنخف�ض التخ�صيب
�شحنات اليورانيوم
تد�شني بنك الوقود النووي ،حيث و َّقعت
يف حمطة «�أولبا» التعدينية ،يف �أو�ست
حكومة كازاخ�ستان اتفاق ًا مع الوكالة الدولية
اعتبار ًا من العام  ،2017كامينوغور�سك حيث موقع املن�ش�أة اجلديدة،
للطاقة الذرية على �إن�شاء البنك الدويل
قوية وموثوق بها يف التخزين وكذلك النقل� ،إذ
لليورانيوم منخف�ض التخ�صيب
«البنك و�ستكون الوكالة الدولية
�إن بنك اليورانيوم منخف�ض التخ�صيب �سيكون
النووي» .وقد ح�ضر مرا�سم التوقيع معايل
�أحمد جمعه الزعابي ،و�إرالن �إدري�سوف،
يف م�أمن من الت�أثريات الطبيعية ،مبا يف ذلك
للطاقة الذرية م�س�ؤولة
وزير اخلارجية الكازاخ�ستاين ،ويوكيا �أمانو،
�سيتم نقل اليورانيوم
املخاطر الزلزالية ،فيما ّ
مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية،
يف حاويات من ال�صلب وفق ًا للمعايري الدولية.
عن �إدارته وت�شغيله
وال�سفري �صادق معريف ،ممثل الكويت لدى
�أما نائب وزير اخلارجية الرو�سي� ،سريغي
الأمم املتحدة وع�ضو وفدها امل�شارك يف
ب�شكل تام
ريابكوف ،فقد اعترب هذا البنك« ...من
�أعمال م�ؤمتر املراجعة ملعاهدة عدم االنت�شار
حيث املبد�أ ،واحد ًا من امل�ستودعات التي قد
النووي ،وعدد كبري من امل�س�ؤولني و�أع�ضاء
تُ�ستخدم لتخزين اليورانيوم الإيراين املنخف�ض
الوفود من الدول التي دعمت امل�شروع ،مبا يف
التخ�صيب ،بعد نقله من البالد مبوجب االتفاق
ذلك الأع�ضاء اخلم�سة الدائمون يف جمل�س
الأمن الدويل� ،إ�ضافة �إىل االحتاد الأوروبي والرنويج.
املربم بني طهران وال�سدا�سية الدولية».
من جانبه ،اعترب �إرالن �إدري�سوف ،توقيع االتفاقية خطوة مه َّمة
وكانت كازاخ�ستان ،التي خزَّنت وتعاملت مع مواد نووية على مدى
من �ش�أنها �أن ت�س ّهل التعاون النووي ال�سلمي ،وهو الهدف الذي عملت عقود ،تق َّدمت مببادرة �إن�شاء بنك دويل لليورانيوم املنخف�ض التخ�صيب
ً
كازاخ�ستان من �أجله بال كلل ...م�ضيفا �أن البنك ُي َع ّد و�سيلة مه َّمة ،من يف �أرا�ضيها ،برعاية الوكالة الدولية للطاقة الذرية ،يف العام ،2009
�ش�أنها �أن ت�ساعد يف �إيجاد عامل �أكرث �أمن ًا.
حيث اختريت حمطة «�أولبا» التعدينية يف �أو�ست كامينوغور�سك
و�أو�ضح �إدري�سوف �أنه بعد انهيار االحتاد ال�سوفياتي ،كان لدى «�أو�سكمان» �شمال �شرق كازاخ�ستان ،كمقر لبنك الوقود الذي �سيزود
كازاخ�ستان رابعة �أكرب تر�سانة نووية يف العامل ،وقد تخ َّلت عنها وفككتها
البلدان مب�صدر موثوق به من الوقود ملحطات الطاقة النووية اخلا�صة
خالل العقود الأوىل من ا�ستقاللها ،وتقوم بحمالت م�ستمرة منذ ذلك
الوقت ،لو�ضع ح ّد للتجارب النووية ،وتدعم عدد ًا من مبادرات منع بهم.
َ
وذكرت م�صادر يف احلكومة الكازاخ�ستانية �أن البنك �سيكون
االنت�شار النووي ونزع ال�سالح.
�إىل ذلك� ،أو�ضح تريي وود ،م�س�ؤول الوكالة التنفيذي عن م�شروع ب�إمكانه ا�ستقبال �شحنات من اليورانيوم املنخف�ض التخ�صيب اعتبارا
البنك� ،أن اليورانيوم املنخف�ض التخ�صيب لي�س نفايات نووية ،لذلك من العام  ،2017و�سيعمل وفق قوانني كازاخ�ستان ،لكن الوكالة الدولية
يمُ كن تخزينه والتعامل معه و�إدارته ب�شكل �آمن ج ّد ًا ولفرتة طويلة للطاقة الذرية �ستكون م�س�ؤولة عن �إدارته وت�شغيله ب�شكل كامل.
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اختتم أعماله في نيويورك بالدعوة إلى مكافحة االتجار
بالبشر والمخدرات والقضاء على التمييز ضد المرأة

