درعنا الحصين الذي صنعته األسرة اإلماراتية
قواتنا المسلحة..تحمي الوطن وتصون ازدهاره
تفتخر دولة �الإمار�ت ب�شيا�شتها وتنميتها و�قت�شادها وعطائها ،وتكرب دولة �المار�ت بق��تها �مل�شلحة ،فل�ال �مل�ؤ�ش�شة �لع�شكرية ملا ��شتطاع �شعب �أن
يحمي نف�شه ويبني جمتمعه ،وملا متكن وطن من �حلفاظ على تاريخه و�إجناز�ته� ،أو بناء حا�شره ،و�شناعة م�شتقبله �الأف�شل .بهذ� �ملعنى ،قد التكفي
�أطنان من �ل�رق و �حلرب للإحاطة باأدو�ر �لق��ت �مل�شلحة الأنها ،متن�عة ،و�أكرث من �أن حُت�شى.
و يف دولة �المار�ت �لعربية �ملتحدة� ،أ�شحت �أيادي �لق��ت �مل�شلحة �لبي�شاء و��شحة ملم��شة ،نعي�شها كل حلظة يف �شم�خ دولتنا ،و�زدهارها،
ومتيزها ،وجناحها يف ��شتقطاب �ال�شتثمار�ت و�مل�شتثمرين ،و�أمنها ومنعتها وحر�شها على حماربة �لتطرف ون�شر �العتد�ل يف �لد�خل و�خلارج .ودولة
�المار�ت كما ه� م�ثق عاملي ًا ،يف طليعة �ملانحني و�ملثابرين على �لعمل �الن�شاين يف �لعامل.
فهب
مل ترتدد ق��تنا �مل�شلحة ي�م ًا عن �مل�شاعدة يف ت�فري �المن و�المان لكل من يحتاج �ليهما يف �نحاء �لعامل �شمن �لق��ت �لدولية و�القليميةّ .
جن�دنا الإحقاق �حلق وجندة �ل�شرعية يف �ليمن �ل�شقيق ،كما ح�شرو� د�ئم ًا �شمن فرق حفظ �ل�شلم وحماية �ملدنيني يف مناطق ع�شفت بها �ل�شر�عات
ح�ل �لعامل ،مما ي�ؤكد وفاء ق��تنا �مل�شلحة �ال�شتثنائي للقيم �الإمار�تية �ال�شيلة �لتي ّ
ت�ض على ن�شرة �ملظل�م وم�شاعدة �ملحتاج ب�شرف �لنظر عن
عرقه ول�نه ومذهبه وجن�شيته.
ً
ً
�لق��ت �مل�شلحة �الإمار�تية حديثة �لعهد ن�شبيا ،غري �أن �لق�ة و�ملهارة و�لنجاح التحُقا�ض بال�شه�ر و�الأع��م .فقد ت�شكلت ر�شميا حُبعيد قيام �التاد
ب�شن��ت قليلة حني قرر �ملغف�ر له باإذن �هلل �ل�شيخ ز�يد بن �شلطان �آل نهيان ،ط ّيب �هلل ثر�ه ،و�خ��نه �أع�شاء �ملجل�ض �العلى للحكام ،يف  1976ت�حيد
�لق��ت �مل�شلحة يف �الإمار�ت كافة تت ر�ية و�حدة وقيادة م�شرتكة �أطلق عليها ��شم «�لقيادة �لعامة للق��ت �مل�شلحة».
وتع�د ن�شاأتها �لفعلية �إلى �خلم�شينات من �لقرن �ملا�شي مع ظه�ر «ق�ة �شاحل عمان» يف  ،1951ومت تعديل ��شمها لي�شبح «ك�شافة �شاحل �الإمار�ت
�ملت�شاحلة » يف  ،1956وتعترب بحق �لن��ة �الأولى لق��تنا �مل�شلحة �لتي حر�ض �ملغف�ر له �ل�شيخ ز�يد بن �شلطان �آل نهيان ،ط ّيب �هلل ثر�ه ،د�ئم ًا على
ت�جيهها وتقدمي كل دعم ممكن لها ،حتى �شارت يف وقت ق�شري ق�ة حُيعتد بها يف �ملنطقة .وو�ش� ًال للعهد �لز�خر �لذي نعي�شة حالي ًا بقيادة �شاحب �ل�شم�
�ل�شيخ خليفة بن ز�يد �آل نهيان رئي�ض �لدولة حفظة �هلل و�أخية �شاحب �ل�شم� �ل�شيخ حممد بن ر��شد �آل مكت�م نائب رئي�ض �لدولة رئي�ض جمل�ض �ل�زر�ء
حاكم دبي و�شاحب �ل�شم� �ل�شيخ حممد بن ز�يد �آل نهيان ويل عهد �أب�ظبي نائب �لقائد �الأعلى للق��ت �مل�شلحة.
ونت�شرف �أن ن�شجل عبار�ت �لفخر و�العتز�ز بالق��ت �مل�شلحة �لب���شل �لذين ّ
�شطرو� منجز�ت عظيمة ومفاخر خالدة ،ومقدرين للدور �جلليل �لذي
يق�م�ن به حلماية �ل�طن ومد يد �لع�ن للأ�شقاء ،و�ل�ق�ف �إلى جانب �حلق .و�ل�شري بخطى ثابتة ،وعزمية �شادقة ،و�إر�دة �شلبة م��كبة للحد�ثة ،و�الأخذ
بزمام �لتط�ر يف جميع جماالتها ،وهي مت�شي قدم ًا �إلى �الأمام .
�لق��ت �مل�شلحة ،تاريخ �شاهد على ع�شر �لتح�الت و�الإجناز�ت ون�شرة �جلار ،و�لقريب و�لغريب ،و�ل�شقيق ،و�ل�شديق ،من منطلق �ل��جب �ل�طني
و�الن�شاين .وقدمت لذلك �أرو�ح �أبنائها �الأبر�ر فد�ء لل�طن ون�شر ً� للحق.
ومع تفاقم �لتحديات يف هذ� �لزمن �ل�شعب� ،شدر قان�ن �خلدمة �ل�طنية يف ي�ني�  ،2014وذلك بق�شد ن�شر �لثقافة �لع�شكرية على نطاق و��شع
و�إعد�د ق�ة رديفة من �ل�شباب �مل�ؤهلني ع�شكري ًا و�أمني ًا للعمل جنب ًا �إلى جنب مع �إخ��نهم �أفر�د �لق��ت �مل�شلحة حني تدع� �حلاجة ،ويف �ل�قت نف�شه
تدريبهم على مقارعة �ل�شعاب كي ي�شتطيع�� �أن ي�شاهم�� م�شاهمة �أكرث فعالية يف عمليات �لتنمية.
هكذ� يلتحق �ل�شباب بخدمة �ل�طن وينذرون �أنف�شهم للدفاع عنه ،يف �شف�ف �لق��ت �مل�شلحة �لتي قدمت ق��فل �ل�شهد�ء يف �شاحات �لكر�مة ،وال�شيما
منذ �نطلق «عا�شفة �حلزم» ،وتع ّمدت بالدم حتى قبل ت�حدها ر�شمي ًا� ،إذ نال �شامل بن �شهيل بن خمي�ض �شرف �ل�شهادة يف  30ن�فمرب  1971حني ت�شدى
للق��ت �لغازية �لتي حاولت �حتلل جزيرة طنب �لكربى ،فكان �أول �شهيد للق��ت �مل�شلحة �الإمار�تية ،و�لبطل �لذي بات تاريخ ��شت�شهاده عيد ً� لل�شهد�ء.
و�ل�شهادة لي�شت فع ًل فردي ًا ��شتثنائي ًا فح�شب ،فكل و�حد من ه�ؤالء �لذين يعط�ن �ل�طن بل حدود  ...مدين ب�شجاعته و�شخائه للأ�شرة �لتي تربى
يف كنفها على حب �ل�طن و�لت�شحية يف �شبيله بالغايل و�لرخي�ض .فاال�شرة هي �مل�شنع �الأول للرجال �ل�شجعان ،و�أ�شا�ض جناح �ملجتمع ومنعته كما يق�ل
�مليثاق �ل�طني لدولة �المار�ت . 2021
ً
ً
ً
ق��تنا �مل�شلحة هي حامية �حلمى �لتي تذود عن حيا�ض �ل�طن وت�ش�نه �شيد� حر� م�شتقل يق�م مبا متليه عليه م�شلحة �شعبه وروؤية قيادته �لر�شيدة
وطم�حاتها ..فاإلى �الأمام يا وطني يحميك جن�دنا باأرو�حهم.
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الحدث

لترسيخ ريادتها عالميًا

اإلمارات تحقق انجازات كبيرة في
ميدان الفضاء بحلول 2020
توا�سل دولة الإمارات ال�سري بخطى ثابتة نحو امل�ستقبل
الزاهر بطموح تعززه اخلربة والكفاءة املنا�سبتني لرتجمة
الآمال الكبرية بالريادة يف املجالت كافة اإلى واقع فعلي.
ولي�س اأدلّ على هذا التوجه من اجلهود التي تبذلها الدولة
ّ
م�ساف الدول املتقدمة يف ميادين
حالي ًا للو�سول اإلى
ا�ستك�ساف الف�ساء.
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وح�شب �الأجندة �ل�طنية لروؤية �الإمار�ت  ،2021فاإن �لدولة ت�شعى
بحل�ل عام � ،2020إلى تقيق جناحات يف جمال �لف�شاء من �شاأنها
�أن جتعل هذ� �لعام مبنزلة �ملنعطف �لتاريخي و�ملرحلة �ملميزة �لتي
�شت�شهد حدثني كبريين� ،الأول �إطلق م�شبار «�الأمل» �ملقرر �أن ّ
يحط
يف �ملريخ يف عام  2021تز�منا مع �لذكرى �خلم�شني الإقامة �التاد،
و�لثاين �نعقاد �لدورة �لـ  71للم�ؤمتر �لدويل للف�شاء ،وه� �الأكرب من
ن�عه على م�شت�ى �لعامل.

الحدث

يناير 5 2018

الحدث

غزو املريخ
وكان جمل�ض �ل�زر�ء قد �عتمد � 4شبتمرب  2016م�شروع �ل�شيا�شة
�ل�طنية للف�شاء لدولة �الإمار�ت �لذي ��شتمل على خطط ��شرت�تيجية
لغزو �ملريخ .ومنذ ذلك �حلني �أ�شبح ��شتك�شاف �لف�شاء حم�ر �هتمام
وم�شدر �إلهام للجميع وتقع م�ش�ؤولية تقيق هذ� �لهدف �ل�شامي �الآن
على وكالة �الإمار�ت للف�شاء ومركز حممد بن ر��شد للف�شاء.
ويف �إطار هذ� �الهتمام �ملت���شل بالعامل �خلارجي وعل�مه
وم�شتقبله� ،نطلقت مبادرة «�حلدث �لعلمي ملركز حممد بن ر��شد
للف�شاء» يف � 21أكت�بر �ملا�شي ،تت رعاية �شاحب �ل�شم� �ل�شيخ حممد
بن ر��شد �آل مكت�م نائب رئي�ض �لدولة رئي�ض جمل�ض �ل�زر�ء حاكم
دبي ،رعاه �هلل ،كتظاهرة �شمت �لعديد من �لفعاليات و�لن�شاطات
�لعلمية و�لتعليمية ذ�ت �لعلقة � ،شارك فيها ما يزيد عن  36حما�شر ً�
من �خلرب�ء و�ملخت�شني من د�خل �لدولة وخارجها.
ويف �شياق �لتظاهرة هذه� ،أو�شح �ملهند�ض عامر �ل�شايغ مدير
م�شروع «خليفة �شات» يف «مركز حممد بن ر��شد للف�شاء» �أن «جمم�عة
من �ملهند�شني �ل�شباب �الإمار�تيني ميثل�ن ن��ة �لنه�شة �لتكن�ل�جية
�لتي �شهدها قطاع �لف�شاء �الإمار�تي من خلل برنامج نقل معرفة مع
�ل�شريك �ال�شرت�تيجي للمركز يف ك�ريا �جلن�بية �شاتريك �إني�شيتف ما
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�شاهم يف تقيق طفرة ن�عية يف جمال تكن�ل�جيا �لف�شاء يف �لدولة
و�أدى �إلى �شياغة جديدة لت�جهات �ملرحلة �لر�هنة و�مل�شتقبلية يف هذ�
�لقطاع» .و��شار �إلى �أن «�شناعة �الأقمار �ل�شناعية يف �لدولة تتف�ق
على نف�شها� ،إذ تنتج تقنيات جديدة و�بتكار�ت م�شه�د لها دوليا».
ملاذا م�سبار الأمل؟
ومن ناحيته� ،ألقى عمر�ن �شرف مدير «م�شروع �الإمار�ت
ال�شتك�شاف �ملريخ» – «م�شبار �الأمل» يف «مركز حممد بن ر��شد
للف�شاء»� ،ل�ش�ء على جتربة �لدول �ملتقدمة يف �لعل�م و�لتكن�ل�جيا
وكيف ت�ل �قت�شادها �إلى �قت�شاد قائم على �ملعرفة ،م�شري ً� �إلى
�أن قطاعات �لعل�م و�لتكن�ل�جيا و�لهند�شة و�لريا�شات لعبت �لدور
�الأبرز يف �إحد�ث هذ� �لتح�ل ،و�مل�شاهمة يف رفع م�شت�ى ج�دة �حلياة
و�ملعي�شة.
�إلى ذلك تطرق �ملهند�ض �شهيل �لظفري نائب مدير م�شروع «م�شبار
�الأمل» � -ملركبة �لف�شائية �إلى مر�حل تط�ر «م�شبار �الأمل» هند�شي ًا،
م�ؤكد ً� �أن �مل�شروع م�شمم ب�شيغة غري معقدة ما �شيجعلنا ننتهي من
�إجنازه يف �شت �شن��ت فقط ،وم��شح ًا �أن �لعمل ي�شري وفق �خلطة
�لزمنية �مل��ش�عة �شابق ًا للمهمة.

الحدث
بمناسبة انعقاد “الوزاري الدولي للطاقة النووية في القرن الـ  ”21في أبوظبي

محمد بن زايد  :الطاقة النووية السلمية
أداة التنمية المستدامة

إح�سا�س عال
لت�سيع دولة الإمارات العربية املتحدة فر�سة للتاأكيد على اأهمية حماية البيئة والتعامل مع ق�ساياها با
ٍ
بامل�سوؤولية ،وذلك اإنطالق ًا من اأن اإدراكها العميق لدور �سالمة البيئة يف �سمان �سالمة الن�سان وحت�سينه �سد املخاطر باأنواعها.
ومعروف اأن �سعي الإمارات لنتاج الطاقة النووية لتوفري م�سادر طاقة نظيفة ،نابع ا�سا�س ًا من حر�سها على البيئة.
وكان» �مل�ؤمتر �ل�ز�ري �لدويل للطاقة �لن�وية يف �لقرن �حلادي
و�لع�شرين»� ،لذي ��شت�شافته �أب� ظبي يف � 30أكت�بر �ملا�شي ،و�حدة
من �ملنا�شبات �لبارزة للبحث و�لتد�ول يف م�شائل �لطاقة �لن�وية ذ�ت
�الغر��ض �ل�شلمية و�شبل ت�فريها وتر�شيدها على �متد�د ثلثة �أيام
مع كبار �خلرب�ء و�الخت�شا�شيني يف �لعامل� .أكدت �ل�كالة �لدولية
للطاقة �لذرية ،خلل فعاليات �مل�ؤمتر� ،أن «�الإمار�ت تعد من�ذج ًا
لللتز�م باملعايري �لعاملية يف �شناعة �لطاقة �لن�وية �ل�شلمية» ،م�شرية
�إلى �أن �لطاقة �لن�وية �شتلعب دور ً� كبري ً� يف ت�فري �حتياجات �لتنمية
�مل�شتد�مة من �لطاقة �لكهربائية خلل �لفرتة �ملقبلة.

ثوابت اإماراتية
وقد �شدّد �شاحب �ل�شم� �ل�شيخ حممد بن ز�يد �آل نهيان ،ويل عهد
�أب�ظبي نائب �لقائد �الأعلى للق��ت �مل�شلحة ،ع�شية �مل�ؤمتر ،على �لث��بت
�الإمار�تية �ملتعلقة ب�ج�ب �ال�شتفادة من تقنيات �لطاقة �لن�وية �ل�شلمية
بغر�ض دفع عجلة �لنم� و�لتقدم يف �إطار م�شرية �لتنمية �مل�شتد�مة .وقال
�شم�ه �إن �الإمار�ت ترى يف �لطاقة �لن�وية �شريان ًا جديد ً� ي�شاف �إلى
��شتثمار�تها �لعديدة للطاقة �لنظيفة مبا يكفل جناح م�شاريع �الإمار�ت.
و�عترب �شم�ه �أن �مل�ؤمتر خط�ة حمفزة ت�شت�شرف �مل�شتقبل ،فاال�شتثمار
يف �لطاقة �لن�وية خيار�آمن النتاج �لطاقة �لتي يتز�يد �لطلب عليها لتلبية
متطلبات �لت��شع يف �مل�شاريع �لتنم�ية يف خمتلف �لبلد�ن ،و��شار �إلى
يناير 7 2018

الحدث

�أهمية �ال�شتفادة من تقنيات �لطاقة �لن�وية �ل�شلمية يف تفيز عجلة
�لتقدم ،لتحقيق �لتنمية �مل�شتد�مة ،م�شدد ً� على �اللتز�م باأعلى �ملعايري
�لدولية لل�شلمة وحظر �النت�شار.
جدير بالذكر �أن �مل�ؤمتر� ،لذي حُعقد بح�ش�ر  68دولة و700
م�شاركٌ ،يقام مرة كل �أربعة �أع��م ،ملناق�شة �لتحديات و�لفر�ض �ملتاحة
لتط�ير بر�مج �لطاقة �لن�وية �ل�شلمية ،وتبادل �لر�أي ح�ل دور �لطاقة
�لن�وية يف تلبية �الحتياجات �لعاملية من �لطاقة ،و�الإ�شهام يف تقيق
�أهد�ف �لتنمية �مل�شتد�مة ،و�لتخفيف من �آثار �لتغري �ملناخي.
املزروعي 4 :مفاعالت جديدة
ومن جانبه� ،أكد �ملهند�ض �شهيل �ملزروعي وزير �لطاقة و�ل�شناعة
�أن م�شروع �لطاقة �لن�وية ياأتي تنفيذ ً� ال�شرت�تيجية �الإمار�ت للطاقة
�لنظيفة ،وتخفي�ض �نبعاثات ثاين �أك�شيد �لكرب�ن ،وال�شيما �أن
�الإمار�ت من �أقل �لدول تل�ث ًا ب�شبب ��شتخد�م �لغاز �لطبيعي بن�شبة
كبرية فيها .ون ّ�ه بريادة �الإمار�ت يف �مليد�ن �لن�وي وال�شيما �أنها
قدمت �أ�شرع و�أحدث برنامج ن�وي يف �لعامل.
و�إذ �أعلن �ملزروعي ،يف �إطار �مل�ؤمتر ،عن نية �الإمار�ت بناء 4
مفاعلت جديدة ،فقد ذكر �أن �لدولة �شتطرح ��شرت�تيجية متكاملة
للقطاع �ل�شناعي و�لطاقة نح� �قت�شاد م�شتد�م و�شناعة وطنية
متط�رة يف �الإمار�ت و�لدول �لعربية .و�أ�شار �إلى وج�د «�أكرث من 448
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مفاع ًل ن�وي ًا يف  30دولة ،تعمل على �إنتاج ما يقارب ثلث �إنتاج �لعامل
من �لطاقة �لنظيفة� ،مل�شتقبل �الإيجابي للطاقة �لن�وية يف �لعامل
يدعمه �لت��شع يف ��شتخد�م �لطاقة �لن�وية حيث يجري حاليا �إن�شاء
 57مفاع ًل �إ�شافي ًا يف �لعامل ت�شمل  4مفاعلت يف بلدي ،بينما
تخطط عدد من �لدول �الأخرى يف �لدخ�ل يف جمال �لطاقة �لن�وية» .
ال�سعودية ت�ستعد لدخول امليدان النووي
و�أكد �أن �الإمار�ت تقدم من خلل �ل�كالة �لدولية للطاقة �لذرية
خربتها يف هذ� �ملجال �إلى خمتلف دول �لعامل ،ويف مقدمتها �ململكة
�لعربية �ل�شع�دية �لتي ت�شتعد للدخ�ل �إلى �لقطاع �لن�وي �ل�شلمي
قريب ًا ،الفت ًا �إلى �أن �لتعاون بني �الإمار�ت و�ل�شع�دية وم�شر يف �مليد�ن
�لن�وي �ل�شلمي مطروح د�ئم ًا على م�شت�ى �ل�زر�ء و�مل�ش�ؤولني.
ومب��كبة عملها بهدف �متلك م�شادر طاقة ن�وية �شلمية ،ت�شتمر
�الإمار�ت يف �شعيها لتن�يع م�شادر �لطاقة� ،إذ �أطلقت ،يف وقت �شابق
من هذ� �لعام�« ،ال�شرت�تيجية �ل�طنية للطاقة  ،»2050و�لتي تهدف
�إلى خف�ض �نبعاثات ثاين �أك�شيد �لكرب�ن بن�شبة  ،%70وزيادة
��شتخد�م �لطاقة �ل�شديقة للبيئة بن�شبة  ،%50بحل�ل عام .2050
و�أو�شح �ملزروعي �أن عمليات �إن�شاء �أول حمطة للطاقة �لن�وية
�ل�شلمية يف دولة �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة بلغت مر�حلها �الأخرية،
تز�من ًا مع �لبدء يف عمليات �ال�شتعد�د للت�شغيل .و��شاف �أن �لعمل

الحدث

على �إن�شاء �ملحطات �لن�وية �الأربع يف �لدولة ي�شتمر ،فقد و�شلت
ن�شبة �الإجناز �لكلي للمحطات �الأربع �إلى �أكرث من  ،%84وبلغت ن�شبة
�الإجناز يف �ملحطة �الأولى �أكرث من  ،%96و�شت�فر �ملحطات �الأربع عند
ت�شغيلها ما ي�شل �إلى  %25من �حتياجات �لطاقة يف دولة �الإمار�ت
�لعربية �ملتحدة.

�لتخ�شيب من �أحد �لع��مل �لتي تعهدت بها �الإمار�ت بعدم تط�ير
دورة �لتخ�شيب وذلك بناء على در��شات وتقييمات حملية ،ومبا ت�فره
�ل�ش�ق من خدمات ،ونتيجة لل�شيا�شة �لن�وية �الإمار�تية� ،أ�شدرت
�الإمار�ت قان�نها �لن�وي ،و�لذي مينع �أي عمليات تخ�شيب للي�ر�ني�م
د�خل �الإمار�ت».

الكعبي :الإمارات لتقوم بالتخ�سيب
�أما �ل�شفري حمد �لكعبي� ،ملندوب �لد�ئم لدولة �الإمار�ت �لعربية
�ملتحدة لدى �ل�كالة �لدولية للطاقة �لذرية ،رئي�ض �لدورة �حلالية
للم�ؤمتر �ل�ز�ري �لدويل للطاقة �لن�وية للقرن �لـ ،21فقد �أكد �أن
«�الإمار�ت عندما قررت �لدخ�ل يف قطاع �لطاقة �لن�وية وبناء 4
مفاعلت يف حمطة بر�كة كان جزء ً� من �شيا�شة ط�يلة �ملدى ،الإن�شاء
قطاع يعتمد على �لطاقة �لن�وية الإنتاج �لطاقة �لنظيفة ،وي�شمح
بتط�ير بنية تتية ق�ية ،وعائد جتاري ي�شاهم بنجاح �لربنامج على
�ملدى �لط�يل».
و�أ�شار �لكعبي يف مقابلة �شحافية �إلى « ت�جه �الإمار�ت العتماد
طاقة نظيفة ،ويف حال ��شتمر �لطلب على �لكهرباء ،وه� �أمر �شروري
ملزيد من �لتنمية� ،شنحتاج �إلى طاقة نظيفة ،و�لطاقة �لن�وية عامل
رئي�ض يف كميات �لطاقة �لنظيفة».
وب�شاأن عمليات تخ�شيب �ل�ق�د قال �لكعبي�« :إن عملية عدم

اأمانو :رواج املفاعالت املنتجة للكهرباء
ومن ناحيته� ،أعرب �ملدير �لعام لل�كالة �لدولية للطاقة �لذرية
ي�كيا �أمان� عن �عتقاده �إن �الإمار�ت تق�م بربط مفاعلها �جلديد
بال�شبكة �لكهربائية �لعام �ملقبل ،على �أن تتبع ذلك عمليات ربط
�ملفاعلت �لثلثة �الأخرى .ولفت �إلى �أن �لعقد �حلايل ي�شهد ظه�ر
مفاعلت �إنتاج �لكهرباء ،ت�ظف تكن�ل�جيا مبتكرة الأد�ء دور �أ�شا�شي
يف ت��شيع �الأ�شط�ل �لن�وي �ل�شلمي �ملنتج للكهرباء ،م��شح ًا �أن عدد ً�
من �ملفاعلت �لن�وية �ل�شغرية �ملنتجة للكهرباء� ،شتجد طريقها
قريب ًا للعمل يف �الأماكن �لنائية و�لفقرية.
و�شدّد �أمان� على �همية ت�شني �ملن�شاآت �لن�وية م�ؤكد ً� �أن �لدول
�ملعنية تتحمل م�ش�ؤولية عدم و�ش�ل �يدي �الرهاب و�لتخريب �لى
هذه �ملن�شاآت ،ولفت �إلى �أن �ل�كالة تق�م بعمليات تفتي�ض ومتابعة
جلميع �ملفاعلت �لن�وية ح�ل �لعامل ،وتبلغ جمل�ض �الأمن �لدويل باأي
خمالفات قد جتدها.
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في افتتاح المؤتمر الدولي الثاني لطب الطوارئ

الرميثي :حريصون على جعل فرق الطوارئ
األولى عالميًا

اللواء حممد خلفان الرميثي
يف �سياق اجتهادها املتوا�سل لتوفري خدمات متميزة عربيا وعاملي ًا  ،حتر�س اإمارة اأبو ظبي على اإعداد فرق الطوارئ اإعداد ًا
لئقا وفق اأحدث الآليات واأرفع املعايري العاملية بحيث حتتل هذه الفرق مراتب ال�سدارة من حيث املهارات والتاأهيل يف املنطقة
وخارجها .واأكد معايل اللواء حممد خلفان الرميثي ،القائد العام ل�سرطة ابو ظبي ،العزم على توفري �سبل التاأهيل الأف�سل
لطواقم الطوارئ يف الإمارة .وجاء ذلك لدى افتتاحه املوؤمتر الدويل الثاين لطب الطوارئ ،مب�ساركة  400خبري عاملي وحملي
خمت�ص ،ومدراء القطاعات ،وعدد من كبار ال�ضباط.
رفع م�ستوى اجلاهزية والتاأهيل
وقال معاليه�« :إن �مل�ؤمتر يت��فق مع ��شرت�تيجية �شرطة �أب�ظبي،
�لتي تهدف �إلــى تقيق �أعلى م�شت�يات �جلاهزية و�لتاأهيل �الأمثل
جلميع فرق وط��قم �لط��رئ ،لتك�ن �الأف�شل ،و�الأكرث متيز ً� يف �ملنطقة
و�لعامل» .و�شدّد على �أهميتة �مل�ؤمتر يف تعزيز �لعمل �مل�شرتك ،و�إقامة
�شر�كات ��شرت�تيجية دولية ت�شهم يف بناء ج�ش�ر �لعلم و�ملعرفة ،وت�فري
كفاء�ت ومهار�ت جتعل �إنقاذ حياة �ل�شحايا �أثناء �لط��رئ �مر ً�
ممكن ًا.
منوذج يحتذى
ومــن جانبه� ،أعــرب �أحــد كبار �خلــرب�ء �لعامليني �لذين ح�شرو�
�مل�ؤمتر ،وه� �لدكت�ر غريغ�ري �شيات�ن ،من كلية �لطب يف جامعة
هارفرد ،عن تقديره للم�شت�ى �ملتقدم �لذي و�شلت �إليه دولة �الإمار�ت
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يف جمال طب �لط��رئ� ،الأمر �لذي جعلها مث ًل يحتذى على �مل�شت�ى
�لعربي يف ج�دة �لرعاية �ل�شحية ،م�شيد ً� بجه�د �شرطة �أب�ظبي يف
م��كبة م�شتجد�ت طب �لط��رئ ،وتطبيق �أف�شل �ملعايري �لعاملية ،على
نح� �شاعدها على �لتقدم بخط��ت ثابتة يف جمال �لرعاية �ل�شحية.
�أما �لعميد علي خلفان �لظاهري ،مدير قطاع �لعمليات �ملركزية،
فاأ�شار �إلى �أن «�مل�ؤمتر ي�شكل فر�شة لتبادل �خلرب�ت ،و�الطلع على
جتارب وممار�شات �لدول �مل�شاركة يف فعالياته �لتي تناق�ض يف �أور�ق
عمل جمم�عة من �مل��ش�عات ذ�ت �الأهمية يف طب �لط��رئ» .ون ّ�ه
بجه�د �مل�شاركني ودورهم يف طرح �الأفكار ،وتقدمي �حلل�ل �لتي ت�شاهم
يف تقدمي �أج�د �خلدمات.
ب ــدوره ،وقــال �لعقيد حممد �إبــر�هـيــم �لـعــامــري ،مدير مديرية
�لط��رئ و�ل�شلمة �لعامة�« :إن �شرطة �أب�ظبي تر�ض د�ئم ًا على
تط�ير جمال �لط��رئ و�الإنقاذ حملي ًا».