مؤتمر رؤساء البرلمانات العالمية يدعو
خال من األسلحة النووية...
إلى عالم
ٍ
وتوظيف الديمقراطية لخدمة السالم
دعا امل�ؤمتر العاملي الرابع لر�ؤ�ساء الربملانات ،الذي ُعقد يف املقر الدائم للأمم املتحدة يف نيويورك� ،إىل توظيف الدميقراطية
يف خدمة ال�سالم والتنمية امل�ستدامة ،وبذل جهود �أكرب للق�ضاء على التمييز �ضد املر�أة� ،إ�ضافة �إىل جعل امل�ساواة بني اجلن�سني
حقيقة واقعة .و�أ َّكد يف جل�سته اخلتامية ،مب�شاركة وفد ال�شعبة الربملانية الإمارتية برئا�سة معايل حممد �أحمد املر ،رئي�س
املجل�س الوطني االحتادي� ،أن الأوقات اال�ستثنائية الراهنة تتطلَّب جهود ًا ا�ستثنائية من �أجل بناء عامل يتمتّع فيه اجلميع
والتحرر من الفقر واجلوع ،وتعزيز التنمية االقت�صادية واالجتماعية والبيئية.
بالأمان من احلرب والنزاع،
ّ

(وام)

و�أ َّكد معايل حممد امل ّر �أن دولة الإمارات ،بقيادتها احلكيمة ،لعبت
دور ًا كبري ًا يف مكافحة التط ُّرف والإرهاب ،كظاهرة تهدِّ د اال�ستقرار
وال�سالم والأمن الدوليني ،وكل هذا ا�ستمرار لنهج املغفور له امل� ّؤ�س�س
الباين ،ال�شيخ زايد بن �سلطان �آل نهيان – ط ّيب اهلل ثراه ،الذي و�ضع
قواعد هذه ال�سيا�سة احلكيمة لدعم ال�سالم والتعاون ...م�ضيف ًا �أن
�صاحب ال�سمو ال�شيخ خليفة بن زايد �آل نهيان ،رئي�س الدولة  -حفظه
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اهلل ،و�أ�صحاب ال�سمو حكام الإمارات ،ما�ضون يف االجتاه نف�سه الذي
ي�ضع الإمارات يف مقدمة دول العامل التي تُ�سهم يف ح ّل امل�شكالت التي
تعاين منها الب�شرية ،وتعمل جاهدة لإيحاد حلول �إيجابية لها.
وقال :كانت الأمارات �س ّباقة يف الدعوة �إىل �إيجاد حلول عاملية
مل�شكالت املناخ والفقر والأوبئة وغريها من امل�شكالت ...م�شري ًا �إىل
�أن حكومة دولة الإمارات م َّدت َيد العون �إىل �ضحايا خمتلف الكوارث

المر :اإلمارات سباقة إليجاد حلول عالمية
لمشكالت المناخ والفقر واألوبئة
الدولية ،يف �آ�سيا و�إفريقيا ودول �أمريكا الالتينية،
�إىل جانب دورها ال�س ّباق يف دعم مبادرات ال�سالم،
وح ّل امل�شكالت الإقليمية والدولية.
ونقلت وكالة �أنباء الإمارات عن امل ّر قوله ،على
هام�ش �أعمال امل�ؤمتر� ،إن امل�ؤمتر ،الذي ُيعقد كل
خم�س �سنوات مب�شاركة ر�ؤ�ساء برملانات العامل،
يناق�ش الأو�ضاع ال�سيا�سية واالقت�صادية واالجتماعية
والثقافية ملختلف دول العامل� ،إ�ضافة �إىل التحدّيات
التي تواجه الب�شرية� ،سواء املرتبطة بالبيئة� ،أو
االقت�صاد� ،أو التعليم.
و�أ�ضاف� ،أن امل�ؤمتر فر�صة تتبادل فيها القيادات
الربملانية الأفكار الب ّناءة والتعاون الدويل بني ممثلي
ال�شعوب .وجتتمع قيادات الدول كي حت ِّقق التن�سيق
والتعاون بني احلكومات ،م�ؤ ِّكد ًا �أن تعاون الربملانات
ال�صعاب الدولية.
واحلكومات ي�ساعد يف التغ ّلب على العديد من ِّ
وناق�ش امل�ؤمتر التحدّيات العاملية لل�س ْلم والدميقراطية ،والآلية
الناجعة يف حتقيق التنمية ،وو�ضع الأهداف الإمنائية ملا بعد العام

(وام)