الحدث

للمحافظة على جاهزية عالية في حاالت الطوارئ واالزمات

وزارة الصحة تعمل على توفير المخزون الدوائي
االستراتيجي
حر�س ًا منها على اإبقاء اجلاهزية يف اأعلى م�ستوياتها ا�ستعداد ًا ملواجهة اي اأزمة اأو طارئ ،اأبرمت وزارة ال�سحة ووقاية
املجتمع اتفاقية مع م�سنع» نيو فارما لالأدوية» ب�ساأن توفري مواد طبية ا�سرتاتيجية ل�سد حاجة الدولة يف حالت الطوارئ،
بناء
مبا فيها  103اأ�سناف اأدوية منقذة للحياة واأخرى خا�سة بالطوارئ ،وغريها ،وذلك بغر�س تعزيز الأمن ال�سحي للدولة ً
على قرار جمل�س الوزراء رقم  39ل�سنة . 2015
وبهذه �ملنا�شبة� ،أكد �لدكت�ر �أمني ح�شني �الأمريي �ل�كيل �مل�شاعد
ل�شيا�شة �ل�شحة �لعامة و�لرت�خي�ض نائب رئي�ض �للجنة �لعليا للت�شجيل
و�لت�شعرية �لدو�ئية �أن وز�رة �ل�شحة ووقاية �ملجتمع ت���شل �لعمل
على تعزيز �ملخزون �لدو�ئي �ال�شرت�تيجي ،وذلك بت�قيع �تفاقيات
مع �شركات �لدو�ء وم�شانع �الأدوية يف �لدولة ،بهدف �شمان ت�فر
�مل��د �لطبية �ل�شرورية يف �وقات �الأزمات و�لط��رئ ملدة �شنة كاملة.
وتندرج �التفاقية مع �شركة « ني�فارما» يف �إطار تعزيز �الأمن �ل�شحي
و�لدو�ئي ،و�ال�شتجابة �ل�شريعة للمخاطر ،من خلل �متلك �ملخزون
�لطبي �ال�شرت�تيجي.
اأدوية ومركبات تكفي ل�سنة
جدير بالذكر �أن �مل��د �ملتفق على ت�ريدها ت�شتمل على خمزون

� 3أ�شهر من �الأدوية �جلاهزة لل�شتخد�م ،فيما تك�ن بقية �ل��رد�ت
عبارة عن مركبات وعنا�شر دو�ئية خام من �ملمكن ت�يلها �إلى �أدوية
فعلية ،تلبي حاجة �لدولة لـ �� 9شهر ،يف حاالت �لط��رئء و�الأزمات
و�لك��رث.
و�أ�شار�لدكت�ر �الأمريي �إلى �أن ��شرت�تيجية �ل�ز�رة لبناء �أنظمة
�جل�دة و�ل�شلمة �لعلجية و�ل�شحية و�لدو�ئية وفق �أرفع �ملعايري
�لعاملية ،مبا ين�شجم مع روؤيتها يف تعزيز �شحة �ملجتمع ،من خلل تقدمي
خدمات �شحية �شاملة ومبتكرة ،و�لقيام بالدور �لتنظيمي و�لرقابي
يف �لقطاع �ل�شحي .وت�شم ق��ئم �الأدوية �ملدرجة يف �التفاقية 103
�أ�شناف �أدوية ،منها � 27شنف ًا لعلج �اللتهابات 22 ،الأمر��ض �الأنف
و�الأذن و�حلنجرة 13 ،الأمر��ض �جلهاز �لتنف�شي ،و� 9أ�شناف الأمر��ض
�لقلب و�الأوعية �لدم�ية.
يناير 11 2018

الحدث
الغرض منه تعزيز االستجابة إلى اي تهديدات بيولوجية محتملة

نظام «اإلخطار اإللكتروني» يصبح موضع تطبيق
أوائل 2018
ت�ستعد الدوائر ذات العالقة يف دولة الإمارات العربية املتحدة لتطبيق نظام «الإخطار اللكرتوين» اأوائل عام ، 2018
وذلك بق�سد ت�سهيل عمليات تبادل املعلومات التي تت�سل بطوارئ الأمن البيولوجي بني اجلهات املعنية ومبا ي�سمن ت�سريع
ال�ستجابة ملخاطر من هذا النوع .وقد اأكد الدكتور ثاين الزيودي ،وزير التغري املناخي والبيئة ،اأن نظام «الإخطار الإلكرتوين»
الذي يربطها ببع�س �سركائها احلكوميني� ،سيدخل على اخلدمة مع بداية العام املقبل.واأو�سح اأن النظام ي�ساعد الوزارة على
ر�سد اأي تهديدات بيولوجية �سادرة من �سحنات غذائية نباتية وحيوانية واردة عرب منافذ الدولة ،بالتعاون مع ال�سلطات
املحلية ،ومن ثم على العمل لتخاذ الإجراءات املنا�سبة ،لال�ستجابة اإلى هذه التهديدات ومنع تف�سي اأمرا�س فريو�سية اأو
بكتريية يف الدولة.
موؤمتر
وقال �ل�زير� ،لذي كان يتحدث على هام�ض م�ؤمتر �الإمار�ت �لثالث
للأمن �لبي�ل�جي يف دبي �أو�خر �أكت�بر �ملا�شي� ،إن دولة �الإمار�ت
ت�يل ق�شية «�الأمن �لبي�ل�جي يف جمال �لزر�عة و�الإنتاج �حلي��ين»
�أهمية م�شاعفة ،نتيجة ملجم�عة من �لع��مل ،منها �الأهمية �ملتنامية
للدولة كمركز ��شرت�تيجي يف جمال �لنقل و�لتجارة �لدولية ،و�العتماد
يف تلبية جزء كبري من �الحتياجات �لغذ�ئية على �ملنتجات �لزر�عية
و�حلي��نية �مل�شت�ردة ،علوة على �خلطط �لطم�حة لزيادة �الإنتاج
�ملحلي ،عرب تن�يع وتنمية �لرثو�ت �لنباتية و�حلي��نية ،لت�شييق �لفج�ة
�لغذ�ئية».
اللجنة الوطنية لالأمن البيولوجي
و�إذ �شدّد معاليه على �الأهمية �ملتنامية للأمن �لبي�ل�جي على
�مل�شت�يني �ل�طني و�لعاملي ،فقد �أو�شح �أن �للجنة �ل�طنية للأمن
�لبي�ل�جي كثفت جه�دها للحفاظ على �الأمن �لبي�ل�جي وتعزيز
�لقدر�ت على م��جهة �ملخاطر �لبي�ل�جية مبختلف �أن��عها��، .شار
�إلى �أن �للجنة �نتهت م�ؤخر ً� من مر�جعة �لت�شريعات �لقائمة �ملعم�ل
بها ذ�ت �ل�شلة ،وتديد فج��ت ينبغي معاجلتها ،كما فرغت �أي�ش ًا
من �إعد�د دليل �أمن �ملنافذ �لبي�ل�جي ،ودليل �الأمن �لبي�ل�جي يف
�ملخترب�ت ،وو�شع �شيا�شة ��شتخد�م �مل��د و�لع��مل �لبي�ل�جية يف
�لبح�ث و�لتجارب �لعلمية� ،إ�شافة �إلى تنظيم �شل�شلة من ور�ض �لعمل
لبناء وتنمية قدر�ت �لعاملني يف جمال �الأمن و�ل�شلمة �لبي�ل�جية.
اأهمية متنامية
وبني �لدكت�ر �لزي�دي� ،أن �الأمن �لبي�ل�جي و�ل�شلمة �لبي�ل�جية
ّ
ميثلن ق�شايا رئي�شة على �مل�شت�يات �ل�طنية و�لعاملية ،حيث تتز�يد
�ملخاوف من وق�ع ح��دث بي�ل�جية ،ب�ش�رة عر�شية �أو مق�ش�دة،
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وذلك نتيجة �لتط�ر�ت �لعلمية و�لتقنية يف �ملجاالت كافة خلل �لعق�د
�لقليلة �ملا�شية ،و�شه�لة �نتقال �لع��مل �لبي�ل�جية نتيجة تط�ر حركة
�لنقل و�لتجارة �لدولية.
وعز� �نعقاد هذ� �مل�ؤمتر �إلى �لرغبة يف ت�شريع وترية �جله�د
لتحقيق �أهد�ف �ال�شرت�تيجية �ل�طنية للأمن �لبي�ل�جي من خلل
تعزيز �جلاهزية مل��جهة �لتحديات �لنا�شئة يف جماالته ،مبا ي�شاهم
يف دعم منظ�مة �الأمن �ل�طني ،و�الرتقاء بدولة �الإمار�ت على �ل�شعيد
�لعاملي كبيئة �آمنة للحياة و�لعمل.

أيام المجد ..
واالعتزاز باإلمارات

يناير 13 2018

محمد بن راشد .. :شكرًا محمد بن زايد
اأكد �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد اآل مكتوم نائب
رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي ،رعاه اهلل،
اأن �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن زايد اآل نهيان ويل عهد
اأبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات امل�سلحة يكّر�س حياته
للوطن ويعمل لرت�سيخ مكانة الإمارات بني الأمم وتوفري
العي�س الكرمي لأبنائها .فقد كتب �ساحب ال�سمو ال�سيخ
حممد بن را�سد يف  2يناير اجلاري اإلى اأخيه �ساحب ال�سمو
ال�سيخ حممد بن زايد ر�سالة بعنوان «�سكرا حممد بن زايد»
جاء فيها مايلي:

قليل�ن من يعرف�ن �أنه يعمل � 18شاعة يف �لي�م من �أجل �الإمار�ت
 ..قليل�ن من يعرف�ن �أن مدة �جازته يف �لعام ال تتعدى �الأ�شب�ع
 ..قليل�ن من يعرف�ن �أن ع�شر�ت �ملليني من �الأطفال ح�ل �لعامل
ي�شتفيدون من خريه وعطائه �لذي يقدمه بهدوء ومن دون �أي
�شجيج.»..
وختم �شم�ه �لر�شالة بت�جيه �جلميع للإعر�ب عن جزيل �ل�شكر
وو�فر �لعرفان ل�شم� �ل�شيخ حممد بن ز�يد على مايقدمه لل�طن
و�بنائه ،م�شدد ً� على �أن «�شعبنا ِو ْيف  ..وقائدنا ب� خالد له منا كل
�ل�شكر و�ملحبة و�لتقدير » ..

«مع بد�ية �لعام �جلديد � ..أحببت �أن �أوجه هذه �لر�شالة الأخي
 ..و�شديقي  ..ورفيق دربي  ..وطريقي � ..أخي ب� خالد  ..حممد بن
ز�يد �آل نهيان حفظه �هلل ورعاه  ..و�شدد يف خدمة �ل�طن خطاه ..
ر�شالتي له «�شكر ً� حممد بن ز�يد»  ..ال �أ�شكره با�شمي  ..ولكن با�شم
�شعبي  ..وال �أ�شكره ل�شيء �شخ�شي  ..بل ل�طن ي�شنعه الأجيال بلدي
� ..شكر� حممد بن ز�يد الأنك �متد�د ز�يد فينا  ..وظله �لباقي بيننا
� ..شكر ً� حممد بن ز�يد الأنك حامي حمى �ل�طن  ..وباين ح�شنه ..
وقائد ع�شكره  ..و�أ�شد عرينه � ..شكر ً� حممد بن ز�يد الأنك �حت�شنت
�ل�شباب  ..وعلمت �الأجيال خدمة �ل�طن  ..وزرعت �لبط�لة و�لرج�لة
و�جلندية فيهم ..
�شكر ً� حممد بن ز�يد � ..أكملت �مل�شرية  ..و�أ�ش�شت للمئ�ية
�جلديدة �.. ..شكر ً� حممد بن ز�يد � ..أكرمت �ل�شهد�ء  ..و�حت�شنت
�أبناءههم  ..وو��شيت �أهاليهم  ..ورفعت بالعز و�لفخر ر�ية جمدهم
� ..شكر ً� حممد بن ز�يد �..شكر ً� لقيادتك  ..وحزمك  ..وعزمك ..
�شكر ً� الحت�شانك �الأبناء  ..وتقديرك �الآباء  ..وحمبتك للأمهات ..
ودعمك لل�شباب � ..شكر ً� لك يا ب� خالد ..

حممد بن زايد :اأخي حممد بن را�سد..مبثلك نفخر
ويفتخر الوطن.
ومن جانبه� ،شكر �شاحب �ل�شم� �ل�شيخ حممد بن ز�يد �آل
نهيان� ،شاحب �ل�شم� �ل�شيخ حممد بن ر��شد �آل مكت�م ،عرب ح�شابه
�لر�شمي على م�قع �لت���شل �الجتماعي «ت�يرت» ،قائ ًل «�أخي حممد
بن ر��شد ..مبثلك نفخر ويفخر �ل�طن ..تبقى أ�الخ و�ملعلم و�مللهم..
و�شريك م�شرية �لتنمية ..ومن قيمك وخ�شالك ينهل �أبناء �ل�طن..
ومن نهجك نتعلم نبل �لعطاء وعرب �حلياة �شك ًر� حممد بن ر��شد».
وتابع �شم�ه «مع ًا �شنربهن للعامل باأن �مل�شتحيل ممكن ..وباأن
كل ت�شحياتنا ترخ�ض الأجل �الإمار�ت ...و�شن�شنع مع ًا من�ذج ًا ي�شع
تفاوؤ ًال وي�شع وطننا حيث نريده �أن يك�ن بع�ن �هلل ..فهنيئا لك فخر
�شعبك ووطنك بك� ..شكر� حممد بن ر��شد».
و�ختتم �شم�ه قائل« :بهذه �ملنا�شبة �أق�ل ثقتي بقدرة �الإن�شان
�الإمار�تي ال�شقف لها� ..شكر� للم�ظف و�لعامل ..للجندي يف ميادين
و�الب أ
�ل��جب� ..شكر� للمعلم و�لطالب أ
و�الم �ملربية � ..شكر� لكل فرد
يعي�ض يف �ل�طن وي�شكن �ل�طن فيه� ..شكر�حممد بن ر��شد».
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ماذا قالوا في اليوم الوطني الـ 46

شـيـوخنـــا  ..قــادتنـــا إلـى
النجاح والمجد
الثاين من دي�سمرب من كل عام هو اليوم الأبهى يف الذاكرة
الماراتية؛ فيه تعاين الدولة �سريتها ،فتتذكر ما�سيها
باعتزاز وتتاأمل حا�سرها بفخر ،لت�ست�سرف بكل التفاوؤل
والأمل م�ستقبلها الواعد الذي يبدو ف�س ًال جديد ًا من كتاب
المارات ،تربطه مبا �سبقه من ف�سول ،منظومة من القيم
والعادات ال�سيلة التي ياأتي يف طليعتها التالحم بني القيادة
غ�ست
وال�سعب ،والذي جتلى هذا العام وكل عام بن�ساطات ّ
بها ار�س الوطن بطولها وعر�سها ،وكان فيها القادة اإلى جانب
املواطنني ،ي�ساطرونهم الفرحة واحلما�س والت�سميم على
موا�سلة امل�سرية التي اأر�سى اأ�س�سها املغفور له ال�سيخ زايد بن
�سلطان اآل نهيان ،طيب اهلل ثراه ،واخوانه احلكام الأوائل،
حني اتفقوا على اقامة الحتاد يف الثاين من دي�سمرب قبل
�ستة واربعني عام ًا.

وجه �أ�شحاب �ل�شم� ،عرب جملة «درع �ل�طن»،
وبهذه �ملنا�شبة ّ
ً
كلمات تعرب �أ�شدق تعبري عما يعتمل يف نف��ض �المار�تيني جميعا يف
هذه �للحظات �ملف�شلية من حياة �ل�طن ،فتلخ�ض �لدرو�ض وت�شلط
�ل�ش�ء على �لعرب كما تر�شم �لطريق �لذي �شت�شلكه �لدولة يف م�شريتها
�ملباركة �بد ً� �إلى �الأمام.
�شاحب �ل�شم� �ل�شيخ خليفة بن ز�يد �آل نهيان رئي�ض �لدولة ،حفظه
�هلل�،أعرب يف م�شتهل كلمته عن «عظيم �لتقدير» الأبناء �الإمار�ت وه ّناأ
با�شمهم «�أخي �شاحب �ل�شم� �ل�شيخ حممد بن ر��شد �آل مكت�م نائب
رئي�ض �لدولة رئي�ض جمل�ض �ل�زر�ء حاكم دبي ،و�أخي �شاحب �ل�شم�
�ل�شيخ حممد بن ز�يد �آل نهيان ويل عهد �أب�ظبي نائب �لقائد �الأعلى
للق��ت �مل�شلحة ،و�إخ��ين �أ�شحاب �ل�شم� �أع�شاء �ملجل�ض �الأعلى حكام
�الإمار�ت ،وهم ي�شارك�ن بالروؤية �لثاقبة يف قيادة دولة عظيمة ب�شعبها
فخ�رة بقيمها ومبادئها ح�شينة بعطائها و�إجناز�ته».
يناير 15 2018

خليفة بن زايد:ن�ستثمر يف الن�سان
وقال �شم�ه« :ونحن ن�شت�شرف «عام ز�يد»� ،لعام �لذي نحتفي فيه
مبرور مائة عام على ميلد �لقائد �مل�ؤ�ش�ض ،ندع� �لقطاعات �حلك�مية
و�ملجتمعية كافة �إلى �إطلق مبادر�ت لتعميق �لقيم �لنبيلة �لتي غر�شها
فينا �ل��لد �ملغف�ر له ،باإذن �هلل� ،ل�شيخ ز�يد بن �شلطان �آل نهيان،
طيب �هلل ثر�ه».
وعرب �شم�ه عن �عتز�زه بـ «مبادرة عام �خلري» م�ؤكد ً�« :لقد كان
ّ
عام  2017عام عمل وتط�ير و�إجناز�ت ،و�شعت دولتنا يف مر�كز
�ل�شد�رة يف �مل�ؤ�شر�ت �القت�شادية و�لتناف�شية و�لتنم�ية �لعاملية».
و�شدد �شم�ه على �أن�« :ال�شتثمار يف �الإن�شان ه� ج�هر �لروؤية
�لتنم�ية لدولتنا منذ تاأ�شي�شها ،ولذلك فاإن تركيزنا م�جه بق�ة لدعم
�لتميز و�البتكار ،و�الرتقاء بقدر�ت �لق�ى �لب�شرية �مل��طنة ومهار�تها»
مثمن ًا ما حققته �لدولة على �شعيد تط�ير �لبنى �لتحتية و�خلدمية
و�ل�شكنية و�ملعي�شية يف �الإمار�ت كافة.
واإذ ن ّوه �شموه بال�شيا�شة اخلارجية االماراتية ومبا تبديه من ن�شاط
مي�ض
منذ تاأ�شي�ض �لدولة ،فه� قال« :جندد �لرف�ض الأي تدخل خارجيّ ،
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�أمننا �أو �أمن و��شتقر�ر �أ�شقائنا يف �ململكة �لعربية �ل�شع�دية ومملكة
�لبحرين� ،أو �أي دولة �شقيقة �أو �شديقة» و�شدّد على �أن «�لتطرف
و�الإرهاب �لذي تعانيه منطقتنا ،تغذيه �ل�شيا�شات �ملدف�عة بطم�حات
�لهيمنة ومغامر�ت �لنف�ذ من دول تدعم �جلماعات �الإرهابية
و�ملتطرفة ومت�لها».
حممد بن را�سد :الإمارات �ستكون اأف�سل الأف�سل
ومن جانبه  ،قال �شاحب �ل�شم� �ل�شيخ حممد بن ر��شد �آل مكت�م
نائب رئي�ض �لدولة رئي�ض جمل�ض �ل�زر�ء حاكم دبي ،رعاه �هلل �« :أهنئ
جن�دنا و�شباطنا �لب���شل يف ق��تنا �مل�شلحة حماة �ل�طن ودروعه
�ل�شامدة ر�فعي ر�يات �لعزة و�لفخر كي تبقى �الإمار�ت و�حة �أمن
و�أمان تنعم بال�شيادة و�ال�شتقر�ر».
ولفت �شم�ه �إلى �أنه  «:يف �لعام �ملقبل تل �لذكرى �ملائة مليلد ز�يد
�خلري ،ومع �إطلق «عام ز�يد  »2018فاإن هذه فر�شة لنا جميع ًا كي
نت�قف عند حمطات كثرية م�شيئة يف م�شرية قائد و�أب و�بن ويف الأر�ض
وفية �أعطاها من عرقه وحكمته ويقينه وثباته �لكثري فاأنبتت غر�ش ًا ه�
�الأبقى� ..الإمار�ت و�شعبها».

و�أردف �شم�ه �«:أيها �الإخ�ة و�الأخ��ت يحق لنا �أن نتباهى باأننا
و�حدة من �أكرث �لدول تط�ر ً� يف �لعامل ..و�إذ� كنا يف �لعق�د �ملا�شية
قد ��شتكملنا مرحلة �لتاأ�شي�ض و�لبناء و�لتمكني و�لتعزيز ،فاإننا ننطلق
�لي�م نح� مرحلة جديدة عن��نها �لعري�ض� :إمار�ت �مل�شتقبل».
و�أكد �شم�ه« :لقد بد�أنا فعلي ًا يف ر�شم خارطة �لطريق �إلى �مل�شتقبل
من خلل «مئ�ية �الإمار�ت  »2071وهي �أول ��شرت�تيجية من ن�عها
ت�شع �إطار عمل متكام ًل لل�شن��ت �خلم�شني �ملقبلة لدفع م�شرية
�لتنمية وتط�ير �لقطاعات �ملجتمعية كافة».
و�أ�شاف �شم�ه نعمل لكي «تك�ن �الإمار�ت يف م�شاف �أف�شل �لدول
يف �لعامل ،بل �أف�شل �الأف�شل وذلك بحل�ل �لذكرى �ملائة لتاأ�شي�ض
دولتنا.»...
حممد بن زايد :اأخالقنا حتمي ا�ستقرارنا
�أما �شاحب �ل�شم� �ل�شيخ حممد بن ز�يد �آل نهيان ويل عهد �أب� ظبي
نائب �لقائد �الأعلى للق��ت �مل�شلحة ،فجدّد �لعهد يف مطلع كلمته على
�القتد�ء بز�يد و�خ��نه من �الآباء �مل�ؤ�ش�شني -رحمهم �هلل – لتعزيز
وحدة �المار�ت ومتا�شك �بنائها الأن �ل�حدة هي م�شدر منعتها.

و�أ�شاف �شم�ه �« :شنحتفل معا يف �لعام �ملقبل باملبادرة �لتي �أطلقها
�شاحب �ل�شم� �ل�شيخ خليفة بن ز�يد �آل نهيان رئي�ض �لدولة  -حفظه
�هلل  -باأن يك�ن عام  2018يف دولة �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة يحمل
�شعار «عام ز�يد» ليك�ن منا�شبة وطنية» للحتفاء برمز اليز�ل �لعامل
يتعلم منه �لكثري.
و�أكد �شم�ه�« :إننا قادرون على و�شع دولتنا يف �ملكانة �لتي تليق بها
بني �الأمم و�ل�شع�ب �ملتقدمة خلل �ل�شن��ت �ملقبلة» ،م��شح ًا �أن هذ�
ه� �شبب �إطلق �شم�ه مع �شاحب �ل�شم� �ل�شيخ حممد بن ر��شد �آل
مكت�م نائب رئي�ض �لدولة رئي�ض جمل�ض �ل�زر�ء حاكم دبي  -رعاه �هلل
 م�شرية تقيق «مئ�ية �الإمار�ت .»2071ولفت �شم�ه �إلى �أنه« :يف �ل�قت �لذي نر�هن فيه على �شبابنا
�ملتعلم و�مل�ؤهل خل��ض غمار �مل�شتقبل فاإننا حري�ش�ن على زرع �لقيم
�الأخلقية �لر�قية يف �أبنائنا حتى تكتمل منظ�مة �لعلم و�الأخلق
يف وطننا �حلبيب فمما ال �شك فيه �أن �الأخلق و�لقيم �ل�شامية هي
�لتي تفظ للمجتمع ��شتقر�ره وت��زنه الأن �لتقدم مهما بلغ مد�ه من
دون �أخلق تدعمه يك�ن تقدما ه�شا ال ي�شتند �إلى �أ�ش�ض �شلبة ت�شمن
��شتمر�ريته».
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اإلمارات تحتفي بالذكرى الـ 46لقيام االتحاد وتستذكر الشهيد في يومه

محمد بن راشد ومحمد بن زايد
يكرمان أوائل «عام الخير»
تعي�س دولة الإمارات العربية املتحدة اأواخر عام 2017
متر�ست ب�سناعة
مرحلة ا�ستثنائية من تاريخها؛ فهي التي ّ
مبادرات العطاء الالفتة وبرامج البناء التي قلّ مثيلها ،
جتد نف�سها اأمام ا�ستحقاقات عدة دفعة واحدة ،يف حلظة
تاريخية فريدة ،تف�سل بني «عام اخلري» ،نبع اجلود الذي
لين�سب  ،وبني مو�سم الوفاء للوالد املوؤ�س�س وموا�سلة م�سرية
اخلري والبناء على خطاه ،يف  2018الذي اعلنه �ساحب
ال�سمو ال�سيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة حفظه
اهلل« ،عام زايد».
واإذ تنتقل من حمطة اإلى اخرى على طريق اخلري ،
احتفاء بذكرى قيام
تن�سغل الإمارات بعر�سها ال�سنوي
ً
الحتاد املجيد ،وهي ترنو ،يف الوقت نف�سه ،اإلى �سهدائها،
منارات العزة والعطاء ،لت�ستلهم من ت�سحياتهم درو�س ًا
جديدة تعينها على امل�سي بخطى واثقة اأبد ًا اإلى المام.

يف غمرة �لبهجة هذه ،مل يكن هناك تعبري �أبلغ عن م�شاعر �لفخر
�لتي تتعانق بالت�شميم على م�شاعفة �جلهد بروح جديدة وروؤى مبتكرة
نح� �مل�شتقبل �لز�هر ،من تعليق �لنيا�شني و�الو�شمة على �شدور �لبناة
�ملهرة ،و�إلقاء تية �لتقدير �لعميق على �شانعي جناحات �الإمار�ت،
ورعاة م�شريتها �ملباركة نح� �لريادة يف �شتى �مليادين .و�لتكرمي لي�ض
حق ًا علينا له�ؤالء �الإمار�تيني بامتياز فح�شب ،بل ه� منا�شبة ل�شحذ
�لهمم وجتديد �لعهد على متابعة رحلة �لتقدم و�لنجاح من وحي
�لعلمات �مل�شيئة يف تاريخنا �لتي نحتفل بها هذ� �لعام وكل عام.
«و�سام اأم الإمارات»
هكذ� �أكد �شاحب �ل�شم� �ل�شيخ حممد بن ر��شد �آل مكت�م ،نائب
رئي�ض �لدولة رئي�ض جمل�ض �ل�زر�ء حاكم دبي ،رعاه �هلل ،على تفائله
باأن �جله�د �شتت�شاعف و�البتكار �شيتعزز مع حل�ل «عام ز�يد» ،وذلك
يف معر�ض �حلديث عن �ملعاين �مل�شيئة لـ «عام �خلري» و�جناز�ته
�مل�شرفة .كما �أعرب �شاحب �ل�شم� �ل�شيخ حممد بن ز�يد �آل نهيان،
يناير 19 2018

�شيتم �الإ�شر�ف على ��شتخد�مات �شعار «عام ز�يد»،
و�عتمادها من ِقبل «مكتب �مل�ؤ�ش�ض» يف وز�رة �ش�ؤون �لرئا�شة،
و�لذي �أن�شئ بقر�ر رقم  9ل�شنة  ،2017و�شيرتكز �لعمل خلل
«عام ز�يد» على تقيق عدة �أهد�ف �أولها تثقيف �لنا�ض يف
�الإمار�ت وخارجها ح�ل حياة �ل�شيخ ز�يد «ط َّيب �هلل ثر�ه»،
ودوره يف تاأ�شي�ض دولة �الإمار�ت ،و�لثاين تخليد �شخ�شية
�ل�شيخ ز�يد ومبادئه ك��حد من �أعظم �ل�شخ�شيات �لقيادية
�مللهمة يف �لعامل ،و�لثالث تعزيز مكانته عاملي ًا ب��شفه م�شدر ً�
للفخر �ل�طني ورمز ً� من رم�ز �لدولة ،و�لر�بع تخليد �إرثه عرب
م�شروعات ومبادر�ت م�شتقبلية تت��فق مع روؤيته وقيمه ،وتتمثل
�أ�ش�ض مبادرة «عام ز�يد» يف �حلكمة ،و�ال�شتد�مة ،و�لتنمية
�لب�شرية ،و�الحرت�م.
ودعا «مكتب �مل�ؤ�ش�ض» �مل�ش�ؤول عن �إد�رة وتنفيذ �ملبادر�ت
�ال�شرت�تيجية �ملحُعتمدة من قبل �ل�ز�رة و�ملحُتع ّلقة بـ «عام ز�يد»،
�ملجتمع �الإمار�تي �إلى �مل�شاركة مببادر�ت هذه �ملنا�شبة �ل�طنية
�ملهمة ،و�إلى تنظيم �الأفر�د و�مل�ؤ�ش�شات و�جلمعيات �خلريية يف
�أنحاء �الإمار�ت للمبادر�ت تكرمي ًا الإرث �ل�شيخ ز�يد «ط ّيب �هلل
ثر�ه» ،و�عتز�ز ً� ب�شرية م�ؤ�ش�ض �لدولة ،و�حتفا ًء بروؤيته �لتي ال
تز�ل تنري درب �الأمة .ويخ�شع عمل «مكتب �مل�ؤ�ش�ض» الإ�شر�ف
�للجنة �ل�طنية �لعليا لـ «عام ز�يد».
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ويل عهد �ب� ظبي نائب �لقاعد �العلى للق��ت �مل�شلحة ،يف هذه �ملنا�شبة
�جلليلة ،عن ثقته بان �الإمار�تيني �شيك�ن�ن على م�شت�ى �مل�ش�ؤولية
وي�شنع�ن �ملزيد من �لنجاحات.
وكانت �حتفاالت �لتكرمي قد �نطلقت حني خلع �شاحب �ل�شم�
�ل�شيخ حممد بن ز�يد �آل نهيان على �خيه �شاحب �ل�شم� �ل�شيخ حممد
بن ر��شد �آل مكت�م «و�شام �أم �الإمار�ت» �لذي منحه �إياه برنامج
«�شم ّ� �ل�شيخة فاطمة بنت مبارك للتميز و�الإبد�ع �ملجتمعي» ،جز� ًء
على دعمه لق�شايا �ملجتمع ،وتقدير ً� مل�شاعيه �الإن�شانية �لكرمية
و�أعماله �لتي �ش ّعت باخلري و�لعطاء على نطاق و��شع يف �نحاء �لعامل.
وعرب �شاحب �ل�شم ّ� �ل�شيخ حممد بن ر��شد ،عن �عتز�زه بهذ� �ل��شام،
ّ
قائ ًل «�شعدت �لي�م بتلقي هذ� �ل��شام مبا يحمله من دالالت مهمة،
تعبري ً� عن ثقافة �لعطاء �لتي تعد �متد�د ً� للقيم �الأ�شيلة �لتي �أ�ش�ض لها
�ملغف�ر له ،باإذن �هلل تعالى� ،ل�شيخ ز�يد بن �شلطان �آل نهيان ،طيب �هلل
ثر�ه» و�أكد �شم ّ�ه� ،أن «�أم �الإمار�ت» تقدم د�ئم ًا �لنم�ذج و�لقدوة يف
�الهتمام باالإن�شان ،و�حلر�ض على �إيجاد مق�مات تقدمه ورفعة �شاأنه،
لتظل �الإمار�ت د�ئم ًا عن��ن ًا ل�شعادة �الإن�شان ،وليبقى ��شمها د�ئم ًا
مر�دف ًا للخري و�لنماء.
وه ّناأ �شاحب �ل�شم ّ� �ل�شيخ حممد بن ز�يد� ،أخاه �شاحب �ل�شم ّ�
�ل�شيخ حممد بن ر��شد ،بنيله «و�شام �أم �الإمار�ت» عن جد�رة ،قائ ًل،
�إنه قائد ��شتثنائي قدّم ،وماز�ل يقدم ،مبادر�ت وم�شروعات �إن�شانية
وتنم�ية ع ّمت �أرجاء �لعامل ،ون�شرت قيم �ل�شلم و�لتعا�شد و�لتعاون
و�لرت�حم بني �لب�شر .و�أ�شاف �شم�ه �أن �ل��شام يعك�ض روؤية «�أم
�الإمار�ت» وتطلعاتها �إلى ت�جيه ب��شلة �الهتمام و�لتفكري �الإبد�عي
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نح� �إثر�ء �الإن�شانية ،باإ�شهامات تغني �لقيم �ملجتمعية وتعزز ن�شيج
�ملجتمع  .وقال �شم ّ�ه �إن «�أم �الإمار�ت» �أر�شت دعائم �لعمل �الإن�شاين
و�ملجتمعي يف دولة �الإمار�تَّ ،
ووظفته خلدمة �لب�شرية ،و�شتظل رمز ً�
للعطاء وتف ّرده وجتدّده.
اأوائل «عام اخلري»
و كان �شاحب �ل�شم� �ل�شيخ حممد بن ز�يد ،يف طليعة �ملحتفى
بهم يف حفل �أحُقيم لتكرمي عدد من «�أو�ئل» فاعلي �خلري ورو�د �لعمل
�الن�شاين خلل �لعام �ملا�شي« ،عام �خلري» .وك ّرم �شاحب �ل�شم�
�ل�شيخ حممد بن ر��شد �آل مكت�م يف م�شتهل �حلفل �أخاه �شاحب �ل�شم�
�ل�شيخ حممد بن ز�يد �آل نهيان  ،وذلك تقدير ً� للمبادر�ت �لن�عية
يف جماالت �لعمل �الإن�شاين و�خلريي �لتي قدمها �نطلق ًا من �ميانه
�لعميق باأن روح �الإن�شان هي �أثمن ما يف �ل�ج�د ،و�أنه ينبغي علينا
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جميعا بذل ما ن�شتطيع يف �شبيل �إنقاذ �أرو�ح �لنا�ض من �الأمر��ض �لتي
ميكن �ل�قاية منها ،و�أن �ال�شتثمار يف �لق�شاء على �الأمر��ض هدف
يجتهد لتحقيقه �شخ�شيا ��شتكما ًال مل�شرية �ل��لد �ملغف�ر له �ل�شيخ ز�يد
بن �شلطان �آل نهيان ،طيب �هلل ثر�ه ،يف جمال �خلري و�الإن�شانية منذ
�أكرث من  30عام ًا حينما تعهدت �لدولة بدعم �جله�د �لعاملية للق�شاء
على �الأمر��ض.
ومن جهته� ،أعرب �شاحب �ل�شم� �ل�شيخ حممد بن ز�يد �آل نهيان
عن �المتنان و «�ل�شكر و�العتز�ز الأخي حممد بن ر��شد على �للفتة
�لكرمية لهذ� �لتكرمي وه� تقدير لنهج وطن وتقدير لقيم نحملها
جميع ًا على هذه �الأر�ض �لطيبة» .و�أ�شاف �شم�ه «لي�ض هناك �شع�ر
�أجمل من �أن تزرع �خلري و�الأمل يف رب�ع �الأر�ض ..وتتقا�شم �لفرح
يف �بت�شامة طفل فالتكرمي مع قياد�ت وطن وو�شط ك�كبة من خرية
�بناء �الإمار�ت ..يبعث يف �لنف�ض �ل�شرور و�العتز�ز ويزيدنا �إ�شر�ر ً� يف

�مل�شي قدم ًا ملا فيه خري وطننا و�شالح �لب�شرية».
يف اليوم الوطني الـ 46
ويف �حلفل ذ�ته� ،لذي �أقيم يف �ب� ظبي بالتز�من مع �الحتفاالت
بالي�م �ل�طني �لـ  ،46ك َّرم �شاحب �ل�شم� �ل�شيخ حممد بن ر��شد �آل
مكت�م نائب رئي�ض �لدولة رئي�ض جمل�ض �ل�زر�ء حاكم دبي ،رعاه �هلل،
و�شاحب �ل�شم� �ل�شيخ حممد بن ز�يد �آل نهيان ويل عهد �أب�ظبي نائب
�لقائد �الأعلى للق��ت �مل�شلحة  46و�حد ً� من �الأو�ئل يف جماالت �لعمل
�خلريي و�الإن�شاين� ،إ�شافة �إلى عدد من �ل�شخ�شيات و�جلهات �لتي
متيزت يف تعزيز �لعمل �الإن�شاين خلل «عام �خلري».
ويف هذه �ملنا�شبة �أ�شاد �شاحب �ل�شم� �ل�شيخ حممد بن ر��شد �آل
مكت�م  ،باأبناء �الإمار�ت ومبا �أطلق�ه من مبادر�ت يف «عام �خلري» .
ودعا �شم�ه �أبناء �ملجتمع كلهم وم�ؤ�ش�شاته �إلى �ال�شتمر�ر يف م�شرية
�لعطاء �لتي بد�أها �لرو�د و�الآباء ،وتقدمي �لنماذج �الإمار�تية �مل�شرفة
و �الإجناز�ت �لباهرة ومبا يعزز من م�قع دولة �الإمار�ت وتناف�شيتها
ويجعل منها من�ذج ًا تنم�ي ًا ر�ئد ً� ت�شتمد طاقتها من �ملنجزين
و�لكفاء�ت من �أبناء �ل�طن.

فعاليات «عام زايد» و�سعاره
ويف هذه �الثناء ،تت���شل �ال�شتعد�دت على قدم و�شاق ،ل��شع �خلطط
�ملتعلقة بفعاليات «عام ز�يد» م��شع �لتنفيذ .وبت�جيهات من �شاحب
�ل�شم� �ل�شيخ خليفة بن ز�يد �آل نهيان ،رئي�ض �لدولة ،حفظه �هلل� ،أطلق
�شاحب �ل�شم� �ل�شيخ حممد بن ز�يد �آل نهيان ،ويل عهد �أب�ظبي ،نائب
�لقائد �الأعلى للق��ت �مل�شلحة� ،ل�شعار �لر�شمي ملبادرة «عام ز�يد».
ويعك�ض �ل�شعار �ملحُبتكر �ل�شخ�شية �لقيادية للمغف�ر له �ل�شيخ ز�يد
باعتباره قامة �إن�شانية لها ب�شماتها �خلالدة يف خمتلف ن��حي �حلياة
وجماالتها ،ورمز ً� �شاخم ًا لل�طن .ويج�شد �شعار «عام ز�يد» �ل�شمات
�ال�شتثنائية ل�شخ�شية �ملغف�ر له �ل�شيخ ز�يد ،كاحلكمة ،و�الحرت�م،
وبناء �الإن�شان ،و�ال�شتد�مة.
وقال �شاحب �ل�شم� �ل�شيخ حممد بن ر��شد �آل مكت�م نائب
رئي�ض �لدولة رئي�ض جمل�ض �ل�زر�ء حاكم دبي رعاه �هلل ،عرب ت�يرت:
«�شعارنا �لر�شمي لعام ز�يد � ...2018شعار خري وبركة� ..شعار لعام..
و�شعار ل�شخ�شية� ..شخ�شية تاريخية لن تتكرر ..وعام ��شتثنائي
�شنحتفي فيه بامل�ؤ�ش�ض و�لر�عي و�الأب �لذي مل ولن يغادرنا» و�أ�شاف
�شم�ه :ندع� �شعبنا الي�شال ر�شالة للعامل يف عام  ..2018باأن ز�يد
م�ج�د ..و�شيبقى يف قلب كل �إمار�تي ..ووجد�ن كل حمب للإمار�ت.
�أما �شاحب �ل�شم� �ل�شيخ حممد بن ز�يد �آل نهيان ،فاأكد �أن �ل�شيخ ز�يد
بن �شلطان �آل نهيان ،ط ّيب �هلل ثر�ه ،كان له �لب�شمة �الأبرز يف تاريخ

عطاءات محمد بن زايد
ي�ؤمن �شاحب �ل�شم� �ل�شيخ حممد بن ز�يد �آل نهيان باأنه لدى
قادة �لعامل �لفر�شة للق�شاء على �الأمر��ض �لتي ميكن �ل�قاية
منها ،و�أن من و�جبهم �لعمل على تخفيف �ملعاناة �لب�شرية.
ومنذ عام  2011تعهد �شم�ه �شخ�شي ًا بتقدمي  270ملي�ن دوالر
لدعم �جله�د �لعاملية �لر�مية للق�شاء على �الأمر��ض �لفتاكة
و�ملعقدة ،مبا يف ذلك  205مليني دوالر على �شكل تربعات
ملكافحة مر�ض �شلل �الأطفال ،وم�شاهمات ل�شالح تالف �للقاح
«جايف»� ،إلى جانب  30ملي�ن دوالر لدعم جه�د �لق�شاء على
مر�ض �مللريا ،و 15ملي�ن دوالر للق�شاء على مر�ض دودة غينيا.
ويف ن�فمرب هذ� �لعام �أطلق �شم�ه ،بال�شر�كة مع م�ؤ�ش�شة بيل
ومليند� غيت�ض�« ،شندوق بل�غ �آخر ميل» �لذي ي�شعى جلمع
 100ملي�ن دوالر لتم�يل �جله�د �لعاجلة للحد من مر�ض
�لعمى �لنهري ود�ء �لفيلريات �للمفاوي يف عدة بلد�ن يف
�إفريقيا و�ل�شرق �الأو�شط.
�ملنطقة �حلديث ،و�أثر كبري يف تعزيز �الن�شجام �لد�خلي ،و�لتلحم
�ل�طني بني �أبناء �الأمة �ل��حدة.
وقال �شم�ه� ،إننا ما�ش�ن بقيادة �شاحب �ل�شم� �ل�شيخ خليفة
بن ز�يد �آل نهيان ،رئي�ض �لدولة ،حفظه �هلل ،يف دفع عجلة �لتنمية
نح� �آفاق جديدة ..وقادرون على تقيق مئ�ية �الإمار�ت باأهد�فها
وبر�جمها ..منطلقني يف ذلك من عقيدة ر��شخة وث��بت و��شحة
ورثناها عن �ل�شيخ ز�يد.
يناير 23 2018

“الهيئة” تحتفل بالذكرى السادسة واالربعين على تأسيس االتحاد

د .الحوسني :في اليوم الوطني نعاهد القيادة على
العمل لتحقيق تطلعاتها
احتفلت «الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والزمات والكوارث» باليوم الوطني ال�ساد�س والأربعني ،بو�سفه منا�سبة وطنية
غالية تدعو لالعتزاز وتر�سخ الأهمية الرمزية لذكرى قيام الحتاد ،وح�سر احلفل �سعادة د .جمال حممد احلو�سني مدير
عام الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث ،ومدراء الدارات وموظفي الهيئة.
وبعد عزف �ل�شلم �ل�طني� ،ألقى �شعادة د� .حل��شني كلمة
رفع فيها �أ�شمى �آيات �لتهاين و�لتربيكات �إلى مقام �شاحب �ل�شم�
�ل�شيخ خليفة بن ز�يد �آل نهيان رئي�ض �لدولة ،حفظه �هلل، ،و�إخ��نه
��شحاب �ل�شم� حكام �الإمار�ت ،و�لى �شاحب �ل�شم� �ل�شيخ حممد
بن ر��شد �آل مكت�م نائب رئي�ض �لدولة رئي�ض جمل�ض �ل�زر�ء حاكم
دبي ،رعاه �هلل ،و�لى �شاحب �ل�شم� �ل�شيخ حممد بن ز�يد �آل نهيان
ويل عهد �أب�ظبي نائب �لقائد �الأعلى للق��ت �مل�شلحة» ،و�إلى �شعب
�الإمار�ت �ل�يف ،م�ؤكد� �أن �لي�م �ل�طني ي�شكل منا�شبة وطنية فريدة
لتجديد �ل�الء و�العتز�ز ب�شرف �النتماء لدولة �الإمار�ت ،وفر�شة
الإبر�ز �الإجناز�ت �لتي تققت على مدى �ل�شن��ت �ملا�شية من عمر
�التاد.
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املوؤ�س�سون
وقال د� .حل��شني «�إننا ن�شتذكر �لي�م �لرجال �مل�ؤ�ش�شني �لذين
و�شع�� �أ�شا�ض �لدولة �لنم�ذجية �لناجحة �لتي بهرت �لعامل و��شبحت
حمط �نظاره باإجناز�تها وما حققته مل��طنيها من �من و�مان و��شتقر�ر
و�زدهار لت�شبح دولة ع�شرية تناف�ض دول �لعامل ومن�ذج ي�شار �لية
بالبنان» .و�أ�شاف « كما نقف جميعا �جلال وتعظيما ل�شهد�ء �ل�طن �لذين
وهب�� �رو�حهم �لطاهرة لهذ� �ل�طن �علء للحق ون�شرة للمظل�مني
حتى ننعم و�بنائنا و�الجيال �لقادمة باالأمن و�المان و�ل�شلم».
و�أ�شار مدير عام « �لهيئة» �لى �ن «�شعب �المار�ت يحتفل هذه �اليام
وبكل فخر و�عتز�ز بالذكرى �ل�شاد�شة و�الربعني لقيام �تاد دولة
�الإمار�ت �لعربية �ملتحدة ،وهي ذكرى غالية ن�شتمد منها �لق�ة

و�لعزمية لل�شري يف �لطريق �ل�شحيح �إلى �مل�شتقبل ،وتقيق تطلعات
�لقيادة وطم�حات �ل�شعب نح� دولة �لت�شامح و�ل�شعادة».
جنتهد للبقاء يف ال�سدارة
وتابع م��شح ًا �أن «مبادر�ت وتطلعات و�مال قيادتنا كانت والتز�ل
د�فعا لنا جميعا نح� مزيد من �جلد و�الجتهاد يف �شبيل �ل��ش�ل �إلى
�أف�شل �ملر�تب و�مل�شتقبل �لز�هر �لذي ن�شعى �إليه وميثل نرب��شا ي�شئ
لنا طريق �لريادة للحفاظ على مكت�شبات �لدولة» .ولفت �إلى �إننا
«ن�شعر بالفخر و�العتز�ز لتلك �ملبادر�ت �لن�عية و�لتي �شملت كافة
ن��حي �حلياة و�لتي تعك�ض حر�ض �لقيادة على ت�شخري كافة �المكانيات
لل��ش�ل باأبناء وبنات �المار�ت نح� �رقي م�شت�يات �حلياة �لكرمية،
م�ؤكد� �إن روح �التاد �لتي ت�شري فينا جميعا تتطلب منا �لذود عن
�ل�طن و�ال�شتمر�ر يف زيادة تلحمنا و�لتم�شك بنهجنا وم�شاعفة
جه�دنا وعطاء�تنا ل�طننا �لغايل و�حلفاظ على �جناز�ته».
عام اخلري..عام زايد
ولفت �شعادته �إلى �أنه «بني عام م�شى «عام �خلري» وعام قادم
«عام ز�يد» قدمت �لهيئة �لعديد من �ملبادر�ت �ملجتمعية و�لتي �شملت
�الن�شطة و�لرب�مج �خلريية عك�شت تر�شيخ �مل�ش�ؤولية �ملجتمعية يف
م�ؤ�ش�شات �لقطاع �خلا�ض ،الفتا �إلى �أن �لهيئة ت�شعى الإقامة وتنظيم

جمم�عة من �ملبادر�ت يف �لعام �لقادم و�لتي تتفي باملغف�ر له باإذن
�هلل تعالى� ،ل�شيخ ز�يد بن �شلطان �آل نهيان -طيب �هلل ثر�ه -و�لقيم
ج�شدها ط��ل �شن��ت حياته ��شافة لتكري�ض و�بر�ز ماآثر ز�يد
�لتي ّ
و�رثة �لعظيم و�إجناز�ته �ملحلية و�لعاملية».
و�ختتم قائ ًل «�إننا �لي�م كاأفر�د وم�ش�ؤولني مطالب�ن باحلفاظ على
�ملنجز�ت وتعزيزها من خلل م���شلة �لعمل و�جله�د حتى تبقى دولة
�المار�ت �شرحا �شاخما معطاء� ،شائلني �هلل �لعلي �لقدير مزيد ً� من
�لتقدم و�لرقي و�الزدهار لهذ� �ل�طن و�أن يدمي على بلدنا نعمة �الأمن
و�الأمان و�ال�شتقر�ر».
�إلى ذلك ،قدم �ل�شيد عبد �هلل بخيت �لكتبي ،وه� من م�ظفي
«�لهيئة» ،ق�شيدة �شعرية وطنية تغنى فيها بدولة �المار�ت وبقيادتها
�لر�شيدة ،و حُعر�ض بعد ذلك فيلم وثائقي يروي ق�شة قيام دولة
�المار�ت و�جناز�تها خلل  46عاما ،و�لتي عملت �لدولة د�ئم ًا على
تعزيزها لتقف �لي�م من�ذج ًا ��شتثنائي ًا ،و ��شتطاعت قيادتنا �لر�شيدة
�مل�شي باالإمار�ت بخطى حثيثة نح� غدٍ �أف�شل ل�شعبها وللأمتني �لعربية
و�الإ�شلمية.
ويف �خلتام� ،أز�ح د .جمال �حل��شني مدير عام «�لهيئة �ل�طنية»
�ل�شتار عن عن ل�حة معربة عن عام ز�يد تت�شمن كلمات �ملغف�ر له
�ل�شيخ ز�يد بن �شلطان �آل نهيان طيب �هلل ثر�هّ ،
�شطرها م�ظفي �لهيئة
على �شكل �شعار عام ز�يد.
يناير 25 2018

اليوم الوطني ..عرس الفخر والبهجة

االتحاد بعد  46عامًا على قيامه..
مصدر قوة وتفاؤل بمستقبل زاهر
تبدو جتربة دولة الإمارات العربية املتحدة اأكرث ن�سج ًا وقوة ومتا�سك ًا ،ووتزداد جناحاتها توهج ًا ور�سوخ ًا ،ف «روح
الحتاد» التي اأطلقت قبل �سنوات �سعار الحتفالت الدولة بهذه املنا�سبة العظيمة ،تزداد توهج ًا مع الزمن ،وهي يف كل يوم
اأ�سد ر�سوخ ًا من اليوم الذي �سبقه ،م�ساعر اأبنائه الوثابة وحما�سهم املتاأجج واعتزازهم بانتمائهم  ،يبقي جذوة النجاح ملتهبة
ويذكي هذا الندفاع املحموم اإلى ال�سدارة الذي تكلل بالنجاح يف حالت عدة ،فيما لتزال المارات ت�سعى لتو�سيع نطاق هذه
النجاحات ولطرق ابواب جديدة وجمالت مبتكرة لت�سجل فيها اجنازاتها باحرف من نور .ولقد حقق الحتاد اجنازات لفتة
يف �سنوات قليلة على ال�سعدة كافة  ،اإذ وفر ال�ستقرار والأمن والمان والرفاه على نحو لمثيل له  .وجناحه مل يكن عر�سي ًا
اأو مفاجئ ًا ،فقد توفرت له املقومات املو�سوعية لال�ستقرار وللتقدم والزدهار منذ حلظة البدء قبل  46عام ًا.
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اأ�س�س را�سخة
ولئن كان �حليز اليت�شع للخ��ض يف هذه �الأ�شباب كلها ،فالت�قف
عند �أبرزها قد يكفي للتدليل على �أهمية �ال�شا�ض �لذي نه�ض عليه
�التاد يف �إبقائه �شاخم ًا ،متنامي ًا ومتط�ر ً� على �لدو�م .فاأو ًال ،ر�ش�خ
�ملرتكز�ت �لتي قام عليها �التاد ومتانتها ،وقد �أر�شى �ملغف�ر له �ل�شيخ
ز�يد بن �شلطان �آل نهيان ،ط ّيب �هلل ثر�ه ،و�إخ��نه �مل�ؤ�ش�شني ،ث��بت
�التاد و�أ�ش�شه �لق�ية ويف مقدمتها �الميان �لعميق بال�حدة كقدر
التيد عنه دولة �الإمار�ت و�ل�شلح �لذي تمله يف وجه �لتحديات،
�ي ًا كانت.
وثاني ًا� ،لقيادة �لر�شيدة �ل��عية� ،لتي تتلحم مع �ل�شعب ،يف �الوقات
�ل�شعبة ،وتتفاعل معه يف مر�حل �لبناء و�لتط�ر ،ويف م��قع �لعمل
و�لعطاء ،م�شتعينة باأفكاره و�إبد�عاته وجهده �ملتميز ،و �شاعية لتلبية
تطلعاته و�حتياجاته ،و م�جهة له يف �ل�جهة �ال�شرت�تيجية �ل�شحيحة ملا
فيه خري �المار�ت و رقيها .وهكذ� فاإن هذه �لعلقة �ملتميزة بني �لقيادة

�حلكيمة وبني �ل�شعب� ،لتي ت�شلح من�ذج ًا لطريقة �حلكم �لر�شيد ،متهد
�أمام �المار�ت طريق �لنجاح و�لريادة ،وت�شمن لها �ملنعة و�حل�شانة،
مهما كانت �ل�شع�بات و�لتحديات� ،لتي ��شتطاعت �الإمار�ت �أن تذلل
�لكثري منذ يف فجر �التاد قبل  46عام ًا.
الدميقراطية املتدرجة
ويف �شياق �لتفاعل بني �لقيادة و�ل�شعب ،حُي�شجل للإمار�ت � ،أ�شبقيتها
يف �شياغة جتربة �لدميقر�طية �لربملانية �ملتدرجة ،من خلل �ملجل�ض
�ل�طني �التادي �لذي يقدم جتربة ناجحة يف �تاحة �لفر�شة لل�شعب
على نح� مدرو�ض ومنتظم ،ممار�شة حقه �لكامل يف �إ�شماع �ش�ته ويف
�أد�ء دور فعال يف متابعة م�شرية �لتقدم و�لبناء ويف تر�شيد عمل �لدولة
وم�ؤ�ش�شاتها� ،لى جانب �إغنائها باالفكار و�البتكار�ت .هكذ� ي�شبح
�مل��طن �شريك ًا ��شا�شي ًا يف عمليات �لبناء و�لتط�ير ،و��شت�شر�ف
�مل�شتقبل ،و�شيانة �المن و�المن يف دولة �التاد �لز�هرة.
يناير 27 2018