 .2015و�س َّلطت اجلل�سات ،على مدى ثالثة �أيام ،ال�ضوء على مكافحة
الإرهاب وق�ضايا التنمية على م�ستوى العامل ،باعتبارها ق�ضايا حتتل
الأولوية يف الفرتة الراهنة ،وذلك من خالل الكلمات التي �ألقاها كل من
بان كي مون� ،أمني عام الأمم املتحدة ،و�صابر ت�شودري ،رئي�س االحتاد
الربملاين الدويل ،و�سام ككيوت�سا ،رئي�س
اجلمعية العامة للأمم املتحدة ور�ؤ�ساء
الربملانات.
و�إذ �أ�شار امل�ؤمتر ،الذي �شارك فيه نحو
 138رئي�س ًا للربملانات الوطنية و 39نائبا
لر�ؤ�ساء الربملانات من  140دولة ،يف بيانه
اخلتامي� ،إىل وقوع �أعمال �إرهابية مروعة
يف كل �أركان املعمورة ،وظهور جماعات
�إرهابية جديدة تتمتّع مبوارد كبرية� ...أ َّكد
ر�ؤ�ساء الربملانات �أن جمال�سهم الت�شريعية
�ستبذل ُق�صارى جهدها من �أجل تعزيز
التعاون الفاعل ب�ش�أن تنفيذ جميع قرارات
الأمم املتحدة واالتفاقيات الدولية املرتبطة
(وام)
مبكافحة الإرهاب.
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ضمن «سلسلة التوعية لمواجهة الطوارئ واألزمات والكوارث»