وثالث ًا� ،ملرونة و�ل��قعية و�حلكمة �لتي يت�شم بها بناء �التاد،
فه� يرفع درجة �لت��ءم و�لتن�شيق و�لتعا�شد بني �الإمار�ت �ل�شبع
�إلى درجة رفيعة جتعل �ل�حدة �لكاملة �ملحكمة تاأخذ �شكلها �الأمثل،
لكنه ،من جهة �أخرى ،يرتك متنف�ش ًا لكل من �ملك�نات ،ويتعامل مع
خ�ش��شياتها يف منتهى �الحرت�م .من هنا يجمع د�شت�ر �التاد بني
�لفيدر�لية و�لك�نفيدر�لية ،من حيث حر�شه على تقيق �الن�شجام بني
�شرور�ت �إقامة دولة �التاد �ل��حدة �مل�حدة ،وبني �شمان حرية كل
من �الإمار�ت �ل�شبع يف ت�شيري�أم�رها �لذ�تية على نح� ير�شيها ويلبي
متطلباتها �خلا�شة ،وبالتايل يجعل �التاد مبك�ناته �ل�شبعة �أ�شد
مرونة و�أكرث كفاءة وقدرة على �النطلق �لى �الأمام دومنا ع��ئق.
ور�بع ًا� ،مل�ؤ�ش�شات �ملتط�رة �لتي تعمل وفق �أرفع �ملعايري �لعاملية
يف �شتى �ملجاالت ،و�حلري�شة على �ملر�جعة �مل�شتمرة للنه��ض
مب�ش�ؤولياتها مبا ي��كب �لع�شر �ملت�شارع �لذي نعي�ض فيه ،وبق�شد
�لتط�ير �لد�ئم وم��جهة �أي تديات مفاجئة ب�شكل م�ؤثر .و�للفت
يف خريطة هذه �مل�ؤ�ش�شات هي �لهند�شة �لرفيعة �لتي �شمنت ت�زعها
ب�شكل متقن بحيث تغطي �مل�شت�يات �ملحلية و�ل�طنية ب�شيغة متكاملة
ومتفاعلة.
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القيم وال�سلوكيات
وبناء �التاد �ل�شامخ �لذي يرتفع على �أ�ش�ض ر��شخة كهذه،
يهتدي بقيم ومفاهيم و�شل�كيات ت�شيء له طريق �لنجاح و�ال�شتقر�ر
و�البتكار ،وجتعل تط�ره م�شم�ن ًا ومتيزه ممكن ًا .هكذ� تع ّ�ل دولة
�الإمار�ت على ر�شيدها �لغني من �مل�روث �لثقايف و�لقيم �لنبيلة
�لتي يت�ر�ثها �المار�تي�ن �ب ًا عن جد ،لت�شتمد من جتاربها �الأ�شيلة
 ،القدرة على التطور وا�شتنباط االأدوات واالفكار التي توؤمن
�الن�شجام و�لتاأقلم مع �للحظة �لر�هنة وتفتح باب �مل�شتقبل �الأف�شل.
وفيما نت�غل يف �اللفية �لثالثة ،ويف عامل م�شطرب ،متط�ر ،يتحرك
ب�شرعة تب�ض �النفا�ض ،مليء بالتحديات و�لفر�ض ،ت���شل �الإمار�ت
م��ءمة ما ميكن تط�يره من �شل�كيات و�أدو�ت وتبتكر ما يلزمها
مل��كبة �للحظة �لر�هنة بتحدياتها �لكثرية و�مل�شتقبل باحتياجاته
 ،لت�شنع منظ�مة معا�شرة من �لقيم و�لروؤى متجددة ومعا�شرة
و��شت�شر�فية بكل ما يف �لكلمة من معنى بحيث تبقى فاعلة قادرة
على تاأدية مهمتها.
وبهذ� �ملعنى فاإن �العتد�ل ،و�ل��شطية ،و�حل�ض على �لت�شامح،
و�لعطاء ،و�الخلق ،و�ل�فاء ،و�ل�الء لل�طن ،و�ل�حدة و�لتلحم،

وحماية �لبيئة ،و�البتكار ،و�لريادة ،و�لعمل �ملتميز ،و�شناعة
�الن�شان �الإمار�تي �لكف�ء ..وغريها من �لقيم و�ل�شل�كيات �لتي
��شتعانت بها �لدولة يف �أع��مها �لـ � 46ملا�شية� ،شتبقى �مل�شاعل
�لتي تنري دروب �لنجاح لدولة �الإمار�ت وتهدي م�شريتها �ملباركة
�إلى �ل�جهة �ل�شحيحة.
وال�شك �أن �جلمع بني �لتم�شك باالأ�شيل �لر��شخ ،و �لقدرة على
�لتجديد و�شناعة �الأد�ة �ملعا�شرة بامتياز و وخلق �لقيم �مل�شتقبلية،
ه� مفتاح �لتط�ر و�ال�شتقر�ر .ول�شنا يف حاجة �إلى �ختبار مدى
دقة هذ� �لت��شيف �لذي يخل�ض �إليه �ملرء بنهاية قر�ءة م��ش�عية
معمقة ل�شجل دولة �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة منذ فجر �التاد،
فم�شرية �لتنمية �مل�شتد�مة تقق تقدم ًا م�شطرد ً� ،و�لنجاحات �لتي
تغ�ض بها �شرية �التاد منذ �نطلقته �ملباركة يف  2دي�شمرب من
ّ
عام  ،1971ماثلة للعيان �ش��هد على �جناز�ت �شعب و �إبد�ع وطن.
ال�ستثمار يف الن�سان
وكيفما �لتفت �ملر�قب ملعاينة جتربة �التاد يف �ي من
�مليادين ،يجد �لدليل �لقاطع على فاعلية �الإن�شان �الإمار�تي

وقدرته على �البد�ع و�البتكار ،مما ي�ؤكد �شلمة مبد�أ �ال�شتثمار
يف �الن�شان� ،لذي كان واليز�ل �حد �ملد�ميك �لتي �رتكزت �إليها
دولة �التاد على �متد�د �شتة و�ربعني عام ًا .فقد ترك �مل��طن
�الإمار�تي ب�شماته �ل���شحة يف �إجناز�ت �لدولة �القت�شادية ،كما
�شمنت لها �ش��عد �أبنائها �الأمن و�الأمان ،وم�شت بف�شل جه�دهم
و�أفكارهم تن�شر �العتد�ل و�ل��شطية ،وتعني �ملحتاج وتن�شر
�ملظل�م ،وتقدم ب�شخاء �أينما لزم �لعطاء.
و�إذ تتفل �الإمار�ت ،ومعها ق�ى �حلق و�العتد�ل و�ل�شلم يف
�لعامل �أجمع ،مبرور �شنة �آخرى على بزوغ فجر �التاد ،وت�دع
«عام �خلري» �لذي كان حاف ًل بالعطاء و�لبذل ،لت�شتقبل «عام
ز�يد» وتبد�أ �ل�شنة �لتي تمل ��شم رمز �التاد �خلالد� ،ل��لد
�مل�ؤ�ش�ض ز�يد ،فاإن �الإمار�ت تبقى على م�عد مع م�شتقبل �أف�شل
يك�ن وفي ًا ال�شرت�تيجيات �لتاأ�شي�ض ورهاناته ،و�أمين ًا على �الهد�ف
�لتي نذر �ل�شعب نف�شه لتحقيقها مبا يلبي �آمال �لقيادة �لر�شيدة،
وي�شمن للدولة ح�ش�رها �لفاعل يف �ملنطقة على �مل�شرح �لدويل
و�شد�رتها على �ال�شعدة كافة.
يناير 29 2018

« الهيئة» تعبر عن االعتزاز بالوطن
وبقيادته الرشيدة

د .الحوسني:
اإلمارات وفية
لشهدائها تواجه
الكراهية بالمحبة
ا�ستجابة لدعوة �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد ال مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزارء حاكم دبي،
رعاه اهلل ،الى م�ساركة وطنية وا�سعة برفع علم الدولة ،اقامت الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث احتفا ًل
بـ «يوم العلم» ،رفع خالله �سعادة د .جمال حممد احلو�سني ،مدير عام «الهيئة» و�سعادة �سيف حممد ارحمه ال�سام�سي نائب
مدير عام «الهيئة» ،بح�سور مدراء الدارات وموظفي الهيئة ،علم الدولة على املقر الرئي�سي يف ابوظبي ،و�سط م�ساعر الفخر
والعتزاز من احل�سور الذين رددوا ال�سالم الوطني ،معاهدين القيادة على التفاين والخال�س وال�ستمرار يف م�سرية البناء
لتحقيق تطلعات القيادة الر�سيدة يف الأمن والزدهار.
وقال د� .حل��شني �إن هذه �ملنا�شبة �لعزيزة « ت�ؤجج لدى كل �إمار�تي
م�شاعر �لفرحة بهذ� �ل�طن �لعظيم و�الإكبار الإجناز�ت قادته �لذين
ّ
م�شاف �لدول �ملتقدمة على
و�شع�� دولة �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة يف
م�شت�ى �لعامل كله».
اأبعاد جديدة
و�شدّد على �أن «�ملنا�شبة �لكرمية تكت�شب هذه �ملرة �أبعاد ً� جديدة
ودالالت �إ�شافية ،فهي تاأتي ونحن ن�شتعد ل�د�ع «عام �خلري» و��شتقبال
«عام ز�يد»  ،ليفي�ض خري �الإمار�ت على �لعامل يف م��شم الينتهي من
�لعطاء» .و��شاف م��شح ًا �أن �لكثريين يف �أنحاء �لعامل «ممن يقدرون
م�قع �الإمار�ت �لطليعي يف منظ�مة �خلري يف �لعامل ودورها �جل�هري
يف متتني �أو��شر �لتعاون على �مل�شت�ى �لدويل و�لت�شدي للتحديات �لتي
ت��جه �الن�شان �أينما كان» �شيحتفل�ن بي�م �لعلم �الإمار�تي.
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تتعزز وحدتنا ..ونتذكر م�سوؤولياتنا
و�أكد د� .حل��شني �أن هذه �ملنا�شبة �لعزيزة ت ّل علينا يف كل عام
«لتذكرنا� ،فر�د ً� وم�ؤ�ش�شات ،يف رحاب هذ� �ل�طن ،بامل�ش�ؤوليات �لتي
�أناطتها بنا قيادتنا �لر�شيدة  ...ولتق�ي �إر�دتنا وت�شحذ هممنا لنعقد
�لعزم على بذل �ملزيد من �جلهد و�لعطاء  ...يف �إطار م�شرية �لتنمية
�مل�شتد�مة بغر�ض �ل��ش�ل باالإمار�ت �إلى مقدمة �ل�شع�ب �ملتط�رة».
وال�شك �ن ذروة هذ� �لعطاء ورمز �لبذل و�ل�فاء تتمثل يف �ل�شهيد،
�لذي تتفي به دولة �الإمار�ت يف �لثلثني من ن�فمرب من كل عام،
لتتذكر �شنيعه �لباهر وت�شحياته �لنفي�شة.
يوم ال�سهيد
ويف �حتفال لـ «�لهيئة» بهذه �ملنا�شبة �لكرمية� ،أكد د� .حل��شني
على �أن �أهمية «ي�م �ل�شهيد» تنبع من «معاين �ل�شهادة ِ ودالال ِتها،

�لتي حُ
إمار�ت
ننهل منها درو�ش ًا يف �ل�طنية ،و
حب �ال ِ
حُ
ن�شتلهم عربها َ
و�الن�شاني ِة وداللة ق�ة �لن�شيج �الإمار�تي ووحدته وتاأ�شي�شه ومتانة
�لبنيان مما يعك�ض ما تتمتع به �لدولة ،من تلحم وطني يعزز �أمنها
و��شتقر�رها على �مل�شت�يات كافة».
وقال �إن «دلت ت�شمية �لثلثني من ن�فمرب من كل عام «ي�م �ل�شهيد»
�الإمار�تي ،على �شيء فهي تدل على �أن �لدولة حري�شة كل �حلر�ض
على �إعطاء �ل�شهيد حقه من �لتبجيل ،وعازمة على �تخاذه من�ذج ًا
يحتذيه �ل�شغري و�لكبري ،وذلك �نطلقا من �إميانها �لعميق باأنه ميثل
�أبهى �ش�رة للإمار�تي �ال�شيل �لذي يقف �إلى جانب �خ��نه وقفة
رجل و�حد ،لدرء �خلطر عن �ل�طن وحماية �أر�شه ومكت�شباته و�ش�ن
كر�مته».
ج�شد �أبلغ �ش�ر �الإقد�م و�ل�فاء،
ولفت د� .حل��شني �إلى �أن «�ل�شهيدَ حُي ّ
منه نتعلم �لتفاين يف �لدفاع عن �ل�طن وقيمه �ل�شامية و�ل�الء لقيادته
�حلكيمة يف �شاحات �لعز و�ل�شرف ،وه� يثري �الإعجاب و�حلما�شة،
ويحث على بذل ق�شارى �جلهد الإبقاء �الإمار�ت قلعة ق�ية منيعة ووطن
للعتد�ل و�لتاآخي ،وم�ئ ًل للأمن و�الأمان تتك�شر على �شخرة �شم�دها
�لتحديات ،وتندحر �أمام ب�شالة �أبنائها ق�ى �لتطرف و�لبغي».

اليوم العاملي للت�سامح
ويف �شياق مت�شل� ،أ�شار د� .حل��شني يف كلمة له مبنا�شبة «�لي�م
�لعاملي للت�شامح» �إلى �أن «دولة �الإمار�ت مت�شي يف جتربتها �لر�ئدة يف
�شناعة �الأمل مب�شتقبل �أف�شل وو�شع �لق��عد �ل�شليمة لثقافة �لت�شامح
�لقادرة على ت�شني �الإن�شان �شد نزعات �النتقام �لتي مل جتلب للعامل
�ش�ى �ل�يلت و �لدمار ..وذلك يف �ل�قت �لذي تزد�د فيه �لنز�عات
حدة وت�شعبا ومتعن يف متزيق �الأمم و�شفك دماء �ل�شع�ب ونفث �شم�م
�لعن�شرية و�لطائفية».
و�أ�شاف �أن «�الإمار�ت تقف �لي�م يف وجه �خلر�ب �لذي ين�شره
�ل�شر�ع �لد�مي يف مناطق خمتلفة يف �أنحاء �لعامل لتنه�ض مب�ش�ؤولية
حماية �لتعاي�ض و�ل�شلم وم��جهة �لكر�هية و�حلقد باملحبة و�العتد�ل
وتكري�ض �لتاآخي بدال من �لعدو�ن وت�فري �مللذ �الآمن للإن�شان من
�لتطرف و�لعنف».
ودعا د� .حل��شني �إلى �لتفرغ لبناء �مل�شتقبل وم��جهة تدياته
بطرق مبتكرة وفعالة وت�شخري كل �الإمكانيات �لب�شرية و�ملادية للنه��ض
باملجتمعات نح� �لغد �لتي نن�شده بدال من هدر �لطاقات يف �شر�عات.
ولفت �إلى �أن �اللتز�م بنهج �لت�شامح �الإمار�تي ه� دع�ة ملزيد من �لعمل
و�الإبد�ع وت�ظيف �مل��هب و�الإمكانات على نح� و�ع وم�ش�ؤول بحيث
ت�ؤتي ثمارها تقدما ننعم به يف مناخ ي�ش�ده �ل�ئام و�لتاآخي.
يناير 31 2018

فيه نؤكد الوفاء لمن قدموا أرواحهم جسرًا إلى المستقبل األفضل

يوم الشهيد ..ذاكرة وطن وأمجاد شعب
يف الثالثني من نوفمرب من كل عام ،ي�ستذكر الإماراتيون �سهداءهم الأبطال الذين ّ
�سطروا اأروع املالحم البطولية يف الفداء
والت�سحية والعنفوان ،واأعلوا قيم الكفاح والتفاين والفداء ،لأنهم اأدركوا ان الوطن قبل كل �سيء هوية تتج�سد يف الولء
لالأر�س ،واأن احلفاظ على تاريخه و�سيانة حا�سره ور�سم م�ستقبله ،يتطلب ت�سحيات ج�سام ترقى للت�سحية باأغلى ما لدى
الإن�سان ،ليبقى الوطن فاع ًال و�سيد ًا ،يكتب ق�س�س الن�سر ،ويبدع يف البناء والعمار.
ومل تكن �جلغر�فيا �ال �حد �أ�شباب �لت�شحية باالرو�ح ،يك ّملها
�النتماء �إلى �ل�شعب وقيم �ملجتمع �لعليا و�طارها �لثقايف و�الن�شاين،
و�شيانة نظامه �الجتماعي و�ل�شيا�شي ،و�حلفاظ على بنائه �مل�ؤ�ش�شي
و�لت�شريعي و�أجهزة وم�ؤ�ش�شات �لدولة من �لعبث و�العتد�ء ،ودعم
و�إ�شناد �ال�شقاء.
عا�سفة احلزم
وحني �شاركت دولة �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة يف �لتحالف �لعربي
�شمن عملية «عا�شفة �حلزم» يف �ليمن يف �شهر مار�ض  ،2015فاإنها
كانت ت�شعى للحفاظ على �الأمن و�ال�شتقر�ر �إلى �ليمن �ل�شقيق،
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وو�شع حد للتهديد�ت �مل�جهة �إلى �ملنطقة ،وقد قدمت ك�كبة من
�ل�شهد�ء �الأبر�ر من جن�دها �لب���شل� ،لذين جادو� باأغلى ما
ميلك�ن من �أجل �إعادة �ال�شتقر�ر و�الأمن �إلى رب�ع �ليمن بعد �أن
عاث فيه �ملخرب�ن و�ملتمردون �لف�شاد.
وحني ّمت �إعلن عملية «�إعادة �الأمل» يف �شهر �إبريل � ،2015أيدت
�لدولة هذه �لعملية و�شاندتها ،وخ�ش��ش ًا �أنها تعترب مبثابة خريطة
طريق مل�شتقبل �ليمن ،تت�شمن �أبعاد ً� خمتلفة� ،شيا�شية و�أمنية
و�قت�شادية و�إن�شانية� ،ش��ء جلهة ��شتئناف �لعملية �ل�شيا�شية ،وفق
قر�ر جمل�ض �الأمن رقم ( ،)2216و�ملبادرة �خلليجية ،وخمرجات
�حل��ر �ل�طني �ل�شامل ،وحماية �ملدنيني� ،أو جلهة تكثيف �مل�شاعد�ت
�الإغاثية و�لطبية يف �ملناطق �ملت�شررة ،و�إف�شاح �ملجال للجه�د

�لدولية لتقدمي �مل�شاعد�ت �الإن�شانية ،الإتاحة �لفر�شة لتقدمي
�مل�شاعد�ت �الإغاثية و�الإن�شانية لل�شعب �ليمني.
وبنف�ض �ملعنى ،فاملتغري�ت �لتي جتذرت يف �شيا�شة �لدولة تطغى
عليها �العتبار�ت �الخلقية و�الن�شانية ،و�لت�شحية بالنف�ض يف �شبيل
حماية �ل�طن و�شلمة �أر��شيه وم�شاعدة �ل�شقيق وتقدمي �لع�ن �إليه
ورفع �لظلم و�لعدو�ن عنه ،وهي �لقيم �لتي ر�شخها �لقائد �مل�ؤ�ش�ض
�ل��لد � -ل�شيخ ز�يد بن �شلطان �آل نهيان طيب �هلل ثر�ه.
تالحم املجتمع
وبنا ًء على ما تقدم ،كانت �لدولة م�فقة يف نزع فتيل كثري
من �الأزمات ،ولعبت �أدو�ر ً� ت��فقية مهمة بني كثري من �الأطر�ف
�ملتنازعة يف �ملنطقة ،كما �أنها �شجلت جناح ًا �آخر على �مل�شت�ى
�لدويل �أك�شبها مزيد ً� من �الحرت�م و�لتقدير ،كما كانت �ش ّباقة �إلى
تقدمي �مل�شاعد�ت �لف�رية للدول �ملت�شررة من �لك��رث و�حلروب،
وعملية «�إعادة �المل» مثا ًال و��شح ًا.
وي�ؤ�شر ي�م �ل�شهيد� ،إلى ق�ة ومتا�شك وتعا�شد �ملجتمع خلف
هب �بناء �ل�طن وجن�ده �لب���شل يف
قيادته �حلكيمة ،فعندما ّ
��شتجابة و�عية للدفاع عنه� ،درك�� �ن �لبلد م�شتهدف وهناك من
ي�شمر له �ل�ش�ء و�لعد�ء ،وما كان من �ل�شعب �الإمار�تي �الأبي �ال �ن
�ختار طريقه ،مطالب ًا حماة �لديار باأد�ء و�جبهم �ملقد�ض يف �ش�ن
حياة �مل��طنني وكر�مة �ل�طن.
البكاء فرح ًا
ويف �ملقابل كانت ��شتجابة �لدولة على قدر كبري من �مل�ش�ؤولية،
متخ�ش�شا ل�ش�ؤون �أ�شر
�إذ �ن�شاأ دي��ن ويل عهد �أب�ظبي مكت ًبا
ً
�ل�شهد�ء ،يهتم بتاأمني �حتياجاتهم وتقدمي �لدعم �للزم لهم،
تثمين ًا لت�شحيات �بنائهم �لب���شل� ،لذين ق�ش�� يف �شبيل �حلق
ون�شرته .ومن جهة �خرى ،قدمت ��شر �ل�شهد�ء ،من�ذج ًا فريد ً�
يف �ل�شرب و�لكرم ،ي�شتند على �اليثار ،وفاء ً� و�ميان ًا ودين ًا لهذ�
�لبلد �ملعطاء ،لتبقى ر�ية �ل�طن �شاخمة على �شارية �ملجد ،ن�ش�ق
هنا مثا ًال ملا قاله و�لد �شهيد« :من �لعيب �أن تذرف عائلة �ل�شهيد
دم�ع حزن و�أمل� ،إمنا البد �أن تبكي فرح ًا على �ملكانة �لتي وهبها
�هلل له ،و��شطفاه من بني خلقه بها...نفرح با�شت�شهاد �أبنائنا ،الأننا
متم�شك�ن بق�ة مببد�أ ن�شرة �ملظل�م».
لقد �أدركت �لقيادة �الإمار�تية �لر�شيدة و�لق��ت �مل�شلحة
�لبا�شلة� ،نه ال خيار غري �لت�شدي ملن يريد �ن ينال من ��شتقر�ر هذ�
�لبلد و�شيادته ،و�ال�شر�ع يف �جتثاث �الإرهاب و�إغلق ب�ؤر �لتطرف،
فالذهاب �لى �مل�شتقبل لن يك�ن �ال بدولة ر��شخة ق�ية مت�شلحة
بالعلم و�ملعرفة ،تعلي �شاأن �الن�شان وت�شتثمرعقله ،لرت�شيخ تنمية
م�شتد�مة ت�ظف فيها كل �لطاقات و�المكانات.

حماية الجنازات
وبناء على ذلك ،ينظر �إلى �ل�شهادة ب��شفها� ،رتقاء يف معادالت
�حلياة �ملختلفة ،وبالتايل فاأنها ت�شع م�ش�ؤولية ج�شيمة على �جلميع،
لي�ض فقط للفخر بدالالتها و��شتذكارها ،و�إمنا ال�شتيعاب درو�شها
و�إغنائها ،ما يتطلب �ش�ن �الجناز�ت �لتي حققتها �لدولة ،و�شارت
بف�شلها من�ذج ًا الفت ًا يف منظ�متها �خلليجية ويف ج��رها �القليمي
ولدول �لعامل.
وما يجعل ي�م �ل�شهيد هذه �ل�شنة �أكرث خ�ش��شية� ،أنه ياأتي يف
مرحلة م�شطربة وحرجة عربي ًا و�قليمي ًا ودولي ًا� ،شهدت �لكثري من
�الرباك و�لف�شل و�الحرت�ب �لد�خلي ،بينما بقيت دولة �الإمار�ت
�لعربية �ملتحدة ع�شية على �الخرت�ق ،تهتم باأجيالها �لقادمة وت�شعى
ل�شمان م�شتقبلهم ،وال تقلق ب�شاأن غم��شه .وبعبارة ثانية فاإن ق�ة
�لدولة �إمنا هي نتاج ملجم�عة من �ملتغري�ت �ل�شيا�شية و�ال�شرت�تيجية
و�القت�شادية و�ل�شكانية ،ناهيك عن ق�ة �الإر�دة �ل�طنية و�لتما�شك
�لد�خلي و�لقدرة على تقيق �مل�شالح �ل�طنية ،وقد عربت عنها
�ل�شهادة يف �و�شح �ش�رها.
لقد �رخى هذ� �ل��قع بظلله على هذه �لك�كبة من �شهد�ء
�ل�طن �لب���شل ،ليعربو� عن نبل �ن�شاين حملهم على �لت�شحية
باأرو�حهم ،لرت�شيخ ما �نتهجته �لدولة على �مل�شت�ى �ل�شيا�شي يف
تدعيم �لرو�بط بالدول �ل�شقيقة و�الإ�شلمية ،وتعزيز �ال�شتقر�ر
و�ل�شلم يف �ملنطقة ،وحماية �المن �لق�مي �لعربي ،و�حل ّد من ت��شع
�مليلي�شيات �حل�ثية �مل��لية الإير�ن يف �ليمن ،ومنعها من �ن تك�ن
�ش�كة يف خا�شرة �خلليج �لعربي ،و�أد�ة للعبث و�لتخريب وزعزعة
�أمن و��شتقر�ر �ملنطقة برمتها.
ومن هنا ،فاأن م�شاركة دولة �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة مع
�لتحالف �لعربي يف عملية «�إعادة �المل»� ،ريد بها �يقاف �بتلع
�لدولة �ليمنية ،ومنع ت�شكيل نظام جديد يق�م على خلط �العتبار�ت
�لطائفية بامل�شالح �الإير�نية ذ�ت �ل�شلة بالنف�ذ �القليمي ،وعدم
فر�ض ثنائية �لدولة� -لدويلة� ،أو �جلي�ض� -مليلي�شيا� ،لتي ت�ل
دون قيام دولة وطنية يحكمها د�شت�ر ،و�الإبقاء على �شر�ع �له�يات
باأ�شكالها �لطائفية و�ملذهبية و�جله�ية.
وختام ًا ،رحم �هلل �شهد�ءنا �البر�ر ،وحفظ �هلل دولة �الإمار�ت
�لعربية �ملتحدة و�شي�خها �الكارم ،و�شعبها �ل�يف ،ومن �قام على
�ر�شها �لطيبة ،من كل �ش�ء ومكروه ،ط�بى لل�شهد�ء �لذين جعل��
�أرو�حهم ج�شر ً� للمجد ،كر�م �لنف��ض� ،حياء عند ربهم يرزق�ن.
د .هدى النعيمي
باحثة عر�قية يف �الإعلم و�لعلقات �لدولية
h_marouf@hotmail.com
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ع�رش �سنوات على الت�أ�سي�س
"الهيئة"� :سكر ًا للقي�دة الر�سيدة
واملوؤ�س�سني وال�رشك�ء

الت�أ�سي�س

بمناسبة الذكرى السنوية العاشرة إلنشائها

«الهيئة» ُتكرم المؤسسين والشركاء االستراتيجيين
برعاية معايل �سيف �سلطان العرياين الأمني العام للمجل�س الأعلى لالأمن الوطني رئي�س جمل�س اإدارة «الهيئة الوطنية
لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث» ،اأُقيم «ملتقى ال�سركاء» يف فريمونت باب البحر يف  21نوفمرب املا�سي ،لتكرمي القياديني
املوؤ�س�سيني وال�سركاء ال�سرتاتيجيني ،مبنا�سبة مرور ع�سر �سنوات على تاأ�سي�س «الهيئة» ،وذلك بح�سور �سعادة الدكتور جمال
حممد احلو�سني مدير عام «الهيئة» و�سعادة اللواء مكتوم ال�سريفي مدير عام �سرطة اأبوظبي وكوكبة من امل�سوؤولني يف الدولة
وال�سيوف.
ال�سكر والمتنان للقيادة..اأو ًل
و�فتتح �شعادة �لدكت�ر جمال �حل��شني �مللتقى بكلمة ��شتهلها برفع
�أ�شمى �آيات �ل�شكر و�لتقدير و�المتنان �إلى �شم� �ل�شيخ هز�ع بن ز�يد
�آل نهيان نائب رئي�ض �ملجل�ض �لتنفيذي الإمارة �أب�ظبي� ،شاحب �لف�شل
يف تاأ�شي�ض �لهيئة وتقدمي جميع �أ�شكال �لدعم لها يف �ملر�حل �الولى،
مبا يف ذلك و�شع �للبنات �ال�شا�شية للمنظ�مة �ل�شاملة و�لتكاملية
الإد�رة �لط��رئ و�الأزمات و�لك��رث يف �الإمار�ت.
كما تقدم بال�شكر و�لتقدير �إلى �شم� �ل�شيخ طحن�ن بن ز�يد �آل
نهيان م�شت�شار �الأمن �ل�طني على دعمه �ملت���شل لت���شل �لهيئة
 36العدد

23

�ل�شري يف طريق �لريادة و�لتميز ،وعلى متابعته �حلثيثة بهدف �إثر�ء
خمرجات �لعمل �ل�طني يف �إد�رة �لط��رئ و�الأزمات و�لك��رث.
و ت�جه د� .حل��شني بالتقدير و�لعرفان �إلى معايل �شيف �شلطان
�لعرياين �الأمني �لعام للمجل�ض �الأعلى للأمن �ل�طني رئي�ض جمل�ض
�إد�رة �لهيئة ،مثمننا دوره �ال�شتثنائي يف ت�جيه ب��شلة «�لهيئة» نح�
تعزيز �لعمل �مل�شرتك .و�أ�شار يف كلمته �إلى جه�د �مل�ؤ�ش�شني و�ل�شركاء
ممن ترك�� ب�شماتهم �لبارزة على «�لهيئة» و�شاهم�� يف تقيق
�أهد�فها وروؤيتها نح� �لتميز وتقيق �الإجناز�ت على �ل�شعيدين �ملحلي
و�لدويل.
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حماية الدولة ومكت�سباتها
وقال �شعادة �ملدير �لعام «يف عام  2007وجهت قيادتنا �لر�شيدة
باإن�شاء �لهيئة لتك�ن �جلهة �مل�ش�ؤولة عن تن�شيق جه�د �جلهات �ملعنية
بالط��رئ و�الأزمات و�لك��رث و�إد�رتها على نح� ي�شمن حماية �لدولة
ومكت�شباتها من �ملخاطر �ملحتملة ..
و�نطلقت يف م�شريتها �لر�ئدة وهي مع كل ي�م تخط� خط�ة جديدة
لتاأدية ر�شالتها حمققة �لنجاح تل� �الأخر يف �إطار �مل�شاهمة يف حفظ
االأمن واالأمان يف دولتنا» .واأ�شاف « وو�شعنا اللبنات االأولى واخلطوط
�لعري�شة ور�شمنا خارطة �لطريق لتحقيق تطلعات �لقيادة وروؤيتها
من �إن�شاء �لهيئة ،م�شتلهمني من خرب�تنا وخرب�ت �شركائنا و�أحدث
�لتجارب و�لنظم يف خمتلف دول �لعامل ،ومدركني �أهمية تط�ير
منظ�مة �لط��رئ و�الأزمات من منظ�مة بد�ئية ب�شيطة �إلى منظ�مة
وطنية عاملية ،ي�شار �إليها بالبنان ،وجتربة ر�ئدة بني دول �ملنطقة».
و�أكد د� .حل��شني �أن �ملنا�شبة �لعزيزة هذه ذ�ت دالالت �أعمق
و�أغنى مما يبدو الأول وهلة ،م��شح ًا «�إننا �لي�م ونحن نحتفل بذكرى
مرور ع�شرة �شن��ت على تاأ�شي�ض �لهيئة فاإننا نحتفي باإجناز�تها
�لتي تتز�يد عدد� وتتعزز ن�عا ،ي�ما بعد ي�م بف�شل دعم �لقيادة
�لر�شيدة �للمتناهي وت�جيهاتها �ل�شديدة ،وتعاون �شركائنا وتفاين
ك��در �لهيئة ود�أبهم على تعميق معارفهم ومتيزهم يف منظ�مة
يناير 37 2018

الت�أ�سي�س

�لط��رئ وفق �أرقى �ملعايري �لدولية ،و��شت�شر�ف �مل�شتقبل لل�شتعد�د
ب�شكل فعال لتحدياته» ،و�أ�شاف «هذ� �لنجاح مل يكن يتحقق ل�ال دور
�ل�شركاء �ال�شرت�تيجيني �لذي يعترب د�عما رئي�شا الأهد�فنا وخططنا
�ال�شرت�تيجية و�لت�شغيلية ،وم�شاريع �لتميز �مل�ؤ�ش�شي».
مكانة مرموقة
ون�ه �شعادته باأن «�لهيئة تب��أت مكانة مرم�قة على �ل�شعيدين
�لعربي و�لعاملي وحققت �إجناز�ت ر�ئدة يف �إد�رة �لط��رئ و�الأزمات
و�لك��رث ،ونقف يف �لذكرى �لعا�شرة للتاأ�شي�ض باإجلل و�متنان �أمام
قيادتنا �لر�شيدة لنعاهدها على �ملزيد من �لعمل مل���شلة م�شرية
�لنجاح و�شن�شتمر يف بناء علقات وطيدة و�شر�كات ��شرت�تيجية مع
خمتلف �جلهات �ملحلية و�الإقليمية و�لعاملية� ،حلك�مية و�خلا�شة،
ونحر�ض على تبادل �ملعل�مات و�أف�شل �ملمار�شات �إميانا منا باأهمية
�ل�شر�كة يف تقيق �لنجاح و�لتميز �مل�ؤ�ش�شي و�لتط�ير �مل�شتمر ملنظ�مة
�لط��رئ».
ويف ختام �حلفل كرم �شعادة �لدكت�ر �حل��شني  ،معايل �لل��ء حممد
خلفان �لرميثي �لقائد �لعام ل�شرطة �أب�ظبي ع�ش� �ملجل�ض �لتنفيذي،
مدير عام �لهيئة �شابقا ،حيث ��شتلم �لتكرمي نيابة عنه �شعادة �لل��ء
مكت�م �ل�شريفي مدير عام �شرطة �أب�ظبي.كما كرم د� .حل��شني �شعادة
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�شه��ن �شرور �لظاهري نائب مدير عام �لهيئة �شابقا� ،إ�شافة �إلى عدد
من �لقياديني و�مل�ؤ�ش�شني �الأو�ئل للهيئة و�شركائها �ال�شرت�تيجيني.
حُي�شار �إلى �أن �لهيئة تر�ض د�ئم ًا على تعزيز وتط�ير �لتعاون مع
�شركائها �ال�شرت�تيجيني ،وتدعيم علقاتها بهم با�شتمر�ر عرب �أ�شكال
خمتلفة جت�شد روؤية قيادتنا �لر�شيدة من حيث �شرورة تكامل �الأدو�ر
بني خمتلف �جلهات ،و�ال�شطلع بامل�ش�ؤوليات �مل�شرتكة ،مبا ي�شهم يف
خدمة �ل�طن و�مل��طن ،ويعزز ريادة دولة �الإمار�ت ومتيزها عاملي ًا على
كافة �ال�شعدة.
الجنازات ..يف تقرير
وقد كانت �إحدى غايات �مللتقى �لرئي�شة هي ت�فري قن��ت ت���شل
فعالة لتبادل �الآر�ء و�ملقرتحات وتقريب وجهات �لنظر بني «�لهيئة» و
�شركائها ،و كذلك ترجمة �الأهد�ف �مل�شرتكة و�لتطلعات �مل�شتقبلية،
و�لدور �لريادي و�ملح�ري �لذي يق�م به �شركاء �لهيئة يف تط�ير
�ملنظ�مة �ل�طنية الإد�رة �لط��رئ و�الزمات و�لك��رث.
وبهذه �ملنا�شبة� ،أ�شدرت «�لهيئة» تقرير� خل�شت فيه �إجناز�تها
خالل ع�شر �شنوات مما يبني اأن «الهيئة» قد متكنت من قطع اأ�شواط
ط�يلة يف م�شرية تعزيز �إمكانيات دولة �الإمار�ت يف �إد�رة وم��جهة
�لط��رئ و�الأزمات و�لك��رث ،وو�شع متطلبات �شمان ��شتمر�رية
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�لعمل ،و�لتعايف �ل�شريع باال�شتعد�د و�لتخطيط �مل�شرتك ،ومن خلل
��شتخد�م كافة و�شائل �لتن�شيق و�الت�شال على �مل�شت�ى �التادي
و�ملحلي و�خلا�ض ،وذلك بهدف �ملحافظة على �الأرو�ح و�ملمتلكات
و�ملكت�شبات .و حُيذكر �أن �أحدث �إجناز�تها ه� تد�شني منظ�مة متكاملة
جديدة ت�شهم يف تعزيز �لعمليات �لرئي�شية يف «�لهيئة» و�خلا�شة
باإد�رة �لط��رئ و�الأزمات و�لك��رث ،و�ملعنية بالت���شل مع �جلمه�ر
و�ال�شخا�ض �ملعر�شني للخطر ومتكينهم من �ال�شتعد�د �أو �ال�شتجابة
�لفعالة جتاه �أي ن�ع من �ملخاطر.
وقد �عتمدت �لهيئة يف منهجية عملها وتنفيذ ن�شاطاتها �أف�شل
�ملعايري و�ملمار�شات �لعاملية ،كما عمدت �إلى �إن�شاء عدد من مر�كز
�لعمليات على درجة عالية من �جلاهزية و�ال�شتد�مة �لتي تعمل على
مد�ر �ل�شاعة يف خمتلف �أرجاء �لدولة.
وخلل �لع�شر �شن��ت �ملا�شية متكنت �لهيئة من ن�شر مفاهيم حي�ية
تتعلق مب��جهة �لك��رث و�الأزمات مهما كان ن�عها �أو م�شدرها ،وكان
من �أبرز تلك �ملفاهيم �لعمل �جلماعي �لتكاملي بني خمتلف �جلهات
�ملحلية و�التادية ،وذلك ل�شمان تقيق �أعلى درجات �جله�زية
و�لكفاءة يف م��جهة و�حت��ء تلك �الأزمات و�إد�رتها.
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قال إن مجلس االدارة يتابع عمل «الهيئة»
من جوانبه كافة لتنفيذ رؤية القيادة حول
خلق بيئة عمل نموذجية لمواجهة حاالت
الطوارئ واألزمات والكوارث:

معالي سيف
سلطان العرياني

األمين العام للمجلس األعلى لألمن الوطني
رئيس مجلس إدارة «الهيئة الوطنية إلدارة
الطوارئ واألزمات والكوارث»

لـ «

»

من أهم أسباب النجاح كان
الدعم الالمحدود من القيادة
الرشيدة والذي كان له أكبر االثر
في النمو والتطور المشهود
بدعم ومتابعة سمو الشيخ
طحنون بن زايد ال نهيان تؤدي
«الهيئة» مهامها بنجاح
تفوق «الهيئة» وريادتها في
منظومة الطوارئ نتاج عمل
ومتابعة مجلس اإلدارة
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اأ�ساد معايل �سيف �سلطان العرياين الأمني العام للمجل�س الأعلى لالأمن الوطني  ،رئي�س جمل�س اإدارة
«الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث» بجهود دولة الإمارات العربية املتحدة وجاهزيتها
يف جمال اإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث ومواجهتها ،والتي اأدرجتها قيادتنا احلكيمة يف اأولويات قائمة
م�سوؤولياتها الجتماعية حلماية الأرواح واملمتلكات ،وفق خطط مدرو�سة ت�سعى لتبني اأف�سل املعايري
واملمار�سات العاملية .واأو�سح اأن «الهيئة» قد حققت اإجنازات م�سهودة على م�ستوى العامل بدعم قيادتنا
الر�سيدة وتوجيهاتها.
ويف حوار خا�س اأجرته معه «طوارئ وازمات» ،اأعرب معاليه عن اعتزازه بدعم �سمو ال�سيخ طحنون بن
زايد لعمل «الهيئة» ومتابعته عن كثب لنجاحاتها .وقال« :لقد جنحت «الهيئة» بتطبيق هذه املنظومات
بدقة وكفاءة ،وبالتايل تاأدية املهام التي اأن�سئت لأجلها،حيث اعتمدت ،وبدعم ومتابعة من قبل �سمو
ال�سيخ طحنون بن زايد ال نهيان م�ست�سار الأمن الوطني  ،اأف�سل املعايري واملمار�سات العاملية يف منهجية عملها
وتنفيذ ن�ساطاتها».
وا�سار معايل �سيف �سلطان العرياين اإلى الدور املتميز الذي يوؤديه جمل�س اإدارة «الهيئة» يف توجيه عملها
وتعزيز جناحاتها ،وذلك بغر�س �سمان و�سع روؤية القيادة الر�سيدة حول حماية الرواح واملكت�سبات
مو�سع التطبيق.
وذكر معايل الأمني العام للمجل�س الأعلى لالأمن الوطني اإن «الهيئة» تثابر على ا�ست�سراف امل�ستقبل نظرا
لأن التب�سر مبا قد يح�سل والتعرف ب�سكل علمي بالحتمالت املمكنة كافة ،هو عن�سر ا�سا�سي يف حتقيق
النجاح بالتعاطي مع املخاطر ،عدا عن اأنه مهم للغاية يف ر�سم اخلطط ال�سرتاتيجية املتعلقة مبواجهة
الطورائ والزمات والكوارث.
وفيما يلي ن�س احلوار:
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براأيكم ،هل متكنت الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ
والأزمات والكوارث من تطبيق �سيا�سات الدولة حلماية
الأرواح واملمتلكات و�سون مكت�سباتها؟
لقد و�شعت حك�متنا �لر�شيدة منظ�مة متكاملة من �لق��نني
�خلا�شة بحماية �الأرو�ح و�ملمتلكات وحق�ق �الأفر�د و�لتعامل معها يف
حاالت �لط��رئ و�الزمات ومبا يت��فق مع �لق��نني و�ملعايري و�ملقايي�ض
�لدولية ،كما �نها عملت على �ال�شتعد�د باأف�شل �خلطط �لفعالة
و�ملدرو�شة و�لتي مت تطبيقها فعلي ًا من قبل بع�ض �لدول �ملتقدمة مثل
�ليابان و�أمريكا وبريطانية و�أ�شرت�ليا و�ل�شني ،لتك�ن قيد �لتنفيذ
عند �حلاجة وحددت من خللها �الأدو�ت �ملنا�شبة و�الأ�شاليب �لناجعة
و�لطرق �ل�شحيحة �خلا�شة بكل ن�ع من حاالت �لط��رئ و�الأزمات
على �ختلف م�شت�ياتها ودرجة خط�رتها وذلك بهدف تقليل �خل�شائر
بكافة �أن��عها ،وقامت بتدريب �لك��در �ملخت�شة على �ملهار�ت �ملطل�بة
من خلل ور�ض �لعمل �ملتعددة و�لتدريبات �لعملية �مل�شتمرة .
لقد جنحت «�لهيئة» بتطبيق هذه �ملنظ�مات بدقة وكفاءة وبالتايل
تاأدية �ملهام �لتي �أن�شئت الأجلها ،حيث �عتمدت �لهيئة وبدعم ومتابعة
من قبل �شم� �ل�شيخ طحن�ن بن ز�يد �آل نهيان م�شت�شار �المن �ل�طني
�أف�شل �ملعايري و�ملمار�شات �لعاملية يف منهجية عملها وتنفيذ ن�شاطاتها،
حيث متكنت �لهيئة من ن�شر مفاهيم حي�ية تتعلق مب��جهة �لك��رث

«توجيهات سمو مستشار
االمن الوطني واالعتماد
على أعلى المستويات
العالمية ومتابعات
تنفيذ هذه التوجيهات
من قبل مجلس إدارة
الهيئة أوصت الهيئة الى
مستويات عالمية من االداء
والخبرة والتمييز في مجال
بناء منظومة متكاملة
لمواجهة االزمات والطوارئ
واالستعداد لها»
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و�الأزمات مهما كان ن�عها �و م�شدرها ،ومن �أبرز تلك �ملفاهيم ه�
�لعمل �جلماعي �لتكاملي بني خمتلف �جلهات �ملحلية و�التادية وذلك
ل�شمان تقيق �أعلى درجات �جلاهزية و�لكفاءة يف م��جهة و�حت��ء
تلك �الأزمات و�إد�رتها.
وال �شك �أن تقيق هذه �لدرجة من �جلاهزية للهيئة مت بالتعاون
مع �شركائها و�أولها ت�فري �ملرونة �للزمة و�لتنظيم �ملحُحكم جله�د
�إد�رة �الأزمات و�لك��رث يف �لدولة ،وي�شاف �إلى هذه �الإجناز�ت �ن�شاء
و��شتكمال �شجل وطني للمخاطر ،وو�شع معيار عام الإجر�ء�ت �ل�شلمة
و�الأمن �ملهني ،و�إعد�د معيار �إد�رة ��شتمر�رية �الأعمال ل�شمان
��شتمر�ر تقدمي �خلدمات يف �حلاالت �لطارئة.
ما هو مدى جناح «الهيئة» يف ترجمة روؤية القيادة الر�سيدة
يف جمال اإدارة الزمات والكوارث ،اإلى واقع ملمو�س؟
تظى «�لهيئة» بدعم ال حمدود من �لقيادة �لر�شيدة وت�شعى
جاهدة يف �شبيل �ن تك�ن من�ذجا ر�ئد� يف جمال �ال�شتعد�د و�لقدرة
على �لتعامل مع حاالت �الزمات و�لك��رث و�لتعامل معها بدرجة عالية
من �التقان و�حلرفية ،لذلك كانت د�ئما ت�جيهات �شم� م�شت�شار �المن
�ل�طني و�العتماد على �أعلى �مل�شت�يات �لعاملية ومتابعات تنفيذ هذه
�لت�جيهات من قبل جمل�ض �إد�رة �لهيئة �أو�شلت �لهيئة �لى م�شت�يات
عاملية من �الد�ء و�خلربة و�لتمييز يف جمال بناء منظ�مة متكاملة
مل��جهة �الزمات و�لط��رئ و�ال�شتعد�د لها.
ونتيجة لهذ� �لدعم فقد مت �ل��ش�ل �لى م�شت�ى متقدم من �لتميز
مبا يكفي لت�شليط �ل�ش�ء عليها على �مل�شت�يني �القليمي و�لعاملي ،حيث
نالت �شهاد�ت ��شتح�شان عديدة من �جلهات �ملرم�قة �ملعنية باإد�رة
�الأزمات و�لك��رث ،نذكر منها على �شبيل �ملثال ال �حل�شر� ،عتمادها
كمركز تدريبي معتمد لدى جمل�ض �لتعاون لدول �خلليج �لعربي و�الأردن
وبريطانيا ،ومن قبل هيئات عاملية مهمة مثل م�ؤ�ش�شة �لتعايف من
�لك��رث �لدولية(  ) DRIوم�ؤ�ش�شة �شيتي �أند جيلدز.
�إن و�ش�ل «�لهيئة» لهذه �ملكانة �ملرم�قة يف �لدولة وخارجها يدل
على �أنها ت�شري باالجتاه �ل�شحيح وت�شري باخلطى �لثابتة و�ملدرو�شة
وتق�م بالدور �ملر�ش�م لها من قبل �لقيادة �لر�شيدة ب�شكل م�فق.
هل ت�ست�سرف «الهيئة» امل�ستقبل بفعالية بحث ًا عن ال�ستعداد
للتحديات واإعداد اخلطط ال�سرتاتيجية؟
يحر�ض جمل�ض �الإد�رة على متابعة كافة ج��نب �لعمل وتط�ير
منظ�مة �لط��رئ لتنفيذ روؤية �لقيادة ح�ل خلق بيئة عمل من�ذجية
مل��جهة حاالت �لط��رئ و�الأزمات و�لك��رث و�إن َ َ
ت ُّمل «�لهيئة»
مل�ش�ؤولياتها ،يف �إطار �ملنظ�مة �ملتكاملة الإد�رة �لط��رئ و�الأزمات
و�لك��رث ،ي�شتلزم �حلفاظ على حالة تاأهب وجاهزية ق�ش�ى ،و�لقيام
بعملية ��شت�شر�ف �مل�شتقبل ب�ش�رة علمية يعترب عن�شر ً� مهم ًا يف �آلية
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«إن واحدًا من أبرز إنجازات
«الهيئة» ،يتمثل في تطوير
كوادر وطنية ،متمكنة
ومؤهلة تأهي ً
ال عالي
المستوى ،تضاهي في
عمق خبرتها فرق العمل
في الدول األكثر تقدمًا في
العالم».

�لتعاطي �لفعالة مع �لك��رث و�الأزمات.
و�إلى جانب هذ� �لدور �لعملي و�ملبا�شر يف �لتعاطي مع �ملخاطر ،ال
نن�شى �أن ال�شت�شر�ف �مل�شتقبل قيمة ��شرت�تيجية هامة ،فمن دون قر�ءة
دقيقة للم�شتقبل وتليل معطياته بدقة متناهية ال ميكن ر�شم �خلطط
�ال�شرت�تيجية وت�جيه �الهتمامات و�مل��رد وتلبية �الحتياجات �ملحتملة
وغريها من �لتفا�شيل �ل�شرورية ل��شع �شيا�شات فعالة.
لهذ� تق�م «�لهيئة �ل�طنية الإد�رة �لط��رئ و�الأزمات و�لك��رث»
بالتخطيط �الإ�شرت�تيجي ،وتدريب وتنظيم فرق �لط��رئ ،وتعمل على
عدة �إجتاهات يف هذ� �الإطار ،وفق منظ�مة �إد�رة �لط��رئ و�الإ�شتعد�د
لها  ،فالهدف ه� منع حدوثها �أو �حلد من تاأثري �الأزمات و�لك��رث ما
�أمكن ولكن يف حالة وق�عها  -ال �شمح �هلل ،تعمل «�لهيئة» على �أن تك�ن
د�ئم ًا على �أهبة �الإ�شتعد�د للتعامل معها و�لتعايف من �آثارها وتبعاتها.
وتف�شي ًل :و�شعت «�لهيئة» �خلطط �للزمة مل��جهة مثل هذه
�ملخاطر �ملح َّددة ،وذلك بالتن�شيق مع �جلهات �ل�طنية �ملعن َّية ،من
خلل منظ�مة متكاملة مل��جهة تلك �ملخاطر و�لتدريب عليها ،بالتعاون
و�لتن�شيق مع �جلهة �لقيادية لكل طارئ ،من �أجل �ل��ش�ل �إلى جاهزية
تلك �جلهات عند حدوث �أي طارئ ،باالإ�شافة �إلى �ال�شتعد�د �مل�شبق
الإطلق �حلملت �الإعلمية �لت�ع�ية �ملعدة �شلفا و�ملت���شلة عرب
و�شائل �الإعلم �ملختلفة وقن��ت �لت���شل �الإجتماعي لت�شل �إلى �أكرب

من دون قراءة دقيقة
للمستقبل وتحليل
معطياته بدقة متناهية
ال يمكن رسم الخطط
االستراتيجية وتوجيه
االهتمامات والموارد وتلبية
االحتياجات المحتملة
وغيرها من التفاصيل
الضرورية لوضع سياسات
فعالة.

عدد من �أفر�د �ملجتمع لتمكني وتاأهيل �الأفر�د على كيفية م��جهة
�ملخاطر بكافة �أن��عها ،و�إر�شادهم �إلى �الإجر�ء�ت �ل�شحيحة ل�شمان
�شلمتهم.
ويف هذ� �ل�شياق من �ال�شتعد�د �مل�شبق تق�م �لهيئة ب��شع
�الأطر و�الإر�شاد�ت �لتي ت�شاهم يف و�شع �خلطط مل��جهة �ملخاطر
و�لتهديد�ت وفق �شجل �ملخاطر �ل�طني �لذي مت فيه تديد �ملخاطر
�لتي قد تتعر�ض لها �لدولة ومتت در��شة تلك �ملخاطر ب�شكل م��شع
ومتخ�ش�ض وو�شع �خلطط �للزمة و�الجر�ء�ت لكل خطر وتديد
�أدو�ر وم�ش�ؤوليات �جلهات �لقيادية و�مل�شاندة.
ما هي مقومات النجاح اأو ال�سباب التي اأدت الى متيز «الهيئة
الوطنية للطوارئ والأزمات والكوارث» وحتولها اإلى منوذج
يحتذى به على ال�سعيدين الإقليمي والعربي؟
من �أهم �أ�شباب �لنجاح كان �لدعم �للحمدود من �لقيادة �لر�شيدة
و�لذي كان له �أكرب �الثر يف �لنم� و�لتط�ر �مل�شه�د كما �ن �ملتابعة
�مل�شتمرة و�لقريبة من �شم� م�شت�شار �المن �ل�طني و�لعمل على تذليل
�ل�شعاب مبا ي�شمن ت�فري �مل��رد و�لدعم �للزم للقيام و�لنه��ض
بالهيئة كم�ؤ�ش�شة وطنية ر�ئدة .كما �ن �ملثابرة و�لعمل �لدوؤوب لفرق
�لعمل و�ملتابعة من قبل جمل�ض �الد�رة يف �لهيئة ومتابعة �لتط�ر�ت
�لعاملية و�ال�شتفادة منها �أو�شلها للدرجة �لتي تك�ن فيها من�ذجا عربي ًا
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«خير دليل على النتائج
المحمودة التي استطاعت
«الهيئة» أن تسجلها في
مجال التوعية ،هو هذا
العدد المتنامي على
الدوام للمتطوعين من
أبناء اإلمارات للمساهمة
في جهود إدارة الطوارئ
واألزمات والكوارث»
وعاملي ًا يحتذى به يف جمال �ال�شتعد�د �أو �جلاهزية للتعامل مع �الزمات
و�لط��رئ �أو �لك��رث �ل�طنية.
هل اأنتم را�سون عن وترية تطوير �سيا�سات منظومة الطوارئ
والأزمات يف الدولة وحتديث اآلياتها واأدواتها ،مبا يواكب
التقدم الذي ت�سهده هذه املنظمات املت�سابهة على م�ستوى
العامل؟
البد من �لتط�ير �مل�شتمر مع ما ين�شجم �ن�شجاما تام ًا مع �لتط�ر�ت
�لعلمية على م�شت�ى �لعامل يف جماالت �إد�رة �الأزمات و�لك��رث ،و�لهيئة
تعمل با�شتمر�ر حل�ش�ر �لفعاليات و�مل�ؤمتر�ت و�لدور�ت �لتدريبية
لتط�ير �خلرب�ت وت�شخريها خلدمة �ل�طن ،باال�شافة �إلى تاأهيل
�لك��در �لب�شرية عن طريق خطط �لتدريب �لتخ�ش�شي للط��رئ
و�الأزمات بناء على تليل �الحتياجات �لتدريبية ،و�لتي تعدها وتنفذها
�لهيئة �ل�طنية الإد�رة �لط��رئ و�الأزمات بالتن�شيق مع �جلهات �ملعنية،
حيث بلغ �لعدد �الإجمايل للمتدربني �ملنت�شبني بالدور�ت �لتخ�ش�شية
 6180لغاية عام  2016ولدينا نح�  30مدرب ًا م��طن ًا معتمد ً�.
و�أي�ش حُا تق�م �لهيئة وب�شكل دوري بقيا�ض ن�شبة ��شتعد�د �جلهات
�ل�طنية يف م��جهة �لط��رئ و�الأزمات و�لك��رث وذلك با�شتخد�م
�أف�شل �ملمار�شات �لعاملية �خلا�شة باآلية تقييم �ملخاطر و�لتهديد�ت
�ل�طنية ،ودر��شة �الإمكانيات للجهات �ملعنية وتليل وتديد
�الإمكانيات �ملر�د �ل��ش�ل �إليها ،و�إعد�د خطط �ملخاطر �ملحددة
و�خلطط �لد�عمة لها ،وكذلك �إجر�ء �لدور�ت �لتخ�ش�شية و�لتمارين
�ملحلية و�ل�طنية لقيا�ض جاهزية �جلهات �ملعنية يف �إد�رة �لط��رئ
و�الأزمات.
هل تتنا�سب طموحات «الهيئة» وم�ساريعها ال�سرتاتيجية
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مع الكفاءات التي طورتها واخلربات التي اكت�سبتها منذ
تاأ�سي�سها؟
ً
�إن و�حد� من �أبرز �إجناز�ت «�لهيئة» يتمثل يف تط�ير ك��در وطنية
متمكنة وم�ؤهلة تاأهي ًل عايل �مل�شت�ى ،ت�شاهي يف عمق خربتها فرق
�لعمل يف �لدول �الأكرث تقدم ًا يف �لعامل .من خلل �لتدريب �ملت���شل
و�لتعاون �لتفاعلي مع �جلهات ذ�ت �ل�شلة على �مل�شت�ى �لدويل ،وبذل
�لكثري من �جله�د يف �لتخطيط و�لتنظيم �لدقيق لتحقيق �لنه��ض
ب�ش��عد �أبناء �الإمار�ت �لذين يبذل�ن �لغايل و�لنفي�ض ل�طن �أكرث
�زدهار ً�.
وقد بد�أت عمليات �لتاأهيل مع �لتاأ�شي�ض قبل ع�شر �شن��ت ،والتز�ل
م�شتمرة �نطلقا من حر�ض «�لهيئة»« على ت�طني ك��درها بالكامل
وقد متت هذه �ملهمة بنجاح ،وال بد من �الإ�شارة هنا �إلى �أن «�لهيئة»،
وفرت �لتدريب �لتخ�ش�شي و�لعام لـ  4228متدرب بني عامي 2014
و 2016بهدف بناء فريق خبري ومتدرب تع�ل عليه يف تنفيذ مهامها،
ما يدل على تكاثف �جله�د وحث �خلطى مل�شتقبل �أكرث ��شر�ق ًا.
اإلى اأي مدى متكنت «الهيئة» من رفع م�ستوى الوعي باملخاطر،
وتر�سيخ ثقافة ال�سالمة يف دولة الإمارات العربية املتحدة
ب�سكل ملحوظ؟
�أحدثت «�لهيئة» خلل �ل�شن��ت �لع�شر �ملا�شية تط�ر ً� كبري ً�
يف تر�شيخ ثقافة �ل�شلمة و تط�ير مفاهيمها يف �ملجتمع �الإمار�تي
و�لتعريف مبخاطر �لط��رئ و�الأزمات و�لك��رث ون�شرت �لت�عية
�مللح�ظة ح�ل كيفية �ال�شتعد�د للتعامل معها ،وذلك �ن�شجاما مع
تخطيطها �ال�شرت�تيجي لتح�يل �ملجتمع �إلى «م�شتجيب �أول» الأن جه�د
�ال�شتجابة للمخاطر و�لتعايف منها ال تك�ن جمدية بالقدر �لكايف مامل
ينخرط املجتمع ككل فيها ويعمل يد ًا بيد مع اجلهات املعنية للت�شدي
لها ،ويك�ن �أع�شاوؤه م�ؤهلني للتعاون و�لعمل �جلماعي للم��جهة
بالط��رئ و�الأزمات و�لك��رث ويتمتع�ن مبعرفة كافية عنها وعن
تد�عياتها و�شبل �حلد من �آثارها .وخري دليل على �لنتائج �ملحم�دة
�لتي ��شتطاعت «�لهيئة» �أن ت�شجلها ،ه� هذ� �لعدد �ملتنامي على �لدو�م
للمتط�عني من �أبناء �الإمار�ت للم�شاهمة يف جه�د �إد�رة �لط��رئ
و�الأزمات و�لك��رث .،وقد بلغ عدد �ملنت�شبني للربنامج �لتط�عي �لذي
�أطلقته «�لهيئة»  2330متط�ع ًا ،بينهم  1610من �لذك�ر و  720من
�الإناث.
ولل�ق�ف على �شبب رئي�شي ور�ء جناح «�لهيئة» يف تر�شيخ ثقافة
�ل�شلمة يف �الإمار�ت و�جتذ�ب �الآالف �ملتط�عني ،من �ل�شروري
معاينة دورها �الإعلمي ،وال�شيما �أن الأدو�ت �الت�شال �جلماهريي
�أهمية بالغة يف ن�شر �ملعرفة على نطاق و��شع .هذ� �حلجم �لكبري من
�مل��د �لرتويجية يدل على �لعمل �جلاد �لذي تق�م به «�لهيئة» بهدف
متكني �ملجتمع من �أن يك�ن �شند ً� ق�ي ًا للفرق �ملخت�شة يف �إد�رة
�لط��رئ و�الأزمات و�لك��رث.