«الهيئة» تصدر كتاب
ّ
الهزات األرضية والزالزل»
«في مواجهة
وح ْ�سن اال�ستجابة للمخاطر لدى املجتمع� ،أ�صدرت
يف �إطار �سعيها �إىل تعميم ثقافة مواجهة الطوارئ والأزمات والكوارث ُ
«الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث» كتاب «يف مواجهة الهزّ ات الأر�ضية والزالزل» ،باللغتني العربية
والإنكليزية ،وهو الأول �ضمن «�سل�سلة التوعية ملواجهة الطوارئ والأزمات والكوارث» ،التي تنوي «الهيئة» �إ�صدارها تباع ًا،
وتتناول خمتلف املو�ضوعات التي تدخل يف �سياق املخاطر التي يجب على الأفراد واجلماعات اال�ستعداد لال�ستجابة ال�صحيحة
لها ،عرب اتخاذ الإجراءات املُ�سبقة قبل حدوثها ،والتعامل ال�سليم معها عند وقوعها ،وكيفية العمل على التعايف من �آثارها
وتبعاتها ،وذلك حفاظ ًا على الأرواح واملمتلكات واملكت�سبات.
ومن املق َّرر �أن ت�شمل ال�سل�سلة املو�ضوعات الآتية :الإخالء والإيواء يف
احلاالت الطارئة ،حقيبة الطوارئ ..بني احلاجة وال�ضرورة ،يف مواجهة
التهدي ��د البيولوجي �أو الكيميائ ��ي ،انقطاع التي ��ار الكهربائي ،الأمطار
وال�سي ��ول والفي�ضانات وت�سونامي ،االرتف ��اع ال�شديد لدرجات احلرارة،
احلرائق ،الأمرا�ض الوبائية واملُعدية والتلوث البيئي ،العوا�صف الرملية
وال�ضباب والربق والرعد ،التهديد النووي والإ�شعاعي ،وغري ذلك.
وتُعت�ب�ر اله� �زّات الأر�ضية والزالزل م ��ن �أخطر الك ��وارث الطبيعية،
املدمرة التي تخ ِّلفها� ،إن على م�ستوى الأرواح الب�شرية،
بالنظر �إىل الآثار ِّ
�أو على م�ستوى ممتلكات الأفراد �أو البنى التحتية للدول.
ولأنه ��ا حت ��دث ب�ش ��كل مفاج ��ئ ،ق ��د ال ي�ت�رك للحكوم ��ات والأفراد
الوق ��ت الكايف لتدارك م�آ�سيها ،وي�صعب – بالت ��ايل – التك ّهن بت ِبعاتها
وامتداداته ��ا ،ف�ل�ا يمُ ك ��ن التح ُّك ��م مبجرياته ��ا �أو احل� � ّد م ��ن ق َّوته ��ا
و�أ�ضراره ��ا .ل ��ذا ت ّتج ��ه ال ��دول واحلكوم ��ات �إىل �سل�سل ��ة م ��ن الربامج
التوعوي ��ة ،والإجراءات واحلم�ل�ات الإر�شادية ،التي ته ��دف �إىل تعزيز
ثقافة ال�سالمة لدى املجتمع.
حت ��ى الآن� ،إن اله� �زّات التي �شعرنا به ��ا يف دولة الإم ��ارات العربية
املتحدة ،هي نتاج لزالزل ح�صلت يف املنطقة املجاورة ،وظ َّلت خ�سائرها
ت�سجل
– واحلم ��دهلل – طفيفة وحم�ص ��ورة يف نطاق �ض ِّيق ج ّد ًا ،ومل َّ
حاالت ارتفاع �شديد يف م�ستويات الأمواج البحرية.
� اّإل �أن � َّأي م�ؤ�ش ��ر على وجود مثل ه ��ذا الن�شاط ،الذي يفر�ض تهديد ًا
للدول ��ة� ،سيتم التعامل معه على الف ��ور ،من خالل التن�سيق بني اجلهات
املعن َّي ��ة ،ويف مقدمته ��ا «الهيئ ��ة الوطني ��ة لإدارة الط ��وارئ والأزم ��ات
والكوارث» ووزارة الداخلية و»املركز الوطني للأر�صاد اجلوية والزالزل»،
و�سيتم رفع حال اال�ستعداد اخلا�ص بذلك .ويف مثل هذه احلالة� ،ستقوم
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اجله ��ات املعن َّية وال�شرطة والدفاع املدين ،بتفعيل اخلطط املع َّدة لذلك،
لرف ��ع م�ست ��وى االحتياط ل ��دى اجلمه ��ور� ،أو القيام بالإخ�ل�اء� ،إذا لزم
الأمر ،واتخاذ ما يلزم من �إجراءات يف احلاالت الطارئة.
ويف ه ��ذا الإط ��ار ،تقود «الهيئ ��ة الوطنية لإدارة الط ��وارئ والأزمات
والك ��وارث» ،وبتوجيه ��ات �سديدة من القيادة الر�شي ��دة ،مبادرة توعوية
رائ ��دة ،ت�ستهدف تعمي ��م ثقافة الوقاية وال�سالمة ،ع�ب�ر حت�صني �أفراد
املجتمع ،من مواطن�ي�ن و ُمقيمني ،باملدارك الت ��ي ت�ؤهّ لهم للتعامل بوعي
وم�س�ؤولي ��ة مع الك ��وارث الطبيعية عل ��ى اختالف �أنواعه ��ا وم�ستوياتها،
ُم ِّ
�سخ ��رة يف مه َّمتها هذه كافة الإمكانيات املتاحة ،باال�ستناد �إىل �أحدث
تقني ��ات االت�صال وو�سائل التوا�صل مع اجلمه ��ور ،وعرب و�سائل الإعالم
املُختلفة.
وي�أت ��ي ه ��ذا الكتاب ،ال ��ذي � ِأع� � ّد بالتع ��اون والتن�سيق ب�ي�ن «الهيئة»
والدف ��اع امل ��دين يف وزارة الداخلية واملرك ��ز الوطني للأر�ص ��اد اجل ّوية
وال ��زالزل ،يف �سياق ّ
خطة توعوية ته ��دف �إىل امل�ساهمة يف �إر�ساء �أ�س�س
ثقاف ��ة ال�سالمة العامة يف املجتمع ،وت�شكي ��ل وعي �شامل لدى امل�ؤ�سَّ �سات
كاف من
والأف ��راد يف كيفي ��ة التعاط ��ي م ��ع الك ��وارث واملخاطر ،بق ��در ٍ
الإدراك وامل�س�ؤولي ��ة ،حفاظ ًا على �أرواحهم َوم ��ن حولهم ،وعلى املحيط
الذي يعي�شون فيه ،بكل م�ضامينه ومك ِّوناته.
ر�أت مقدم ��ة الكت ��اب �أن الك ��وارث الطبيعي ��ة الزال ��ت ع�ص َّي ��ة على
الإن�س ��ان ،م ��ن حي ��ث املعرفة الدقيق ��ة لزم ��ان حدوثها ومكانه ��ا ،وقوة
ت�أثرياته ��ا ،والنتائج التي ق ��د ترتتّب عليها .و�أ�ش ��ارت �إىل �أن الأمر على
ه ��ذا ال�صعي ��د يبقى يف �إط ��ار التقديرات التقريبية ،الت ��ي قد تقرتب �أو
تبتعد ن�سب ّي ًا من هذا امل�ستوى �أو ذاك.
و�أ�ضافت :لكن الدرا�س ��ات والبحوث املع َّمقة ،قطعت �أ�شواط ًا كبرية،
التو�ص ��ل �إىل خطط وبرام ��ج و�إجراءات ،تكف ��ل التقليل من
يف م�س�ي�رة ُّ