الت�أ�سي�س
الهيئة الوطنية إلدارة الطوارئ واألزمات والكوراث

سجل حافل باإلنجازات
فـي حفنة من السنوات
احلـــديـــث عـــن اجنــــــازات «الــهــيــئــة
الوطنية لإدارة الــطــورائ والأزمـــات
والــكــوراث» يــطــول ،وذلــك بالرغم من
انها لتزال فتية يف مقتبل العمر .فهي
حققت يف �سنواتها الع�سر جناحات
ت�ساعفت وتــنــوعــت لأ�ــســبــاب اأهمها
توجيهات القيادة الر�سيدة ودعمها
الــالحمــدود يف مقدمتها .ول�ــســك ان
ت�سميم كــوادر «الهيئة» ،على اختالف
مهماتها وم�ستوياتها ،وعملها الــدوؤوب
لتطوير قدراتها و�سقل مهاراتها ،لعبا
دور ًا مهم ًا يف قطع «الهيئة» اأ�سواط ًا
طــويــلــة عــلــى طــريــق بــنــاء منظومة
متكاملة لإدارة الــطــوارئ والزمـــات
والكوراث ،بالتعاون مع �سركائها ،بغر�س
تطبيق حــمــايــة الرواح واملمتلكات
ومكت�سبات الدولة.
ت�سعى الهيئة حــالــي ـ ًا اإلـــى اإجنـــاز
عــدد مــن املــ�ــســاريــع وتنفيذ جمموعة
من اخلطط امل�ستقبلية لتعزيز م�ستوى
ال�ــســتــجــابــة يف حــــالت الـــطـــوارئ و
الكوارث والأزمات ،منها منظومة الإنذار
املبكر املزمع اإطالقها قبل بداية 2018
لتي�سري التوا�سل مع ال�سخا�س املعر�سني
للخطر ومتكينهم من ال�ستعداد لي نوع
من املخاطر اأوال�ستجابة الفعالة له،
وذلك للحفاظ على الأرواح واملمتلكات.
كما افتتحت مراكز عمليات تعمل على
مدار ال�ساعة مما يوفر جهوزية عالية.

المــــراكــــــز

التدريب  -إحصائيات

يناير 45 2018

الت�أ�سي�س
التدريب  -إحصائيات

الــتــمـــــاريــــــن
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الت�أ�سي�س
االتفاقيات

مجموع

االتفاقيات:
50

الفعـــاليـــــات

يناير 47 2018

أخبار
ا لهيئة

لتعزيز الجهود لحماية االرواح والمكتسبات

«الهيئة» تبرم اتفاقيتين مع «مركز محمد بن راشد
للفضاء» ووزارة التربية والتعليم
ت�سعى «الهيئة الوطنية لإدارة الأزمات والطوارئ والكوراث» اإلى متتني عالقات التعاون املتبادل مع اجلهات ذات الهتمام
امل�سرتك مبا ي�ساعد على �سقل مهارات كوادرها واإك�سابهم خربات جديدة ورفع م�ستوى اجلاهزية ل�سمان خري دولة الإمارات
العربية املتحدة ومن فيها .ويف هذا الإطار اأبرمت «الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث» مذكرتي تفاهم من
�ساأنهما اأن يعززا جناح اجلهود الرامية اإلى حماية الأوراح واملكت�سبات يف الدولة من كل املخاطر املحتملة.

مركز حممد بن را�سد للف�ساء
وقد وقع �شعادة د .جمال حممد �حل��شني ،مدير عام «�لهيئة»
و�شعادة ي��شف حمد �ل�شيباين ،مدير عام «مركز حممد بن ر��شد
للف�شاء»� ،أولى هاتني �ملذكرتني ،بهدف تدعيم �أطر �لتن�شيق �مل�شرتك
يف جمال تطبيقات �ال�شت�شعار عن حُبعد ،وتبادل �لبيانات و�خلرب�ت
�لعلمية .
وتتمح�ر �ملذكرة ح�ل �لتعاون يف جمال تطبيقات �ل�ش�ر
�لف�شائية ،على �ن ياأخذ «�ملركز» بعني �الإعتبار �مل���شفات و�ملقايي�ض
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و�ملتطلبات �لفنية �ملرتبطة باالأقمار �ل�شناعية �مل�شتقبلية ،على نح�
يلبي �إحتياجات «�لهيئة» من �ل�ش�ر و�لتطبيقات �لف�شائية .و�إتفق
�لطرفان على در��شة �إمكانية ��شتخد�م �ل�ش�ر �لف�شائية يف �لدر��شات
و�خلطط �لتي تعدها «�لهيئة» ،وكذلك على �لتن�شيق يف عمليات تط�ير
�مل��رد �لب�شرية وتعزيز مهار�ت �لك��در وقدر�تهم �لفنية.
من جانبه �أكد �شعادة د .جمال حممد �حل��شني ،مدير عام «�لهيئة»
على «�أهمية هذه �التفاقية �لتي تخدم �لطرفني يف قطاع عل�م وتقنيات
�لف�شاء �مل�شتد�م �لتي ت�شاعد يف دعم ��شرت�تيجية وروؤية �لهيئة يف

أخبار
ا لهيئة
تقيق �شيا�شة �لدولة فيما يخ�ض �الجر�ء�ت �للزمة الإد�رة �لط��رئ
و�الأزمات و�لك��رث ،و��شتخد�مها يف جمال تطبيقات �ال�شت�شعار عن
بعد وجمال �لت�شميم و�لتحليل �جلغر�يف».
�أما �شعادة ي��شف حمد �ل�شيباين ،مدير عام «مركز حممد بن
ر��شد للف�شاء» فاعترب �أن «مذكرة �لتفاهم جت�شد �الأهد�ف و�لتطلعات
�مل�شرتكة بني �جلهتني يف تقيق �لت�جهات �لتنم�ية �ل�شاملة للدولة»،
و�شدد على «�أهمية �لرت�بط و�لتكامل بني �جلهتني يف ت�شخري �خلدمات
�لف�شائية يف �إد�رة �لط��رئ و�الأزمات و�لك��رث و�لتنمية ،وفق �أف�شل
�ملمار�شات و�ملعايري �لعاملية».
وزارة الرتبية والتعليم
�إلى ذلك ،وقع �شعادة �ملهند�ض عبد �لرحمن �حلمادي وكيل وز�رة
�لرتبية و�لتعليم ل�ش�ؤون �لرقابة و�خلدمات �مل�شاندة ،مع د� .حل��شني،
مذكرة تفاهم بني «�لهيئة» ووز�رة �لرتبية و�لتعليم بق�شد تعزيز
�ل�شر�كة �لبناءة بني �لطرفني مبا يتعلق بن�شر �لثقافة و�ل�عي �للزم
بني م�ظفي وز�رة �لرتبية و�لتعليم و�لطلب يف جمال �إد�رة �لط��رئ
و�الأزمات و�لك��رث.
وتهدف �ملذكرة �إلى �لتعاون على �عد�د �لرب�مج و�ل�شيا�شات
�ملتعلقة بخطط �ال�شتعد�د و�ال�شتجابة حلاالت �لط��رئ و�الأزمات
و�لك��رث ،وت�شهيل تبادل �ملعل�مات ،و�ال�شرت�تيجيات وو�شع خطط
�لعمل �مل�شرتكة و�لكتيبات و�لن�شر�ت �لت�ع�ية و�لتثقيفية و�ملبادر�ت،
كما ت�ؤكد على وج�ب ت�فري م�شاركة �أكرب مل�ظفي وز�رة �لرتبية يف
�لدور�ت و�لندو�ت و�لرب�مج �لتي جتريها �لهيئة.
ويف هذ� �ل�شياق قال �شعادة �ملهند�ض عبد�لرحمن �حلمادي �إن
«�لهيئة» هي �إحدى تلك �مل�ؤ�ش�شات �ملرم�قة �لتي ت�شعى �ل�ز�رة �إلى
تق�ية �شبل �لتعاون معها و�إن�شاء �شر�كات ��شرت�تيجية تخدم ت�جهات
�ل�ز�رة جلهة �ال�شتفادة من �لتجارب �لر�ئدة يف م�ؤ�ش�شاتنا �ل�طنية .
و�أ�شار �إلى �أن «�ل�ز�رة» تعكف بالتعاون مع «�لهيئة» على تط�ير برنامج
تدريبي متخ�ش�ض يف جمال �إد�رة �الأزمات للطلبة.
من ناحيته �أكد د �حل��شني �ن �التفاقية تاأتي �شمن خطط �لهيئة
�لهادفة �إلى رفع م�شت�ى وعي �جلمه�ر ب�شفته �مل�شتجيب �الول يف
حاالت �لط��رئ و�الزمات ،من �جل �شمان ��شتعد�د كافة مك�نات
�ملجتمع ،مبا فيهم �ملجتمع �ملدر�شي و�لذي يبلغ �مللي�ن طالب على
م�شت�ى �لدولة مل��جهة �أي طارئ ال قدر �هلل  .ولفت �لى �ن �ال�شتعد�د
و�جلاهزية من �لعنا�شر �لهامة يف �لرب�مج �ال�شرت�تيجية �لتي تعدها
«�لهيئة» ،م�ؤكد ً� �أن �لقدر�ت �ل�طنية �ل�شابة عماد �حلا�شر و�مل�شتقبل
و�لرثوة �حلقيقية لل�طن .
مدير التدريب الدويل يف الأمم املتحدة
ويف �شياق مت�شل،بحث �شعادة د .جمال حممد �حل��شني �وجه
�لتعاون �مل�شرتك وتبادل �خلرب�ت مع �ل�شيد �شان جاي مدير مكتب

�لتدريب �لدويل يف �المم �ملتحدة ،وذلك على هام�ض فعاليات ور�ض
عمل ح�ل تطبيق �طار �شاند�ي �لعام للح ّد من �ملخاطر يف �ملنطقة
�لعربية ،بالتعاون مع �ملكتب �لعربي للمنظمة �لدولية للح ّد من �ملخاطر.
وتناول �لطرفان �شبل تن�شيق �جله�د وتفعيل منظ�مة �الت�شال �ملبا�شر
بني الدول من خالل نقاط ات�شال لتطبيق ا�شرتاتيجيات اطار عام
�شاند�ي.
و�أكد د� .حل��شني على �أهمية نقل �ملعرفة و�خلرب�ت من خلل
�التفاقيات و�ل�شر�كات يف �لت�شدي للمخاطر �لتي ميكن �ن يتعر�ض
لها �ملجتمع ،م�ؤكد� على �همية �ال�شتعد�د و�لتعاون وتط�ير وت�شني
�لفج��ت �لتي تعيق �ال�شتعد�د و�جلاهزية للتعاون مع حاالت �لط��رئ
و�الزمات و�لك��رث ،م��شحا �ن ثمة حاجة عاجلة للتنب�ؤ باملخاطر
و�لك��رث و�لتخطيط لها و�حلد منها من �أجل حماية �لنا�ض و�ملجتمعات
و�لبلد�ن.
من جهته��،شاد �شان جاي مبا و�شلت �ليه دولة �المار�ت �لعربية
�ملتحدة من جاهزية يف منظ�مة �لط��رئ و�الزمات و�لك��رث �ل�طنية
للدولة ،وتبني ��شرت�تيجية م�حدة الإد�رة �لط��رئ و�الزمات و�لك��رث
ل�شمان �أمن و�شلمة �الرو�ح و�ملمتلكات وتقيق دورها �القليمي
و�لدويل وعطائها �مل�شتمر كدولة مانحة للم�شاعد�ت �الن�شانية
و�الغاثية ،وقال �إن من �الأهمية مبكان �شمان تدفق �ملعل�مات وت�طيد
�ل�شر�كات وزيادة �لكفاء�ت وتبادل �خلرب�ت بني �لدول و�مل�ؤ�ش�شات
ذ�ت �لعلقة.
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للحفاظ على مستوى الجاهزية العالي

تمرينان على اإلجالء من دولة اجنبية واالستجابة
للطوارئ النووية
توا�سل «الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث» العمل للحفاظ على م�ستوى اجلاهزية يف دولة الإمارات
العربية املتحدة عالي ًا ا�ستعدادا لال�ستجابة اإلى اي نوع من املخاطر املحتملة ،مما يتطلب اإجراء تدريبات عملية ومتارين
متخ�س�سة ت�سمن لفرق العمل البقاء يف حالة تاأهب متكنهم من التعامل على نحو فعاّل مع اي اأزمة اأو طارئ.
اإجالء الرعايا من دولة خارجية
وجاء �أحد �الأمثلة على هذه �لتدريبات �لعملية يف �إطار �الإ�شتعد�د
للك��رث �ملحتملة خارج دولة �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة وبنا ًء على
ت�جيهات �شم� �ل�شيخ عبد�هلل بن ز�يد �آل نهيان وزير �خلارجية
و�لتعاون �لدويل ،حني نفذت وز�رة �خلارجية و�لتعاون �لدويل،
وبالتن�شيق و�لتعاون مع «�لهيئة» ،يف �أكت�بر �ملا�شي« ،مترين طاولة»
ب�شاأن �إجلء م��طني ورعايا دولة �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة و�لبعثات
�لدبل�ما�شية من �لبلد�ن �ملت�شررة بالك��رث ،وذلك يف مقر وز�رة
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�خلارجية و�لتعاون �لدويل باإمارة �أب�ظبي .وبح�ش�ر وم�شاركة عدد
من �مل�ش�ؤولني و�ملعنيني من وز�رة �خلارجية و�لتعاون �لدويل و»�لهيئة».
و�أحُجري �لتمرين �ن�شجام ًا مع حر�ض �لقيادة �حلكيمة لدولة
�الإمار�ت �لعربية �ملتحدة على �شمان وج�د قدر�ت منا�شبة وجاهزية
عالية مل��جهة �أي طارئ �أو �أزمة ،ال �شمح �هلل ،وبطرق فعالة تلتزم
�أعلى �ملعايري �لعاملية و تعمل وفق منظ�مة �لط��رئ و�الأزمات و�لك��رث
�ل�طنية.
وبهذه �ملنا�شبة� ،أكد �شعادة �شيف حممد �رحمه �ل�شام�شي نائب

أخبار
لهيئة
الحدث
ا
مدير عام «�لهيئة» على �أن �إ�شت�شافة وز�رة �خلارجية و�لتعاون �لدويل
للتمرين  ،هي خري دليل على مدى �لت���شل �مل�شتمر و�لتن�شيق و�لتعاون
�لد�ئمني بني �ل�ز�رة و«�لهيئة» من �أجل �لهدف �الإ�شرت�تيجي �لذي
ي�شعى �جلميع �إلى تقيقه.
التعامل مع الطورائ النووية وال�سعاعية
ويف مثال �آخر ،نظمت «�لهيئة» بالتعاون مع «�شركة ن��ة للطاقة»
مترين ًا متكام ًل م�شرتكا لل�شتجابة للط��رئ �لن�وية و�الإ�شعاعية د�خل
م�قع بر�كة وخارجهّ ،مت بقيادة �شرطة �ب�ظبي ،وقد جرى تقييمه
من قبل «�لهيئة �التادية للرقابة �لن�وية» و»�لهيئة �ل�طنية الإد�رة
�لط��رئ و�الأزمات و�لك��رث» .و�شارك يف �لتمرين فريق �لط��رئ
�ملحلي الإمارة �أب�ظبي وهيئة �ل�شحة و�أب�ظبي للإعلم و�لعديد من
�جلهات �التادية و�ملحلية ذ�ت �الخت�شا�ض �إلى جانب �ل�شركاء
�ال�شرت�تيجني.
و��شتمل �لتمرين على ت�حيد �ملفاهيم الإجر�ء�ت �لقيادة و�ل�شيطرة
و�لعمليات �مل�شرتكة ملنظ�مة �ال�شتجابة للط��رئ يف �ملحيط �خلارجي
عند �ال�شتجابة حلاالت ط��رىء ن�وية يف حمطة « بر�كة « وذلك لكي
تتما�شى مع �للئحة �ل�شادرة من �لهيئة �التادية للرقابة �لن�وية
و�ملتعلقة بالط��رئ �لن�وية ،وتط ّبق �ال�شرت�طات �لتي و�شعتها منظمات
دولية خمت�شة حلماية �شلمة �مل�ظفني و�ملجتمع و�لبيئة و�ملمتلكات
�لعامة .يذكر �أن �لتمرين �ملق ّيم يعد �أحد �ملتطلبات �الأ�شا�شية للح�ش�ل
على رخ�شة �لت�شغيل للمحطة �الأولى من حمطات «بر�كة» للطاقة
�لن�وية.
و�أ�شاد �لدكت�ر جمال حممد �حل��شني مدير عام «�لهيئة» باجله�د
�ملبذولة من خلل ��شتعد�د وقدر�ت �جلهات �مل�شاركة ،م�ؤكد ً� �أن جناح
�لتمرين يف تقيق تطلعات �لقيادة لبناء منظ�مة م�شرتكة جتعل
من م�شروع حمطة «بر�كة» للطاقة �لن�وية من�ذجا يحتذى من حيث
�اللتز�م باأعلى معايري �جل�دة و�ل�شلمة مما يعك�ض مهنية وتفاين
جميع �لعاملني يف �مل�شروع .
من جهته قال �ملهند�ض حممد �شاح�ه �ل�ش�يدي �لرئي�ض �لتنفيذي
باالإنابة ل�شركة ن��ة للطاقة�« :إن �شركة ن��ة للطاقة تعمل حاليا على
قدم و�شاق �إلى جانب �لهيئة �التادية للرقابة �لن�وية ل�شمان ��شتيفاء
جميع �ملتطلبات للح�ش�ل على رخ�شة �لت�شغيل للمحطة �الأولى من
حمطات بر�كة وجزء ال يتجز�أ من مرحلة �جلاهزية �لت�شغيلية ه�
جاهزية منظ�مة �ال�شتجابة للط��رئ �لن�وية و�الإ�شعاعية يف �ملحيط
�لد�خلي و�خلارجي ملحطة بر�كة للطاقة �لن�وية و�جتياز �لتمرين
�ملقيم».
جدير بالذكر �أن �جلهات �ملعنية مبنظ�مة �إد�رة �لتاأهب للط��رئ
يف «ن��ة» ،تتعاون يف �أد�ء مهماتها ،مع �أكرث من  40جهة خمتلفة مثل
وز�رة �لد�خلية و�لهيئة �ل�طنية الإد�رة �لط��رئ و�الأزمات و�لك��رث

د .جمال محمد الحوسني
مدير عام «الهيئة»:
نشيد بالجهود المبذولة من
خالل استعداد وقدرات الجهات
المشاركة ،مؤكدًا أن نجاح
التمرين في تحقيق تطلعات
القيادة لبناء منظومة مشتركة
تجعل من مشروع محطة
«براكة» للطاقة النووية نموذجا
يحتذى من حيث االلتزام بأعلى
معايير الجودة والسالمة مما
يعكس مهنية وتفاني جميع
العاملين في المشروع.
وغريها من �جلهات �لتي تتن�ع �خت�شا�شاتها بني خدمات �لط��رئ
و�خلدمات �لطبية و�ل�شحية و�حلماية و�إد�رة �ملن�شاآت و�لدفاع �ملدين .
باإ�سراف «الهيئة»
ويف �شياق مت�شل ،ت�شرف «�لهيئة» على �ملر�جعات �مل�شتمرة �لتي
جتريها �جلهات �مل�شتجيبة للمنظ�مة �خلارجية ملحطة بر�كه للطاقة
�لن�وية ��شتعد�د�تها وخططها مل��جهة حاالت �لط��رئ �لن�وية.
و�ل��قع �أن ملنظ�مة �ال�شتجابة �خلارجية ملحطة بر�كه فريق عمل
م�ؤلف من �لدو�ئر �ملحلية يف �إمارة �أب�ظبي ،و�جلهات �التادية ذ�ت
�الخت�شا�ض ،و�ل�شركاء �ال�شرت�تيجيني ،ويعمل �جلميع وفق خطط
و�آليات تن�شيقية ��شتعد�د� مل��جهة �أي طارئ ن�وي يف �ملحطة �ملعنية
بانتاج �لطاقة �لكهربائية من �لطاقة �لن�وية.
وتعترب �ال�شتجابة �لطبية من �لعنا�شر �لرئي�شية �لتي تربز �إمكانيات
�إمارة �أب�ظبي �لطبية لل�شتجابة الأي طارئ ن�وي� ،إذ �أن �شركة �أدن�ك،
وهي من �ل�شركاء �ال�شرت�تيجيني يف هذ� �مل�شروع �حلي�ي ،جهزت
بالتعاون و�لتن�شيق مع د�ئرة �ل�شحة باأب�ظبي ،ووز�رة �ل�شحة ،وفريق
�إد�رة �لط��رئ و�الأزمات و�لك��رث يف �إمارة �أب�ظبي ،منظ�مة ��شتجابة
طبية بخطط و�أجهزة وك��در طبية م�ؤهلة على �أعلى �مل�شت�يات ت�شب ًا
الي طارئ �أو �زمة يف �مل�قع.
يناير 51 2018

أخبار
ا لهيئة

القوات المسلحة و»الهيئة» تنظمان دورة حول تجربة نيوزيلندا في إدارة المخاطر

د .الحوسني :اإلطالع على افضل الممارسات يعزز
قدراتنا ويرفع جاهزيتنا

نظمت القيادة العامة للقوات امل�سلحة بالتعاون مع «الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث» دورة تدريبية
بعنوان « من الكارثة الى التعايف – جتربة نيوزيلندا –الدرو�س امل�ستفادة» ،.مب�ساركة  29قيادي ًا وم�ضوؤو ًال من خمتلف الوزارات،
وذلك يف مقر «اأكادميية ربدان» بالعا�سمة اأبو ظبي اأواخر �سهر نوفمرب الفائت.
و�فتحُتحت �لدورة �لتي ت���شلت فعالياتها �أربعة �أيام ،بح�ش�ر �شعادة
�لل��ء مبارك �لنيادي رئي�ض �الد�رة �لتنفيذية لل�شيا�شات و�لتعاون –
وز�رة �لدفاع ،و�شعادة جريميي كلرك و�ت�ش�ن �شفري ني�زيلند� لدى
دولة �المار�ت ،و �ل�شيد جيم�ض م�ر�ض رئي�ض �الكادميية وعدد كبري من
�خلرب�ء و�لباحثني.
اللواء النيادي
و�ألقى �شعادة �لل��ء مبارك �لنيادي كلمة �الفتتاح �لتي �كد فيها
على �شرورة �ال�شتفادة من خرب�ت وجتارب �لدول �ملتقدمة يف كيفية
�لتعامل مع �لك��رث و�الأزمات ،م�شري� �لى �ن ني�زيلند� من �لدول
�لتي تتمتع بخرب�ت و��شعة يف هذ� �ملجال  .و�أو�شح �ن تبادل �خلرب�ت
�مر �شروري لتطبيقه يف �ل��قع �لعملي ،وملنح �ملعنيني باإد�رة �لط��رئ
و�الزمات وكذلك طلب �كادميية ربد�ن �ملتخ�ش�شني يف �لط��رئ
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و�الأزمات فر�شة ملعرفة �ملزيد من �لدرو�ض �لعملية مل��جهة �لك��رث يف
حال ح�ش�لها ب�شرعة وحزم .
د .احلو�سني
وبهذه �ملنا�شبة ،قال �شعادة د .جمال حممد �حل��شني مدير عام
«�لهيئة �ل�طنية الإد�رة �لط��رئ و�الأزمات و�لك��رث» �إن « مثل هذه
�لتدريبات و�لدور�ت هي جزء من �لرب�مج �لتي يتم �إدر�جها يف خطط
�لتدريب �ل�طنية من قبل �لهيئة لرفع م�شت�ى �ل�عي و�ملعرفة لدى
منت�شبي �لهيئة و�جلهات و�مل�ؤ�ش�شات �حلك�مية �ملعنية باإد�رة �لط��رئ
و�الزمات و�لك��رث ،ولل�ق�ف على �أف�شل �ملمار�شات �لعاملية و�خلرب�ت
�لدولية لرفع م�شت�ى فاعلية �الجر�ء�ت و�خلطط لدى جميع �لعاملني
يف �ملنظ�مة �ل�طنية الإد�رة �لط��رئ و�الزمات و�لك��رث».

أخبار
ا لهيئة

ال�سفري وات�سون
من جانبه �كد �شعادة �ل�شفري جريميي كلرك و�ت�ش�ن ،يف كلمة
�ألقاها يف م�شتهل �لدورة على حجم �لتقدم و�لتط�ر �لذي ت�شهده
علقات بلده مع دولة �الإمار�ت يف �شتى �ملجاالت ،م�شري ً� �إلى �أن
ني�زيلند� تبحث عن �لكيفية �لتي ميكن من خللها تعزيز �لتعاون
�لثنائي يف جمال �الأمن و�لط��رئ و�لتعامل مع حاالت �لط��رئ
و�الأزمات و�لك��رث و�شد �لهجمات �الإلكرتونية ،وتبادل �الآر�ء و�الفكار
يف �لتعامل �لناجح الإد�رة حاالت �لك��رث و�الزمات على كافة م�شت�يات
�لط��رئ �ملعتمدة.
وبعد ذلك ،قدم �ل�شيد جيف �آ�شف�رد ،مدير �الأكادميية نبذة
للتعريف بالربنامج ،و�ملدربني و �لنتائج �ملت�قعة من هذه �لدورة �لتي
تقام للمرة �الأولى يف دولة �المار�ت �لعربية �ملتحدة.
مقارنة بني المارات ونيوزيلندا
وا�شتملت اجلل�شة االأولى على حما�شرة حول «اخلطوط العري�شة
لنظام �الأمن �ل�طني �لني�زيلندي» قدمها روب ماكي و كاتري�نا
روبين�ش�ن و�لل��ء تيم جال  .ويف جل�شة �لعمل �لثانية�� ،شتعر�ض ج�ن
هاميلت�ن ونيفيل ر�يلي نظام �ال�شتجابة للزمات وجتربة ني�زيلند�
بتكييف من�ذج �لنظام �ملن�شق الإد�رة �حل��دث و�حلاالت �ملعقدة،
ودجمها عرب وكاالت متعددة.
�ما �جلل�شة �الأخرية يف �ول �يام �لدورة ،فكانت بعن��ن « �النعكا�ض:
مفه�م و�الإطار �لعام لل�شتجابة» و مت خللها مناق�شة جماعية ح�ل
نظام دولة �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة باملقارنة مع ني�زيلند� ،و�ش ّلط
�مل�شارك�ن �ل�ش�ء على �أوجه �ل�شبه و�الختلف و �لدرو�ض �لتي تعلمتها

ني�زيلند� و�لتي قد تك�ن ذ�ت �شلة بدولة �الإمار�ت و�لعك�ض .
وتناولت جل�شات �لعمل �لتالية جمم�عة و��شعة من �مل��ش�عات
و�لق�شايا ذ�ت �لعلقة ،منها على �شبيل �ملثال ،مناذج ��شتجابات
للط��رئ �ملعقدة و��شتجابة للك��رث �لكبرية  -ح��دث �أثبتت �شع�بتها
و�شع�بة �إد�رتها ،مثل غرق �شفينة �حلاويات �لعملقة «�م يف رينا»،
وكيفية �لتعامل مع �حل��دث �لبحرية و�لتل�ث �لرئي�شي �لناجم عن
�حلادث ،و�ال�شتجابة للط��رئ من منظ�ر �قليمي.
زلزال كراي�ست�سري�س
ويف �إحدى �جلل�شات مت ��شتعر��ض �شبل �ال�شتجابة للك��رث
�خلطرية و�شاقت �لنقا�شات «زلز�ل كر�ي�شت�شري�ض ()2011
من�ذجا ً» ،كما ت�قف ج�ن هاميلت�ن وروب ماكي يف لقاء الحق عند �شبل
�ال�شتجابة و�لتعايف يف �أوقات �الزمات و�لط��رئ و�لك��رث �لطبيعية،
وتطرقا �إلى �شبل �إد�رة �لعلقات �ل�شيا�شية بني �ل�شلطات �حلك�مية
�ملركزية و�ملحلية.
يف �لي�م �لر�بع و�الأخري ،مت تقييم �لنتائج �لنهائية و�لدرو�ض
�مل�شتفادة ،كما ن�ق�شت من قبل �للجنة مع جميع �ملدربني برئا�شة جيم
رولف ،و�جمعت �الآر�ء على �ن �لدورة كانت فر�شة لتبادل �الأفكار ح�ل
كيفية �إفادة دولة �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة من �لدرو�ض �لتي تعلمتها
ني�زيلند وقدرتها على تطبيق هذه �لدرو�ض .
ويف �خلتام قام �شعادة د .جمال �حل��شني مدير عام �لهيئة
�ل�طنية الإد�رة �لط��رئ و�الأزمات و�لك��رث بتكرمي �مل�شاركني وت�زيع
�ل�شهاد�ت عليهم.
يناير 53 2018

أخبار
ا لهيئة
بهدف تطوير مهارات الكوادر المحلية والوطنية

«الهيئة» تنظم ثالث دورات تدريبية متخصصة

نظمت «الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث»  3دورات تدريبية اأخري ًا يف اأبو ظبي ،يف اإطار عملها املتوا�سل
لتطوير مهارات وقدرات موظفيها وعدد من كوادر املوؤ�س�سات املعنية مبهمات احلد من املخاطر املختلفة.