خماطر هذه الكوارث� ،إن على م�ستوى اخل�سائر
الب�شري ��ة� ،أو عل ��ى م�ست ��وى الأ�ض ��رار املا ّدي ��ة،
التي ق ��د تطال ال ُبنى التحتية لل ��دول واملمتلكات
اخلا�صة بامل�ؤ�سَّ �سات �أو املجموعات �أو الأفراد.
ي ��دور مو�ضوع ه ��ذا الدليل الإر�ش ��ادي حول
الهزّات الأر�ضية والزالزل ،يف �أ�سبابها ،و�آثارها،
وكيفية مواجهتها ،ودور الدول والأفراد� ،أثناءها
ويف �أعق ��اب حدوثه ��ا ،يف احل ��دِّ م ��ن نتائجه ��ا
املدم ��رة� ،إىل جان ��ب اخلط ��وات الوقائية ،التي
ِّ
يمُ ك ��ن للحكومات واملجتمع ��ات  -على حدٍّ �سواء
 اتباعه ��ا للح�ؤول دون ارتف ��اع تكلفة فاتورتها،جلهة الأرواح واملن�ش�آت.
ولأن احلف ��اظ عل ��ى ال�سالم ��ة العامة ،يحت ّل
املرتب ��ة الأوىل يف �س َّل ��م الأولو ّيات ل ��دى قيادتنا
الر�شي ��دة ،والت ��ي ت�سع ��ى ال ��وزارات والهيئ ��ات
وامل�ؤ�سَّ �سات احلكومية املعن َّية� ،إىل ترجمتها على
�أر�ض الواقع ،بالتعاون مع كافة مك ِّونات املُجتمع،
ير ِّك ��ز الكت ��اب عل ��ى الإج ��راءات واخلط ��وات
وال�سلوك ّي ��ات ،الت ��ي يجب اتباعه ��ا ،قبل وخالل
ويف �أعق ��اب اله� �زَّات وال ��زالزل ،به ��دف ح�صر
يف مواجهــــــــة
الأ�ضرار واخل�سائ ��ر ،ب�شر َّية كانت �أم مادِّية ،يف
اله ّزات األرضية
حدِّ ها الأدنى.
وخل�ص ��ت املقدم ��ة �إىل الت�أكيد عل ��ى �أن دور
والزالزل
الف ��رد يبق ��ى �أ�سا�س ّي ًا ،يف مواجه ��ة كافة حاالت
الط ��وارئ والكوارث ،وعلى عاتق ��ه تقع م�س�ؤولية
كب�ي�رة ،فه ��و يتح َّمل الق�سط الأك�ب�ر من �شروط
سلسلة التوعية ملواجهة
الطوارئ واالزمات والكوارث
�سالمت ��ه ،وبالت ��ايل� ،سالمة املُحيط�ي�ن به ،من
�أُ�س ��رة و�أق ��ارب وج�ي�ران يف املبن ��ى �أو احل ��ي
�أو املدين ��ة حي ��ث يقط ��ن .من هن ��ا ت�أت ��ي �أه ّمية
ً
و�ض ��رورة التعامل والتع ��اون ب�إيجابي ��ة ُمنقطعة
وخ�صَّ � ��ص الكت ��اب يف نهايته ف�ص�ل�ا للر�سائل التوعوي ��ة يف مواجهة
النظ�ي�ر ،مع ال�سط ��ات واجلهات املعنية الت ��ي تو َكل �إليها مه ��ام الإنقاذ اله� �زّات الأر�ضية والزالزل ،مرتجمة �إىل اللغت�ي�ن الإنكليزية والأوردية،
والإغاثة يف ّ
املحطات ال�صعبة.
على �ش ��كل �إر�شادات ون�صائح يف كيفية اال�ستع ��داد املُ ْ�سبق لها والتعامل
ويتناول الكت ��اب جمموعة من العناوين واملح ��اور ،هي على التوايل :معها عند حدوثها وبعد انتهائها.
اله� �زّات الأر�ضي ��ة ،كي ��ف ن�ستع ّد لله� �زَّة الأر�ضية ،الت�ص� � ّرف ال�صحيح
بكلم ��ة �أخ�ي�رة« :يف مواجهة اله� �زّات الأر�ضية وال ��زالزل»ُ ،ير�شدك
ال�سبل التي ت�ساعدك يف احلفاظ على �سالمتك ال�شخ�صية،
اثن ��اء اله� �زّة الأر�ضية ،تعزيز �إمكاني ��ة النجاة حتت الأنقا� ��ض ،بعد �أن �إىل �أف�ض ��ل ُّ
تتو ّقف الهزّة ،الزالزل و�أ�سباب حدوثها ،الأ�ضرار املُحتملة للزالزل ،هل و�سالم ��ة املُحيط�ي�ن ب ��ك ،ودرء م ��ا �أمكن م ��ن خماطر املفاج� ��آت غري
يمُ ك ��ن التن ّب�ؤ بقرب وقوع الزالزل� ،أنواع ال ��زالزل� ،أهم م�ؤ�شرات حدوث املُنتظ ��رة ،والت�ص ُّرف بوعي وحكمة حي ��ال � ّأي طارئ ،وتدارك الوقوع يف
املمار�سات اخلاطئة التي قد ت�ؤدّي �إىل ما ال تحُمد عُقباه.
الزالزل ،قيا�س قوة الزالزل ،التوزيع اجلغرايف العاملي للزالزل.
الهزات االرتدادية