التخطيط ال�سرتاتيجي
هكذ� تركزت دورة «�لتخطيط �ال�شرت�تيجي �أثناء �لط��رئ و�الأزمات
و�لك��رث» ،مب�شاركة  16م�ظف ًا ،ميثل�ن عدد من �ل�ز�ر�ت و�لدو�ئر
�التادية و�ملحلية ،على مناق�شة �لقدر�ت و�ملهار�ت و�خلرب�ت �لتي
يجب �ن يتحلى بها قادة وفرق �لط��رئ و�الأزمات ،وكيفية �لتعامل مع
حاالت �لط��رئ و�الزمات� ،إلى جانب �همية �تخاذ �لقر�ر�ت �ملنا�شبة
وتد�عيات هذه �لقر�ر�ت ،و�شبل تد�رك �الخطاء �ملحتملة.
و��شتملت م��ش�عات �لدورة �لتي قادها خبري بريطاين ،على �همية
بناء �شجل خماطر ينبغي تديثه بانتظام ،وو�شع �خلطط �ملنا�شبة
و�لتدرب عليها .ومت تليل مر�حل ��شرت�تيجة �لط��رئ و�الزمات ،وهي
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�ملنع و�حلماية و�جلاهزية و�ال�شتعد�د و�ال�شتجابة و�خري� �لتعايف ،كما
ن�ق�شت كيفية تديد �لية كل مرحلة ومتطلباتها من �لتدريب و�العد�د
وبناء �لقدر�ت و�الجر�ء�ت و�لتن�شيق �مل�شرتك.
التعايف من الكوارث الكيميائية..
�إلى ذلك� ،أجرت «�لهيئة» دورتني ح�ل «دور �لتعايف من �لك��رث
�لكيميائية و�ال�شعاعية و�لبي�ل�جية» ،و «�إد�رة �مل�شاريع» وذلك بهدف
تهيئة �لك��در �ملتخ�ش�شة لدى �جلهات �ملعنية يف �لدولة بهذين
�مل��ش�عني .وقدم �خلبري �لربيطاين ديفيد هيت�شن �شرح ًا و�في ًا للطرق
�ملتبعة يف �الإعد�د الإطار لعمليات �لتعايف من �لك��رث �لكيميائية

أخبار
ا لهيئة

و�ال�شعاعية و�لبي�ل�جية وكيفية تطبيقه ومدى �همية �الطار ،م��شحا
�ملتطلبات و�ل��جبات �ملتعلقة باإز�لة �لتل�ث وتطهري �مل�قع �مل�شاب.
و�إذ �ش ّلط �خلبري �ل�ش�ء على حُ�شبل �لتمرن على �ال�شتجابة �لكيميائية
و�ال�شعاعية و�لبي�ل�جية  ،فقد حر�ض على �شرب �أمثلة ودر��شة حاالت
و�قعية.
اإدارة امل�ساريع
ومن جانبه ،ناق�ض �خلبري �لدكت�ر عامر حميد بندر �همية
�عد�د �مل�شاريع ،و��شرت�تيجياتها و�أن��عها ،وطرق تديد �لنتائج
و�الفرت��شات و�لقي�د و�الحتياجات من �لق�ى �لعاملة ،و�أ�شاليب

�ختيار �مل�شروع و�ملنهجيات �ملتبعة و�ملخاطر و�الأخلقيات و�مل�ش�ؤوليات
�ملهنية ،مبين ًا �الخطاء و�لتناق�شات �ملحتملة �لتي قد ت��جه �مل�شروع
من تديات وخماطر وقي�د قد تهدد مبنعه من تقيق �لغاية �ملرج�ة
منها.
وقد �أثنى �خلرب�ء �لذين قادو� �لدور�ت �الآنفة �لذكر على
�مل�شاركني ،م��شحني �نهم تعامل�� مع �ملعل�مات و�لتمارينات ب�شكل
جدي واهتمام بالغ ،كما حر�شوا على مناق�شة النقاط املدرو�شة ،يف
ج� تفاعلي  ،مما ي�ؤكد �أن �لنقا�شات �لتي ��شتملت عليها هذه �لدور�ت
�شت�شاعد على تط�ير �ملهار�ت �ملنا�شبة لدى �مل�ظفني �مل�شاركني.
يناير 55 2018

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

«�شكري لهذه اللفتة الطيبة من اأم الإمارات ال�شيخة فاطمة
بنت مبارك حفظها اهلل ..وهديتي الكربى هي راحة �شعبي..
و�شعادة جمتمعي ..ور�شا ربي عن اأعمالنا»
(يف �حل�شاب �لر�شمي ل�شم�ه على م�قع «في�شب�ك»،
)2017/11/23

الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان
نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية
«العامل ينق�شم لنوعني من الدول ،الأول كالنهر معطاء،
والثاين م�شتنقع مثل النظام الإيراين وجارته احلرباء واملتلونني
ومن يدور يف فلكهم ،ونقول للمرتددين باأن اخليار وا�شح وهو اإما
اجلريان مع النهر اجلاري اأو الردم يف امل�شتنقع»
(يف كلمة ل�شموه يف الدورة الرابعة من منتدى الإعالم
الإماراتي)2017/11/16 ،

معالي د .أنور محمد قرقاش وزير الدولة
للشؤون الخارجية

«نقف مع ال�شعودية قلباً وقالباً ،خطواتنا وتوجهنا واحد ،نبذل
الغايل والنفي�س حلفظ منطقتنا ،ونبقى ال�شند والع�شيد لتحالف
احلق الذي تقوده الريا�س».
(يف احل�شاب الر�شمي ملعاليه على موقع «تويرت»،
)2017/11/5
 56العدد

23

أقوال
ومـواقــف
صاحب السمو
الشيخ محمد بن زايد آل نهيان
ولي عهد أبوظبي نائب القائد األعلى
للقوات المسلحة

«نراهن على اأبناء الوطن يف تنفيذ اأهداف مئوية الإمارات
 ،2071ونع ُدّهم الرثوة احلقيقية والدائمة لدولة الإمارات،
فهم عماد النه�شة ،وركيزة التنمية ،وقادة امل�شتقبل».
(يف احل�شاب الر�شمي ل�شموه على موقع «تويرت»،
)2017/12/1

معالي الدكتور المهندس عبداهلل بلحيف
النعيمي وزير تطوير البنية التحتية رئيس
مجلس إدارة برنامج الشيخ زايد لإلسكان
«نحن بدولة الإمارات العربية املتحدة نعي اأهمية التوجه نحو
ت�شييد وتطوير مدن م�شتقبلية بالعتماد على الأفكار البتكارية
املبدعة ،لتحاكي بذلك ما حققته الدولة من تطور خالل ال�شنوات
املا�شية ،وكذلك تعزز مكانتها على اخلارطة العاملية لل�شنوات
املقبلة ،كما اأننا ملتزمون لي�س فقط مبواكبة اأحدث التطورات
واإمنا با�شت�شراف التحديات وو�شع الت�شورات للقطاعات احليوية
كافة يف الدولة»

(يف كلمة ملعاليه يف �فتتاح �لدورة �لر�بعة من قمة مدن
�مل�شتقبل يف �لعامل �لعربي )2017/10/31

سعادة فيليب بارهام سفير بريطانيا في
دولة اإلمارات العربية المتحدة
«من الرائع م�شاهدة اآلف النا�س من مواطنني ومقيمني يف
الإمارات يحتفلون باألوان العلم الإماراتي ،وكل ما حتمله من
معاين �شامية يف يوم العلم».
(يف احل�شاب الر�شمي ل�شعادته على موقع «تويرت»،
)2017/11/2

يناير 57 2018

في
المواجهة
لتخفيض زمن االستجابة وتعزيز جهود مواجهة المخاطر

نظام مراقبة وانذار متطور وغرفة عمليات متحركة
للدفاع المدني
يف اإطار �سعيها امل�ستمر لخت�سار زمن ال�ستجابة يف حالت الطوارئ والأزمات ،اأطلقت وزارة الداخلية ممثلة بالقيادة
العامة للدفاع املدين ،نظام املراقبة والإنذار والتحكم الذاتي يف الدولة (ح�سنتك) ،وذلك بالتعاون مع �سركة «اإجنازات لنظم
البيانات» ،بدعم ورعاية الفريق �سمو ال�سيخ �سيف بن زايد اآل نهيان ،نائب رئي�س جمل�س الوزراء وزير الداخلية ،وذلك لتاأمني
ارفع م�ستويات احلماية لالأرواح واملمتلكات على مدار ال�ساعة يف اأكرث من  150األف مبنى ومرفق عام �سيتم ربطها بالنظام
اجلديد الذي �سيعمل على تقلي�س متو�سط زمن ال�ستجابة حلالت الطوارئ بحوايل  13دقيقة ،بينما لي�ستغرق تبقي الإبالغ
اأكرث من  90ثانية.
و�أكد �لل��ء جا�شم حممد �ملرزوقي� ،لقائد �لعام للدفاع �ملدين
ب�ز�رة �لد�خلية� ،أن �مل�شروع ه� �أكرب نظام �آيل متكامل يف �ملنطقة
ملر�قبة حاالت �لط��رئ من خلل �شر�كة بني �لقطاعني �لعام
و�خلا�ض ،ويهدف �إلى دعم روؤية �الإمار�ت � 2021لر�مية �إلى جعل
دولة �الإمار�ت و�حدة من �أكرث �لدول �أمن ًا يف �لعامل.
و�أ�شار �إلى �أن «ح�شنتك» �شي�شمن تركيب
�أحدث معد�ت �ملر�قبة ( )ATEوربطها باأنظمة
�حلريق و�ل�شلمة �لعامة يف �ملباين  ،وذلك
الإبلغ �أي �إنذ�ر عن حالة ط��رئ �إلى مركز
تلقي �الإنذ�ر �ملركزي يف غ�ش�ن ث��ن معدودة
(� ،)ARCإذ �شيق�م فريق من م�شغلي �ملركز
�ملحرتفني بالتحقق من �شحة �الإنذ�ر و�الت�شال
بغرفة عمليات �لدفاع �ملدين ب�ش�رة تلقائية.
غرفة عمليات متحركة
ويف �ل�شياق نف�شه ،قدمت �لقيادة �لعامة
للدفاع �ملدين مركبة جديدة تعترب غرفة عمليات
ميد�نية متط�رة تعمل وفق �أحدث �لنظم �لعاملية ،وقد مت جتهيزها
للتعامل مع جميع �الأنظمة �لعاملة يف وز�رة �لد�خلية كاالأنظمة �ملرورية
�مل�حدة ،و�أنظمة �جلن�شية و�الإقامة ،و�أنظمة �ال�شتعلم عن �لبيانات
و�الأر�شدة �مل�ج�دة يف �مل�شت�دعات ،ونظام �إد�رة �الأحد�ث ،ونظام
�الأمن �جلنائي.
و�أو�شح �لل��ء جا�شم حممد �ملرزوقي� ،أن �ملركبة �جلديدة
و�مل�شنعة يف جمه�رية �أملانيا �التادية دخلت �خلدمة �شمن �أ�شط�ل
�آليات �لقيادة �لعامة للدفاع �ملدين ،بنا ًء على ت�جيهات �لفريق �شم�
�ل�شيخ �شيف بن ز�يد �آل نهيان نائب رئي�ض جمل�ض �ل�زر�ء وزير
�لد�خلية بتحديث �الآليات و�ملعد�ت �خلا�شة باالإطفاء و�الإنقاذ ،وتزويد
�لدفاع �ملدين باأحدث �لتجهيز�ت و�أكرثها تط�ر ً� وذلك لتقليل زمن
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�ال�شتجابة ،ومعاجلة �حل��دث يف زمن قيا�شي ،وتعزيز جه�د �ل�قاية
مل��جهة �ملخاطر و�لتحديات وحماية �الأرو�ح و�ملمتلكات.
عني القائد
و�أ�شاف �ملرزوقي �أن �ل�شيارة ت�شنف كم�شتجيب �أول للح��دث،
وهي مبثابة عني للقائد يف ميد�ن �حلدث� ،إذ
تق�م ببث حي لل�قائع �إلى غرفة �لعمليات �لرئي�شة
و�إر�شال �ل�ش�ر و�لفيدي�هات مبا�شرة عن طريق
�شبكات �لهاتف �ملتحرك با�شتخد�م باقة بيانات
مقدمة من م�ؤ�ش�شة �الإمار�ت للت�شاالت ،وعن
طريق �الأقمار �ل�شناعية ب��شاطة �شركة «يا�شات»
للت�شاالت �لف�شائية.
و�أو�شح �أن �ملركبة جمهزة بـ � 5شا�شات د�خلية
و 4كامري�ت ثابتة ،وكامري� متحركة بارتفاع 7
�أمتار ،وكامري� �أخرى خارجية مقيا�ض � 4إن�شات،
الفت ًا �إلى �أن �ل�شيارة مزودة باأجهزة �ت�شال Ip
تليف�ين ،وه� نظام �الت�شال �لرقمي ،وجهاز فاك�ض
متعدد �ال�شتخد�مات ،ومزودة مبحطة �أر�شاد ج�ية لت�ثيق �حلالة
�جل�ية �أثناء �حلدث.
قابلة للتطوير
و�أكد �ملرزوقي �أن �ل�شيارة قابلة للتحديث ح�شب متطلبات وز�رة
�لد�خلية� ،إذ ميكن تزويدها بكامري�ت متحركة �إ�شافية ت�شاعد
�لقائد �مليد�ين على روؤية �حلدث ب�شكل �ف�شل ،كما ميكن بث بيانات
تتعلق باحلالة �ل�شحية لرجل �الإطفاء ونب�شات قلبه وتنف�شه وكمية
�لغاز �مل�ج�دة يف �الأ�شط��نات� ،إلى جانب نقل �ش�ر عملية �القتحام
ومكافحة �لنري�ن مبا�شرة ،مما يجعلها متثل �إ�شافة كبرية ت�شاهم يف
تعزيز منظ�مة �ل�قاية و�ل�شلمة بني �أفر�د �ملجتمع.

في
المواجهة

بالتعاون مع جامعة خليفة والوكالة الدولية للطاقة الذرية

«الهيئة» تساهم في مشروع تطوير البنية التحتية
للطاقة النووية
اأُعلن اأخري ًا اأن «الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوراث» هي واحدة من اجلهات الرئي�سية التي �ستكون طرف ًا يف
خطط التعاون الوثيق بني جامعة خليفة والوكالة الدولية للطاقة الذرية ويف الربامج التنفيذية ذات العالقة ،وذلك يف اإطار
م�ساريع اإقامة البنية التحتية للطاقة النووية وتعزيزها.
وكانت جامعة خليفة قد �فتتحت ،بالتعاون مع �ل�كالة �لدولية
للطاقة �لذرية ،مركز �لتعاون يف تط�ير �لبنية �لتحتية ور�أ�ض �ملال
�لب�شري يف حرم �جلامعة باأب�ظبي .وجاء ذلك يف �أعقاب ت�قيع �تفاقية
بني �مل�ؤ�ش�شة و�جلامعة ،على هام�ض �مل�ؤمتر �ل�ز�ري �لدويل للطاقة
�لن�وية.
مدة �التفاق �أربع �شن��ت ويرمي �إلى تعزيز �لتعاون وتي�شري عملية
تبادل �خلرب�ت مع �لدولة يف جمال بناء وتط�ير �لبنية �لتحتية للطاقة
�لن�وية مع �لدول �الأع�شاء �الآخرين يف �ل�كالة .و حُي�شار �إلى �أن مدة
�التفاق �الولية هي �ربع �شن��ت �شت�شهد تعاون ًا وثيق ًا بني �لطرفني
بخ�ش��ض تنظيم �أن�شطة متعلقة بالبنى �لتحتية للطاقة �لن�وية .
و�شتدخل �مل�ؤ�ش�شات �ملحلية ذ�ت �ل�شلة بالربنامج ،على خط

�لتعاون كي ت�شاهم مع �جلانبني �الأ�شا�شيني يف �إجناح �مل�شروع .وت�شمل
هذه �مل�ؤ�ش�شات «�لهيئة �ل�طنية الإد�رة �لط��رئ و�الأزمات و�لك��رث»،
و«�لهيئة �التادية للرقابة �لن�وية» و «م�ؤ�ش�شة �الإمار�ت للطاقة �لن�وية»
و�شركة «ن��ة» للطاقة ،و«جهاز حماية �ملن�شاآت �حلي�ية و�ل�ش��حل»
و«ب�ليتكنك �أب�ظبي»
وبهذه �ملنا�شبة ،قال �لدكت�ر ت�د الر�شن ،رئي�ض جامعة خليفة
بال�كالة «تت�شرف �جلامعة باختيار �ل�كالة لها مركز ً� للتعاون معها.
لقد �شاركنا �ل�كالة يف تنمية �مل��رد �لب�شرية ،منذ �لت�قيع على �أول
ترتيبات عملية معها عام  ،2010وحتى �الآن ،عرب برنامج معهد
�خلليج للبنية �لتحتية للطاقة �لن�وية».
يناير 59 2018

مجتمع
واحـــــد
مكافحة الفقر والمرض من خالل القضاء على العطش

 8ماليين شخص حول العالم
يستفيدون من مشاريع «سقيا اإلمارات»
متثل موؤ�س�سة «�سقيا الإمارات» التي تعمل حتت مظلة
«موؤ�س�سة مبادرات حممد بن را�سد اآل مكتوم العاملية»  ،عالمة
بارزة يف م�سرية دولة الإمارات العربية املتحدة يف جمال
العمل الإن�ساين ،وتدلل على اأن نهج املغفور له باإذن اهلل
ال�سيخ زايد بن �سلطان اآل نهيان ،ط ّيب اهلل ثراه ،الذي يتمثل
يف م�ساعدة الن�سان اأي ًا كان واينما كان ،ليزال حا�سر ًا يف
ظل القيادة الر�سيدة للدولة .
جدير بالذكر �ن �مل�ؤ�ش�شة تنفذ �لعديد من �مل�شاريع يف «عام
�خلري» ،منها حفر �آبار �رت��زية يف كل من �أفغان�شتان� ،لفيلبني ،بنني،
بنغلدي�ض ،جيب�تي ،تايلند وب�ركينا فا�ش� .ويبلغ عدد �مل�شتفيدين
�ملت�قع من هذه �مل�شاريع نح� � 122ألف �شخ�ض.
و كانت جه�د «�شقيا �الإمار�ت» �لر�مية لت�فري مياه �شرب نقية ملا
يزيد عن  8مليني �شخ�ض يف  19دولة ح�ل �لعامل ،من خلل م�شاريع
�شح يف مياه �ل�شرب،
تقيمها لهذه �لغاية يف �شتى �ملناطق �لتي تعاين من ّ
م��شع در�ض وتليل يف �لفرتة �الأخرية ،وال�شيما �أن م�شكلة نق�ض �ملاء
يف مناطق خمتلفة من �لعامل تتفاقم.
ومن �أبرز م�شاريعها حمطة متنقلة لتحلية �ملياه بتقنية �لتنا�شح
�لعك�شي ب���شطة �لطاقة �ل�شم�شية �لكهرو�ش�ئية ،وقد �أقامتها بالتعاون
مع هيئة كهرباء ومياه دبي ،وهي ب�شعة �إنتاجية ت�شل �إلى � 7.7أمتار
مكعبة من �ملياه �ملحلة ي�مي ًا� ،أي ما يكفي لتلبية �حتياجات 1.540
�شخ�ش ًا.
وتعمل «�شقيا �الإمار�ت» ب�ش�رة رئي�شة يف �لبح�ث �ملتعلقة مبعاجلة
م�شكلة نق�ض �ملياه ح�ل �لعامل وتط�ير �لطرق �ملجدية ملعاجلتها على
نح� علمي ناجح ،وت�شجيع �ال�شتثمار يف �حلل�ل �مل�شتد�مة و�ملبتكرة
با�شتخد�م �لطاقة �ل�شم�شية ،لل��ش�ل �إلى كميات منا�شبة من مياه
�ل�شرب �لنقية عرب �شر�كات ف ّعالة وم�شتد�مة تلتزم �رفع �ملعايري
�لعاملية ت�شت�شرف �مل�شتقبل وت�شعى �إلى �ال�شتجابة لتحدياته يف ميد�ن
�ملياه وم�شادرها.
البدايات
و كانت «�شقيا �الإمار�ت» يف بادئ �الأمر حملة �أطلقها �شاحب �ل�شم�
�ل�شيخ حممد بن ر��شد �آل مكت�م نائب رئي�ض �لدولة رئي�ض جمل�ض
�ل�زر�ء حاكم دبي ،رعاه �هلل ،يف ي�ني�  ،2014لت�فري مياه �ل�شرب
خلم�شة مليني �ن�شان يف �أنحاء �لعامل ،ولقيت قدر ً� كبري ً� من �لنجاح
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بعد �أن جمعت  180ملي�ن درهم يف  18ي�م ًا ،تكفي الإجناز م�شاريع
لت�فري مياه �ل�شرب الأكرث من  7مليني �شخ�ض.
ويف مار�ض � ،2015أ�شدر �شاحب �ل�شم� �ل�شيخ حممد بن ر��شد
�آل مكت�م ،ب�شفته حاكم ًا الإمارة دبي �لقان�ن رقم ( )3ل�شنة ،2015
باإن�شاء «م�ؤ�ش�شة حُ�شقيا �الإمار�ت» ،كم�ؤ�ش�شة عامة ال تهدف للربح،
وتتمتع �مل�ؤ�ش�شة بال�شخ�شية �العتبارية و�الأهلية �لقان�نية .كما �أ�شدر
�شم�ه �ملر�ش�م رقم ( )8ل�شنة  ،2015بت�شكيل جمل�ض �أمناء م�ؤ�ش�شة
�شقيا �الإمار�ت.
جائزة عاملية
ً
ً
حُي�شار �إلى �أن «�شقيا �الإمار�ت» تلعب دور� قياديا يف تقيق �أحد
�أهد�ف م�ؤ�ش�شة «مبادر�ت حممد بن ر��شد �آل مكت�م �لعاملية» �ملتمثل
يف مكافحة �لفقر و�ملر�ض من خلل �لق�شاء على �لعط�ض .وت�شرف
«�شقيا �الإمار�ت» على «جائزة حممد بن ر��شد �آل مكت�م �لعاملية
للمياه» ،بقيمة ملي�ن دوالر �أمريكي ،و�لتي �أطلقها �شاحب �ل�شم�
�ل�شيخ حممد بن ر��شد �آل مكت�م ،رعاه �هلل وت�شتمل على ثلث فئات:
جائزة �مل�شاريع �ملبتكرة ،وجائزة �البتكار يف �لبحث و�لتط�ير ،وجائزة
�البتكار�ت �ل�شابة.

مجتمع
واحـــــد
لتعميق عالقاتها مع المجتمع والجهات ذات االهتمام المشترك

«الهيئة» تشارك معرض «توعية »2017
و «معرض دبي للطيران»

توا�سل «الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات
والكوارث» امل�ساركة يف الن�ساطات املهمة التي ت�سهدها
دولة الإمارات ،وذلك نطالق ًا من حر�سها على ن�سر الوعي
بالطوارئ والأزمات والكوارث يف �ستى قطاعات املجتمع
الإماراتي ،وعلى العمل لرت�سيخ عالقات التعاون وال�سراكة
التي جتمعها باجلهات املعنية واإقامة �سالت جديدة من
�ساأنها اأن ت�ساهم يف رفع م�ستوى اجلاهزية وتعزيز جهود
اإدارة املخاطر.
التوعية املجتمعية
ويف هذ� �ل�شياق �شاركت «�لهيئة» يف �لدورة �ل�شاد�شة ملعر�ض «ت�عية
 ،»2017وه� �ملعر�ض �ل�طني للت�عية �ملجتمعية و�خلدمات �الإن�شانية ،
�لذي �قيم تت رعاية �شم� �ل�شيخة فاطمة بنت مبارك رئي�شة �التاد
�لن�شائي �لعام �لرئي�شة �الأعلى مل�ؤ�ش�شة �لتنمية �الأ�شرية رئي�شة �ملجل�ض
�الأعلى للأم�مة و�لطف�لة .وقد �فتتحت معايل �لدكت�رة ميثاء بنت
�شامل �ل�شام�شي وزيرة دولة م�شت�شارة �لرئي�شة �العلى مل�ؤ�ش�شة �لتنمية
�ال�شرية فعاليات « ت�عية  »2017يف مركز �أب�ظبي �ل�طني للمعار�ض.
وكانت �لغاية من معر�ض «ت�عية  »2017هي تكري�ض مفه�م
�لت�عية �ملجتمعية لدى �أفر�د �ملجتمع من خلل م�شاركات ومبادر�ت
 25م�ؤ�ش�شة حك�مية و�شبه حك�مية وخا�شة ،وما تقدمه من بر�مج

وفعاليات و�أن�شطة ت�ع�ية تعك�ض �هتماماتها ،وتق�م بت�جيهها ب�شكل
مبا�شر لزو�ر �ملعر�ض بطريقة �شل�شة وفعالة.
التعريف بدور «الهيئة»
ً
�إلى ذلك� ،شاركت «�لهيئة» �أي�شا يف «معر�ض دبي �لدويل للطري�ن
 ،»2017وذلك تت مظلة �ملجل�ض �الأعلى للأمن �ل�طني ،و بالتن�شيق
و�لتعاون مع �ملركز �ل�طني للبحث و�الإنقاذ .وح�شرت «�لهيئة» بهدف
تعريف �جلمه�ر بدورها يف �إد�رة �لط��رئ و�الأزمات و�لك��رث
مبختلف مر�حلها و�أن��عها ،وال�شيما تلك �ملخاطر �لناجمة عن ح��دث
�لطائر�ت.
ويف �حلالتني ،جاءت م�شاركة «�لهيئة» لرفع م�شت�ى �ل�عي
بالط��رئ و�الأزمات و�لك��رث وبجه�د «�لهيئة» �لر�مية يف جمال �إد�رة
�ملخاطر كافة ،وت�شليط �ل�ش�ء على بر�جمها �لت�ع�ية ف�شل عن �نتهاز
�لفر�شة للت���شل مع جهات �شتى مبا يفيد يف ت��شيع نطاق بر�مج
�لت�عية �ملجتمعية وت�شجيع ثقافة �ملبادرة و�لتط�ع بني �فر�د �ملجتمع.
كما �أتاح كل من �ملعر�شني فر�شة جيدة للتعريف مب�شاريع «�لهيئة»
و��شد�ر�تها �لتي ت�شب يف �بر�ز دورها �حلي�ي يف نقل �ل�ش�رة
�ل��قعية ملهامها و�خت�شا�شاتها ون�شاطاتها �لر�مية حلماية مكت�شبات
�لدولة ،و�حليل�لة يف جتنب �ملخاطر �لتي قد يتعر�ض لها �ملجتمع �ش��ء
كانت طبيعية �و من �شنع �الن�شان وذلك من خلل �لتن�شيق مع �ل�شركاء
و �فر�د �ملجتمع.
يناير 61 2018

مجتمع
واحـــــد
يدعمون جهود إدارة المخاطر

 2330متطوعًا ومتطوعة في مجال الطوارئ
واألزمات والكوارث
ك�سفت «الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث» اأن عدد امل�ساركني يف الربنامج الوطني التطوعي هذا العام قد
بلغ  2330متطوعا ،بينهم  720متطوعة من الأناث و  1610متطوع ،وذلك ح�سبما اأفاد الدكتور �سيف جمعة الظاهري مدير
اإدارة ال�سالمة والوقاية يف «الهيئة».
واأو�سح الظاهري اأن الربنامج يهدف اإلى تكوين قاعدة متميزة من املتطوعني يف جمال الطوارئ والأزمات والكوارث بهدف
تاأهيل الكوادر التطوعية يف الدولة لدعم وم�ساندة جهود ال�ستجابة الوطنية يف حالت الطوارئ والأزمات والكوارث للحفاظ
على اأرواح ومكت�سبات الدولة .وقال اإن «الهيئة» �سعت لإيجاد برنامج تطوعي يلبي احتياجات موؤ�س�سات الدولة من املتطوعني
خالل فرتة زمنية يكون املجتمع فيه بحاجة جلهد فئاته كافة.