العاصفة الرملية

االنزالقات االرضية

حوادث احلريق

Sand Dust Storm

After Shock

Fire Incident

Land Slide

أماكن إيواء

مناطق اخالء

Evacuation Areas

Shelters

املواد املشعة النشطة

العاصفة الرعدية

تسونامي

االعصار

املنخفض املداري

الطوفان

الغازات السامة

املواد اخلطرة

العامل الكيميائي

املواد املتفجرة القابلة لالشتعال

Radioactive Material

Tsunami

Tropical Cyclone

Toxic Gas

1

Chemical Agents

Thunder Storm

Tornado

Flood

Hazardous Material

Explosive/ Flammable Material
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وهناك

 200جريح في اصطدام
قطارين في جنوب افريقيا

صاعقة رعدية تقتل راعيًا
و  6جمال في العين
�أ َّدت �صاعقة رعدية يف العني ،م�ساء � 30أغ�سط�س املا�ضي،
�إىل مقتل را ِع ونفوق �ستة ِجمال .وكان الراعي ،وهو باك�ستاين
اجلن�سية ،يتحدّث بوا�سطة هاتفه الن ّقال عند وقوع ال�صاعقة يف
اجلمال
فرتة هطول �أمطار غزيرة يف املنطقة ،بينما كان ي�سو�س ِ
يف منطقة غ�شابه يف العني.
وكانت مناطق �شمال العني قد �شهدت هطول �أمطار غزيرة
م�صحوبة بت�ساقط حبات الربد وال�صواعق الرعدية ال�شديدة.
ون�صح العقيد حممد �إبراهيم العامري ،مدير �إدارة الطوارئ
وال�سالمة العامة ب�شرطة �أبوظبي ،الأ�شخا�ص باتخاذ �أق�صى
التدابري واالحتياطات الوقائية من خطر ال�صواعق والربق...
داعي ًا �إىل متابعة الن�شرات اجل ّوية ومراقبة الطق�س ،وما قد يوحي
بقرب حدوث العوا�صف ،مثل تكاثر ال�سحب الركامية الداكنة� ،أو
�سماع ال ّرعد عن بعد� ،أو م�شاهدة الربق يف جهة بعيدة نوع ًا ما.
و�ش َّدد العامري على �ضرورة جت ّنب الوقوف قرب �أعمدة
الهاتف �أو الطاقة الكهربائية ،عند ا�ستخدام الهاتف ،وعدم
الوقوف يف منطقة مرتفعة ،واالبتعاد عن املعادن واحلديد
كالأ�سالك ال�شائكة .ونا�شد �أ�صحاب العزب� ،ضرورة احلر�ص على
اتباع �إر�شادات احلماية والوقاية للعمال ،وحتذيرهم من ا�ستخدام
الهواتف املتحركة �أثناء العوا�صف الرعدية لتج ُّنب الإ�صابة
بال�صواعق.
اجلمال� ،أن املنطقة
�إىل ذلك ،ذكر نا�صر اجلابري ،مالك ِ
التي وقع فيها احلادث ،م�شهورة ب�سقوط ال�صواعق ب�شكل متك ِّرر،
و�أن �أحد العمال قد تويف قبل عدة �سنوات نتيجة �صاعقة مماثلة
�ضربته عندما كان يقف �أمام �أحد العزب .و�أ�ضاف :لكن هذه
احلادثة تعترب الأوىل هذا العام.
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�أعلن م�س�ؤولون يف �أجهزة الطوارئ �أن ح�صيلة ا�صطدام
قطارين يف جنوب جوهان�سربغ فاقت الـ  200جريح ،فيما مل
ُيعلن عن خ�سائر يف الأرواح عند ا�صطدام قطار ب�آخر كان متوقف ًا
قرب حمطة بوي�سنز ،بينما كان العمال عائدين �إىل منازلهم من
جوهان�سربغ العا�صمة االقت�صادية جلنوب �إفريقيا.
ووقع احلادث �ساعة الذروة ،فيما كانت القطارات ّ
مكتظة
بالركاب امل�سافرين من و�سط مدينة جوهان�سربغ �إىل مناطق
�سكنية.
وقال را�سل مريينغ ،املتحدث با�سم �أجهزة الطوارئ التي
هرعت �إىل مكان احلادث� ،أن  200م�صاب ًا على الأق ّل عوجلوا يف
امل�ست�شفى ،وكثريون غادروا مع حلول ال�صباح.
ونقل رجال الإنقاذ ،و�سط الظالم والربد ،اجلرحى �إىل
ع�شرات �سيارات الإ�سعاف املتوقفة قرب مكان وقوع احلادث ،فيما
افرت�ش الركاب ،وهم يف حالة �صدمة ،الأر�ض وتلقوا العالج من
�إ�صابات طفيفة .كما عولج بع�ض الركاب داخل حطام عربات
القطار قبل نقلهم على حماالت.

وهناك

ّ
يهز األوساط العلمية
اكتشاف جديد
عن مثلث برمودا الغامض
اكت�شف عامل املحيطات ،الدكتور ميري
فريالجن ،هرمني �ضخمني ُيعتقد �أنهما من
الزجاج على عمق  2000مرت حتت �سطح
البحر .وبا�ستخدام بع�ض الأجهزة الأخرى،
اكت�شف العلماء �أن هذين الهرمني م�صنوعان
من الكري�ستال ،و�أنهما �أكرب  3مرات من هرم
خوفو.
و�أعرب د .ميري ،عن اعتقاده �أنه �إذا َّمت
العديد من الدرا�سات على هذه املنطقة وهذين
الهرمني� ،سوف يمُ كننا من معرفة الكثري من
تف�سر هذه الظواهر
املعلومات التي يمُ كن �أن ّ
الغريبة املتعقلة مبثلث برمودا.
وقد َّمت �إعالن هذا االكت�شاف ،يف م�ؤمتر
�صحايف ُع ِقد يف الباهاما ،كما َّمت الإف�صاح
عن �أن التكنولوجيا التي َّمت ا�ستخدامها يف بناء مثل هذين الهرمني،
غري معروفة حتى الآن .كما يعتقد العلماء �أن جتميع املعلومات املطلوبة
للدرا�سات لن تكون �سهلة بامل ّرة.
ويتفق العديد من العلماء على �أن هذين الهرمني قد َّمت بنا�ؤهما
على الأر�ض فوق �سطح البحر ،وبعد التح ّول القطبي ،الذي يعتقد علماء
اجليولوجيا �أنه حدث للأر�ض منذ قدمي الزمان� ،أدّى �إىل انهيار الق�شرة

الأر�ضية وحدوث العديد من الزالزل املدمرة والت�سونامي ال�ضخم ،ما
�أدّى �إىل طمر الهرمني حتت �سطح البحر.
وهناك جمموعة �أخرى من العلماء الذين يربطون اختفاء جزيرة
�أطالنت�س بهذين الهرمني ومبنطقة مثلث برمودا نف�سها ،يعتقدون �أن
هذين الهرمني هما حجر الزاوية لإمداد هذه اجلزيرة بالطاقة منذ
�أكرث من  100عام.

َّ
متوقع يضرب الشرق األوسط
صحيفة إسرائيلة  :زلزال
ويوقع أضرار َا جسيمة في فلسطين المحتلة
َّ
حذر خرباء الزالزل يف فل�سطني املحتلة ،من وقوع زلزال �شديد
�سي�ضرب املنطقة ،وي�ؤدّي �إىل انهيار �أكرث من  70%من منازلها.
وطالبوا احلكومة الإ�سرائيلية بو�ضع �صدّادات �ضد الزالزل يف
املنازل الإ�سرائيلية ،خا�صة تلك التي ُبنيت يف فرتة الثمانينيات من
القرن املا�ضي.
ونقلت �صحيفة «يديعوت �أحرونوت» الإ�سرائيلية ،عن اخلرباء

قولهم �أنه من املتو ّقع �أن تكون قوة الزلزال  8درجات على مقيا�س
ريخرت .و�أ�شارت ال�صحيفة �إىل �أن �آخر زلزال �ضرب املنطقة،
وجنمت عنه خ�سائر كبرية ،كان العام  ،1900وكانت قوته ما بني
7و  8درجات على مقيا�س ريخرت .كما �أو�ضحت �أنه على ر�أ�س كل
100عام ي�ضرب زلزال �شديد منطقة ال�شرق الأو�سط ،ويكون مركز
الزلزال منطقة �سكانية ،وتكون �آثاره وخ�سائره كبرية.
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انتهاء لغز اختفاء طائرة الـ «بوينغ  »777الماليزية
�أكد رئي�س الوزراء املاليزي ،جنيب عبد الرزاق ماليزيا� ،أن حطام
الطائرة ،الذي جرفته مياه املحيط الهندي �إىل جزيرة ريونيون ،هو
جزء من طائرة «بوينغ  ،»777وهو الطراز نف�سه لطائرة الرحلة الرقم
«�إم�.إت�ش  ،»370التي اختفت يف مار�س � 2014أثناء رحلة من كواالملبور
�إىل بكني.
وي�أمل اخلرباء يف �أن يقدِّ م �سطح اجلنيح ،الذي يرتاوح طوله بني

مرتين ومرتين ون�صف املرت� ،إىل جانب قطع من �أمتعة عرث عليها �أي�ض ًا
يف ريونيون� ،أد َّلة على م�صري الطائرة التي اختفت دون �أثر وعلى متنها
 239من الركاب والطاقم .وقال وزير النقل املاليزي ،ليو تيونغ الي ،يف
بيانّ :مت التع ّرف على جناح الطائرة ر�سمي ًا ،على �أنه جزء من طائرة
«بوينغ .»777

مقتل وإصابة  120شخصًا في الهند
في حادث على جسر تغمره مياه الفيضانات
لقي � 20شخ�ص ًا م�صرعهم ،و�أ�صيب حوايل � 100آخرين يف
الهند� ،إثر خروج قطارين �سريعني عن الق�ضبان على ج�سر تغمره
مياه الفي�ضانات فوق نهر و�سط البالد.
و�أو�ضحت وزارة ال�سكك احلديدية الهندية يف بيان لها يف
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�أعقاب احلادث� ،أن  12عربة من قطار «كاماياين �إك�سرب�س»
خرجت عن الق�ضبان قرب «هاردا» يف والية ماديا برادي�ش� ،أثناء
رحلة للقطار من مومباي �إىل فارانا�سي ...م�ضيفة �أن  6عربات
من قطار «جاناتا �إك�سرب�س» خرجت عن الق�ضبان يف الوقت نف�سه

وهناك

مئات القتلى وإجالء الماليين بأمطار آسيا
�أودت الأمطار املو�سمية الأخرية التي هطلت يف �آ�سيا ،بحياة
مئات الأ�شخا�ص ،ال �سيما يف الهند وباك�ستان ،وكذلك يف بورما،
حيث خا�ضت فرق الإغاثة �سباق ًا مع الزمن مل�ساعدة �آالف
املت�ض ِّررين من الفي�ضانات ،والو�صول �إىل مناطق باتت مقطوعة
عن العامل .و�أعلنت ال�سلطات الهندية �أن �أكرث من � 120شخ�ص ًا
لقوا م�صرعهم ب�سبب الأمطار الغزيرة التي �أ َّدت �أي�ض ًا �إىل م�صرع
� 116شخ�ص ًا يف باك�ستان .وحتدث يف هذين البلدين ،في�ضانات
�سنوية وانهيارات يف الرتبة خالل مو�سم الأمطار.
كما �أ َّدت الأمطار الغزيرة �إىل حوادث انزالق يف الرتبة،
مما ت�س َّبب يف تدمري �آالف املنازل والأرا�ضي الزراعية واجل�سور
والطرق.

ونقلت وكالة ال�صحافة الفرن�سية عن الناطق با�سم هيئة �إدارة
الكوارث الباك�ستانية ،قوله �إن �أكرث من � 850ألف ًا ت�ض ّرروا من
الأمطار املو�سمية هذه ال�سنة يف جميع �أنحاء البالد.
ويف فيتنام بذل عمال الإغاثة جهود ًا كبرية للت�صدّي النزالق
الوحول ال�سامة بعدما �ضربت الفي�ضانات مناجم الفحم .وقتل 32
�شخ�ص ًا يف الفي�ضانات الأخرية يف فيتنام بينهم عائلتان ُطمرتا يف
الوحول ال�سامة.
ويف بورما ارتفعت ح�صيلة القتلى �إىل � 46شخ�ص ًا ،بينما حذرت
الأمم املتحدة من �أن هذه ال�سيول الناجمة عن �أمطار مو�سمية
غزيرة تهدِّ د مزيد ًا من املناطق يف �آ�سيا.

مصرع  11عامال في انهيار مصنع في الهند
قتل  11عام ًال على الأقل ،يف �شمال
الهند ،و�أُ�صيب � 13آخرون بجروح ،مطلع
الأ�سبوع الثاين من �أغ�سط�س املا�ضي ،حني
انهار فوقهم جدار يف م�صنع قيد البناء،
وفق ًا ملا �أفادت به م�صادر ال�شرطة.
ووقع احلادث منت�صف النهار يف مارنول
يف والية هاريانا (�شمال) ،حني كان العمال
يعملون على �إقامة �أ�سا�سات مقطع للحجارة.
وقالت م�ساعدة قائد ال�شرطة املحلية
�إن اجلدار ،الذي يرتاوح ارتفاعه ما بني
�ستة و�سبعة �أمتار ،انهار عليهم ...م�ضيفة
�أن ع�شرة عمال قد ق�ضوا قبل و�صول قوات
الأمن ،يف حني تويف �آخر يف امل�ست�شفى.
وي�ضاف هذا احلادث ،الذي مل حُت َّدد
�أ�سبابه� ،إىل عدد كبري من احلوادث التي
ترتجم نق�ص ًا يف �شروط ال�سالمة يف
املباين يف الهند .وكان � 12شخ�ص ًا قد لقوا
م�صرعهم قرب بومباي ،قبل � 4أيام على
احلادثة ،يف انهيار بناية متداعية.
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