تاأهيل املتطوعني
و�أكد مدير �إد�رة �ل�شلمة و�ل�قاية �أن �ملتط�عني يف �لربنامج قد
�أخ�شع�� لعدد من �لدور�ت يف تخ�ش�شات �الإد�رة �ملتكاملة يف �لط��رئ
و�الأزمات و�الإ�شعافات �الأولية ،م�شري� �إلى �أن �ال�شرت�ك بالربنامج متاح
جلميع �لر�غبني من �شر�ئح �ملجتمع �ملدين من �لطلبة ،و�مل�ظفني،
و�أ�شحاب �الأعمال و�ملهن �خلا�شة� ،إلخ.
وتطرق الظاهري اإلى �شروط االن�شمام للربنامج حيث ي�شرتط
لقب�ل �ملتط�ع �أن يك�ن من م��طني �لدولة� ،أو من �ملقيمني فيها،
بعمر اليقل عن  18عام ًا ،و�أن يك�ن ح�شن �ل�شرية و�ل�شل�ك ،والئق من
�لناحية �ل�شحية لتاأدية �ملهام �لتط�عية ،ويف�شل �أن يك�ن من ذوي
�لتخ�ش�شات �لعلمية �أو �لفنية.
حتويل التطوع اإلى ثقافة را�سخة
حُي�شار �إلى �أن �لربنامج قد �أحُطلق يف �إطار �جله�د �لر�مية �إلى رفع
م�شت�ى �ل�عي لدى �جلمه�ر و�ملجتمع وتقيق �شيا�شية دولة �الإمار�ت
�ملتعلقة باالإجر�ء�ت �للزمة الإد�رة �لط��رئ و�الأزمات و�لك��رث وذلك
على ��شا�ض م�ش�ؤوليات «�لهيئة» و�خت�شا�شاتها �ملن�ش��ض عليها يف
�ملر�ش�م بقان�ن �تادي �لرقم  / 2 /لل�شنة  2011يف �شاأن �إن�شائها.
ومعروف �أن �لعمل �لتط�عي ي�شكل �إ�شافة �شرورية ت�شب يف
م�شلحة جاهزية �ملجتمعات فه� يرفدها بنخب ن�عية من �ل�شباب ذ�ت
كفاءة وقدرة على �لتحرك ب�عي ودر�ية وفعالية لدعم جه�د �جلهات
�حلك�مية �ملعنية يف �لدولة عند حدوث �أي طارئ �أو �أزمة �أو كارثة .كما
�شيدعم �لتط�ع �لرب�مج �ملتخ�ش�شة يف �إد�رة �لكادر �ل�ظيفي �ل�طني
الإد�رة ��شتمر�رية �الأعمال خلل حاالت �لط��رئ و�الأزمات و�لك��رث.
وكانت «�لهيئة» قد �أعلنت عن �إطلق مبادرة «�لتط�ع و�جب وطني»
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�لربنامج �ل�طني �لتط�عي حلاالت �لط��رئ و�الأزمات و�لك��رث ،وذلك
ت�شينا للمجتمع عرب �ال�شتمر�ر يف غر�ض بذور �لتكافل و�لت�شامن بني
�أبنائه من م��طنني ومقيمني وحر�شا على �أن ي�شبح �لعمل �لتط�عي
ثقافة جمتمعية بكل ما للكلمة من معنى.

مجتمع
واحـــــد
تأكيدًا لدورها في خدمة المجتمع

«الهيئة» تساهم في حملة التبرع بالدم

�ساركت «الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والزمات
والكوارث» يف حملة التربع بالدم يف اأبوظبي ،وذلك بالتعاون
مع بنك الدم املتنقل التابع مل�ست�سفى خليفة بابوظبي.
وحر�ست الهيئة على امل�ساهمة يف هذه احلملة ،التي ا�ستمرت
يوم ًا واحد ًا ،لتاأكيد التزامها بالعمل على خدمة املجتمع،
وهو التزام ياأتي �سمن ا�سرتاتيجيتها الهادفة الى م�ساركة
املجتمع وذلك من باب حتمل امل�سوؤولية املجتمعية امللقاة
على عاتقها ،ويف اإطار دعم الهيئة لالأن�سطة الإن�سانية يف
الدولة ،ومبا يخدم اهدافها يف امل�ساهمة يف احلفاظ على
حياة الكثريين من املر�سى ،وامل�ساهمة يف اإنقاذ حياة امل�سابني
واجلرحى من �سحايا احلوادث وحالت الطوارئ.
م�ساركة جمتمعية
ً
وت�ؤكد «�لهيئة» د�ئما ،على تعزيز �مل�شاركة �ملجتمعية ،ون�شر �لثقافة
�ل�شحية �شمن �ملجتمع وبني م�ظفيها ،وتعميق ثقافة �لتط�ع و�لتربع
بني �فر�د �ملجتمع ،خ�ش��شا �ن �لتربع بالدم يعترب من ��شمى �ن��ع
�لبذل و�لعطاء الأنه ي�شاهم يف �نقاذ �حلياة ،كما �ن له ف��ئده �ل�شحية
�لتي تنعك�ض �يجابا على �ملتربع.
يذكر �ن �لهيئة تنظم حملة �شن�ية للتربع بالدم ،وذلك بالتعاون مع
�ل�شركاء �ملعنيني يف هذ� �ملجال ،وقد �شارك يف �حلملة عدد كبري من
�مل�ظفني و�لعاملني يف �لهيئة.
يناير 63 2018

كوارث
عبر التاريخ

أكثر الكوارث فتكًا في التاريخ

جائحة «االنفلونزا االسبانية»..حصيلتها
 100مليون ضحية وخسائر فادحة
جراء الزلزل والرباكني وغريها من الكوارث؛ وطبيعي اأن يلقى الآلف
لعل من املتوقع اأن ي�سقط العديد من ال�سحايا ّ
م�سرعهم يف احلروب ،ول�سيما العاملية ال�سارية منها؛ اأما اأن يتفوق وباء ،لواحد من اأنواع النفلونزا ،على الكوراث ،وال�سراعات،
مبا فيها احلرب العاملية الولى  ،من حيث ال�سحايا التي خلفّها ،فهذه م�ساألة تبدو غري ماألوفة بدون �سك.
و�حلقيقة� ،ن �لغر�بة هي �ل�شمة �ملميزة لق�شة جائحة « �النفل�نز�
�ال�شبانية»� ،لتي �أ�شابت ح��يل  500ملي�ن �إن�شان ،و�أوقعت ما يقدر بـ
 % 6من �شكان �لكرة �الر�شية� ،و ما يرت�وح بني  50و 100ملي�ن �إن�شان،
�شحايا ل�شم�مها �لفتاكة .وقد قتلت يف �� 24شب�ع ًا �أكرث مما �أ�شقط
وباء «�إيدز» يف  24عام ًا ،وت�يف ب�شببها يف عام و�حد �أكرث ممن مات�� يف
مئة عام ج ّر�ء وباء �لطاع�ن خلل �لقرون �ل��شطى !
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اأين بداأت ..وكيف
فهذه �النفل�نز� روعت �لدنيا ،ومل يكد يبق �شرب يف زو�ياها �الربع
بعيد ً� عن �لفريو�ض �لقاتل بني  1918و � ،1920إذ لقي يف �ل�اليات
�ملتحدة �الأمريكية �أكرث من � 500ألف �ن�شان م�شرعهم بهذ� �لفريو�ض،
ويف فرن�شا ت�يف ح��يل � 400ألف ،و�أدت �جلائحة يف �ليابان �إلى وق�ع
� 390ألف �شحية ،وك ّبدت �أندوني�شيا ملي�ن ون�شف �شحية ،ويف �لهند
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ٌقتل ب�شببها  17ملي�ن �إن�شان.
ومن �مل�شاهري �لذين لق�� حتفهم ب�شبب «�النفل�نز� �ال�شبانية»،
�ل�شيا�شي �النكليزيي �ل�شهري مارك �شايك�ض (� )1879-1919لذي �برم
يف  1916مع �شريكه �لفرن�شي فر�ن�ش�� ج�رج بيك�� ،التفاقية �لتي
حملت ��شميهما ون�شت على تق�شيم �المرب�ط�رية �لعثمانية ،وجتزئة
�لدول �لعربية بني بريطانيا وفرن�شا.
بد�أت ق�شة هذه �جلائحة ،ح�شبما تق�ل كتب �لتاريخ ،يف والية
كن�شا�ض ب��شط �ل�اليات �ملتحدة �المريكية يف يناير  ،1918و �شدرت
يف �أو�ئل مار�ض تذير�ت طبية عن وج�د فريو�ض �نفل�نز� خميف.
وما هي �إال �أيام ،حتى مت ت�شجيل �الإ�شابة �الولى يف  11مار�ض وكانت
من ن�شيب طاه ��شمه �ألربت غيت�شل ،ثم ك ّرت �ل�شبحة ،ومل يلبث عدد
�ل�شحايا �أن جتاوز �ملئة وكان�� من �جلن�د وبدت وترية �نت�شار �لفريو�ض
يف ت�شاعد �إذ �أ�شاب يف غ�ش�ن �يام مئات �المريكيني ،كما �ت�شع نطاقه
تدريجيا لي�شل �لى واليات عدة بينها ني�ي�رك� .إال �أن م�ؤرخني ��شارو�
�إلى �أن �لفريو�ض ظهر بادئ يف �ل�شرق �الق�شى ،و�شافر من هناك �لى
�ل�اليات �ملتحدة لينفث �شم�مه �أو ًال من كن�شا�ض.
ً
ومل يطل �ل�قت حتى كانت �جلائحة قد �خذت تر ّوع دوال �خرى
تف�شلها عن والية كن�شا�ض �آالف �الأميال .و�الأدهى �أنها و�شلت �لى
�وروبا بفعل فريو�ض من �شللة �أ�شد �شر�وة من تلك �لتي �نت�شرت يف
كن�شا�ض وواليات �أمريكية �خرى .ففي �أغ�شط�ض  ،1918كان �لفريو�ض
�لفتّاك قد ��شتقر يف �أج�شاد �لكثريين يف �أملانيا وفرن�شا و�شري�لي�ن..ثم
جاء دور �يرلند� �لتي حمل �ليها �جلائحة بع�ض جن�دها �لعائدين من
ميادين معارك �حلرب �لعاملية �الولى.
العرا�س والتداعيات
�أما �أعر��ض �الإ�شابة باالنفل�نز� �ال�شبانية فت�شبه �إلى حد بعيد
�أعر��ض �النفل�نز� �لعادية من حمى وغثيان و�إ�شهال و�شع�ر بتعب عام.
�إال �أن �لنمط « �ال�شباين» يت�شبب بالتهابات رئ�ية حادة ،وظه�ر بقع
د�كنة على �ل�جنتني قد ت�شبح زرقاء �لل�ن ،كما �أن �ملري�ض يق�شي
عادة باالإختناق ب�شبب نق�ض �الأك�شجني و �متلء �لرئتني �لرئتني مبادة
رغ�ية ملطخة بالدم.
كانت �جلائحة فعّالة للغاية ،فقد �نتهت معظم �ال�شابات بامل�ت
�ختناق ًا نتيجة نزيف �و �لتهاب رئ�ي يف � 24شاعة ،مع �ن قلة من
�مل�شابني ع�جل�� وجن�� يف مدة ق�شرية مل تتخط يف كثري من �الأحيان
�ال�شب�ع �ل��حد .لكن نتائجها مل تقت�شر على �جل��نب �ل�شحية ،بل
كانت لها تد�عيات �قت�شادية وع�شكرية �أي�ش ًا ،وال�شيما �أنها ع�شفت
بالدنيا �يام �حلرب �لعاملية �الأولى .ويعتقد �أنها �شاهمت م�شاهمة
مبا�شرة يف �نهاء تلك �حلرب� ،إذ جردت �أعد�د ً� كبرية من �جلن�د من
�لقدرة على م���شلة �لقتال ،ورجحت كفة «�حللفاء» يف ذلك �ل�شر�ع
�لد�مي.
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مفارقات
و�ل��قع �أن �ملفارقات ّ
تلف بهذه �جلائحة .فهي فتكت بال�شباب �أكرث
من �ملتقدمني بالعمر.و�جلن�د �ل�شباب �لذين نفدو� بجلدهم من ويلت
�حلرب �الأولى ،مل ي�شعفهم �حلظ يف �لنجاة من �النفل�نز� �ال�شبانية
�لتي كانت وقتذ�ك قد �أتت على �ملليني يف �ل�شرق و�لغرب .ومما يدع�
�إلى �ال�شتغر�ب� ،أن �جلائحة �نت�شرت �أول �الأمر ب�ش�رة مت�شارعة يف
�ل�شيف و�خلريف يف �لن�شف �ل�شمايل من �لكرة �الر�شية ،مع �أن
�ملعروف عن فريو�ض �النفل�نز� �أنه عادة ين�شط بق�ة يف ف�شل �ل�شتاء.
و�للفت �ي�ش ًا �أن �لفريو�ض نال من �ل�شباب �الق�ياء �أكرث من �لطاعنني
يف �ل�شن و�ملر�شى و�الأطفال ،وذلك خلف ًا ملا درجت عليه فريو�شات
�النفل�نز� عادة.
�أما �ل�شبب فه� طبيعة �لفريو�ض �لتي تثري ردود فعل حادة يف
�الأج�شام �ل�شابة ين�شاأ عنها ( cytokine stormعا�شفة �شيت�كني)
وهي عبارة عن رد فعل مفرط من جهاز املناعة يوؤدي ب�شاحبه الى
�مل�ت� .أما �الج�شام �ل�شعيفة ل�شبب �أو �آخر ،فل طاقة لها على م��جهة
مهاجمها �لقاتل بحزم ودفاع م�شتميت ،ما يجعلها مر�شحة للنجاة منه
اأكرث بكثري من االأج�شام املليئة باحليوية والن�شاط.
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هكذ� كان �أولئك �لذين مل يتجاوزو� �شن �خلام�شة و�الربعني هم
�لفئة �لعمرية �الأكرث ت�شرر ً� من �جلائحة وفريو�شها �لقاتل ،وتفيد
�الإح�شاء�ت �أن  %99ممن لق�� حتفهم كان�� دون �خلام�شة و�ل�شتني
من �لعمر ،فيما كانت ن�شبة التقل عن  %50من �ل�فيات ممن تر�وحت
�أعمارهم بني  20و  40عام ًا .من ن�شف �ل�فيات كانت يف �ملجم�عة
�لعمرية ما بني � 40-20شنة.
وثمة مفارقة �أخرى حتى يف �إ�شم �جلائحة .فمع �أنها بد�أت يف
�ل�اليات �ملتحدة ،قبل �أن ت�شافر يف رحلت ط�يلة..هي تمل
��شم ًا �أوروبي ًا بامتياز .و�الأدهى �أن �جلميع يطلق�ن عليها «�نفل�نز�
��شبانية» �عتقاد ً� منهم �أنها �نطلقت يف ��شبانيا بادئ �الأمر �أو �أنها
�أوقعت عدد ً� كبري ً� من �ل�شحايا �ال�شبان يزيد عن �شحايا يف �أي
منطقة �أخرى.
ا�سبانية ام اآ�سيوية؟
لكن يجمع �مل�ؤرخ�ن �أن �ل�شبب يف �إطلق هذ� �ال�شم عليها ،ه��أن
�ل�شحافة �الإ�شبانية �لتي مل ت�شغلها �أنباء �حلرب �الأولى الن بلدها
مل تكن طرف ًا يف ذلك �ل�شر�ع ،قد تفرغت لتغطية �أخبار �جلائحة،
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و�فردت لها حيز ً� كبري ً� ،خلف ًا ل��شائل �الإعلم �الأخرى �لتي �شغلتها
�حلرب .ويق�ل ه�ؤالء �إن ��شبانيا مل تكن �لدولة �الأكرث معاناة من هذه
�جلائحة يف �أوروبا ،ناهيك عن �لعامل .و�لطريف �أن �ال�شبان اليعرف�ن
�جلائحة با�شمها �ل�شائع �لذي يربطها بهم ،بل يطلق�ن عليها ��شم ًا
فرن�شيا �أو �إيطالي ًا!
و�حلقيقة �أن م�شدر �جلائحة اليز�ل م��شع جد�ل .وعلى �لرغم
من �ن غالبية �لباحثني يتفق�ن على �ن �لفريو�ض ظهر يف والية كن�شا�ض
�الأمريكية ،يرجح �آخرون �أنه �أتى �أمريكا من م�شدر �آ�شي�ي ،فيما ي�شري
م�ؤرخ�ن �إن �لفريو�ض �أوروبي �ملن�شاأ فبينهم من يرى �أنه �نطلق بادئ
�الأمر من �أملانيا بينما يلحظ زملء لهم �نه ظهر �و ًال يف �لنم�شا.
ال�سباب
لكن ما ه� �شر جناح �جلائحة يف ح�شد عدد �أكرب من �الأرو�ح
من �أي كارثة �شحية يف �لتاريخ ،كما يق�ل �مل�ؤرخ�ن؟ ال�شك �ن �أحد
�الأ�شباب يكمن يف �لعجز عن ت�شخي�شها �ول �الأمر على نح� �شليم،
�إذ تردد تارة �نها كانت ن�ع ًا من �لك�لري� ،وقيل يف �أخرى �أنها جمرد
حمى حادة �أو تيف�ئيد .وجتدر �الإ�شارة �إلى �أن �كت�شاف �شمات �ملر�ض

وعنا�شره ونتائجه �ملحتملة �..لخ ،مل يكن �شه ًل على علماء تلك �اليام،
واليز�ل �لباحث�ن ينقب�ن حتى ي�منا هذ� عن ملب�شات �لكارثة و
طبيعة �لفريو�شات �لتي حملتها �لى �قا�شي �لدنيا ب�ترية عدوى رهيبة
جلهة �ل�شرعة و �لق�ة.
كما �شاهمت على �الرجح يف هذ� �النت�شار �ل�شريع� ،أو�شاع
�مل�شت�شفيات �ملزدحمة بجرحى �حلرب ،و�ملع�شكر�ت �ملكتظة باجلن�د،
وو�شائل �مل���شلت �لتي كانت قد بد�أت تزد�د تن�ع ًا وج�دة فت�شمح
لل�شخ�ض باالنتقال بني نقطتني بعيديني يف زمن قيا�شي ،ومعه �لفريو�ض
�حيانا.
من ناحية �أخرى ،ر ّد علماء فاعلية �لفريو�ض �ملذهلة �إلى �أنه ��شتطاع
جتاوز ما ي�شمى بـ « �حلاجز �لن�عي» وذلك بف�شل تغيري�ت مهمة على
طبيعته وهيكله وفرت له �النتقال من �حلي��نات �لى �لب�شر و�إيقاع هذ�
�لعدد �لرهيب من �ل�شحايا.
لكن� ،ي ًا كانت ��شبابها ونتائجها ،ال�شك �نها متثل جتربة رهيبة
اليز�ل �لعامل يتعلم �لدرو�ض من ف�ش�لها �ملتعددة وتد�عياتها �لكثرية
و�ملت�شعبة ،مبا يفيد يف حماية �الن�شان و�ش�ن �شلمته.
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أكثـر أمـانًا
بمناسبة “عام الخير”

«الهيئة» تتبرع بأجهزة حاسوب للمحتاجين عن
طريق الهالل االحمر اإلماراتي
دعم ًا ملبادرات «عام اخلري» ،قدمت «الهيئة الوطنية
لإدارة الطوارئ والزمات والكوارث» لـ» هيئة الهالل الأحمر
الإماراتي» عدد ًا من اأجهزة احلا�سوب الآيل والطابعات
والهواتف،وذلك كتربعات �ستجد طريقها الى املحتاجني.
وتاأتي هذه املبادرة من «الهيئة» بهدف تعزيز جهود هيئة
الهالل الأحمر الإن�سانية ،على ال�ساحتني املحلية والدولية،
وتاأكيد ًا لت�سامن موؤ�س�سات القطاعني العام واخلا�س مع
الهالل الأحمر للو�سول بامل�ساعدات اإلى ال�سرائح امل�ستهدفة.

برامج م�سرتكة مع الهالل الأحمر
وبهذه �ملنا�شبة� ،أ�شاد �شعادة ر��شد مبارك �ملن�ش�ري ،نائب �الأمني
�لعام لل�ش�ؤون �ملحلية يف هيئة �لهلل �الأحمر �الإمار�تي ،بالدور �لذي
تق�م به �لهيئة �ل�طنية الإد�رة �لط��رئ و�الأزمات و�لك��رث وبتعاونها
�ملت���شل مع �لهلل �الأحمر ،على نح� ي�شكل ق�ة د�فعة ت�شهم يف تقيق
�الأهد�ف �لتي ت�شعى «�لهيئة �ل�طنية» لتحقيقها من خلل �لرب�مج
�الإن�شانية �مل�شرتكة �لتي يتم تنفيذها مل�شاعدة �ملنك�بني و�ملت�شررين
من �لك��رث و�لنكبات.
ومن جانبه� ،أو�شح حممد �شعيد �لرميثي ،مدير فرع �لهلل �الأحمر
يف �أب�ظبي ،باأن تربع «�لهيئة �ل�طنية» ي�ؤكد على �الهتمام بتعزيز
�أ�شكال �لتعاون �مل�شرتك بني �لهيئة و�جلهات �لر�شمية و�خلا�شة وكافة
�أفر�د �ملجتمع �ملحلي مل�شاندة جه�د �لهلل �الأحمر ،و�إميان ًا بالدور
�لذي يق�م به جتاه جميع �أفر�د �ملجتمع �ملحلي وم�شاندة �ملهم�شني
و�ل�شعفاء يف �لعديد من دول �لعامل ،وعلى وجه خ�ش��ض فئة طلب
�لعلم �ملع�زين و�أ�شحاب �لهمم.
«الهيئة» تعي م�سوؤوليتها املجتمعية
ويف �ملقابل� ،أكد فهد بطي �ملهريي ،مدير �خلدمات �مل�شاندة يف
«�لهيئة �ل�طنية» �لتز�مها مب�ش�ؤوليتها �ملجتمعية و�إيلئها �الهتمام
�لكبري للم�شاهمة يف �الأن�شطة �لتي ت�شاهم يف تنمية �ملجتمع يف دولة
�الإمار�ت.وث ّمن �ل�شر�كة مع هيئة �لهلل �الأحمر �المار�تي �لتي
ت�شاهم يف تعزيز دور �لتعاون �ال�شرت�تيجي وتنفيذ �ملبادر�ت و�مل�شاريع
و�الأن�شطة �ملختلفة �ملعنية بت�عية �ملجتمع لتحقيق �أهد�ف �مل�ش�ؤولية
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�ملجتمعية .ولفت �لى �إن �لقيادة �لر�شيدة �نتهجت خط��ت مدرو�شة يف
و�شع �إطار عمل متكامل ،و�شيا�شات وبر�مج تهدف �إلى ن�شر وتر�شيخ
ثقافة �خلري وت��شيع نطاقها ،من �جل دعم م�شرية �لتنمية �مل�شتد�مة.
وقال �ملهريي �إن �مل�ش�ؤولية �ملجتمعية ،تقع على عاتق �جلميع،
�إ�شهام ًا يف تنمية �ملجتمع �ملحلي ،وحفاظ ًا على مقدر�ت �ل�طن،
وتنمية ملهار�ت �الأفر�د يف كل �ملجاالت ،من خلل ن�شر ثقافة �مل�ش�ؤولية
�ملجتمعية ،و�شط بيئة د�عمة للمبادر�ت �الجتماعية و�لتنم�ية
و�القت�شادية.

نحو عالم
أكثـر أمـانًا

حسبما يتكهن علماء أميركيون

البراكين قد تحرمنا في المستقبل من فصل الصيف
نبهت درا�سة حديثة ،اإلى اأن الأر�س �ستتعر�س يف امل�ستقبل لرباكني �سديدة ،توؤدي اإلى ارتباك وا�سع يف
الطق�س وفو�سى تنت�سر على رقعة كبرية  ،معتربة اأن ما �سهده العامل من كوارث �سابقة لي�س اإل غي�س ًا من في�س.
واأو�سح علماء يف املركز الوطني الأمريكي لبحوث الغالف اجلوي يف كولورادو بامريكا ،اأنه من املتوقع اأن توؤثر انبعاثات
الرباكني يف امل�ستقبل على درجة احلرارة يف كوكبنا ،وهذه النبعانات �ستكون م�سكلة جديدة ت�ساف بذلك اإلى م�سكالت اأخرى
كثرية ناجمة عن تغري املناخ.
دور مهم للمحيطات
ومن �لنتائج �خلطرية �لتي قد تتمخ�ض عنها هذه �مل�شكلة ،تتمثل يف
�أن يق�شي ك�كب �الأر�ض �أع��م ًا عدة من دون ف�شل لل�شيف ،ج ّر�ء تغري
�ملناخ �لذي قد يقل�ض قدرة �ملحيطات على تخفيف و�مت�شا�ض �لك��رث.
و�أ�شار �لباحث ج�ن ف��شيل� ،وه� م�شرف على �لدر��شة� ،إلى �أن �لعلماء
�كت�شف�� دور ً� مهم ًا جد ً� للمحيطات يف �حت��ء تد�عيات �لرب�كني.

وباالإ�شافة �إلى �النبعاثات ،ي�ؤدي �لتغري �ملناخي ،يف �أيامنا هذه� ،إلى
�رتباك يف �ملحيطات ،فيح�شل تد�خل بني طبقاتها ،وتتعر�ض لتغري�ت
�ش��ء على م�شت�ى �ملل�حة �أو درجة �حلر�رة .وت�رد �لدر��شة �أنه يف حال
�شهدت �الأر�ض �شنة � 2085نبعاث ًا بركاني ًا على غر�ر ما ح�شل �شنة
 1815يف �إندوني�شيا ،فاإن درجة �حلر�رة �شت�شهد تقلب ًا مفاجئ ًا ي�شعر
به �لكثريون ح�ل �لعامل.
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من هنا
وهناك

توجيه اصابع االتهام إلى «انترنت االشياء»

الهجمات السيبرانية تفوق الكوراث من
صنع االنسان واألعاصيـــر كلفة
مع التقدم الكبري يف عامل تقنية املعلومات ،تزداد التهديدات ال�سيربانية خطورة يوم ًا اإثر يوم كما يرتفع ثمنها الباهظ
ب�سكل م�سطرد ،حتى تكاد تناف�س الكوارث الطبيعية ،وتلك التي ي�سنعها الن�سان بيديه ،من حيث قيمة ال�سرار التي تلحقها
كل منهما ب�سحاياها.
و اأُفيد اخري ًا اأن اخل�سائر القت�سادية الناجمة عن هجمات �سيربانية حمتملة يف الوليات املتحدة قد ت�سل اإلى 121
مليار دولر ،وذلك ح�سبما ذكرتقرير جديد ن�سرته �سركة التاأمني الربيطانية املعروفة  ،Lloyd’s of Londonوالتي تقدم
خدمات التاأمني لل�سركات والأعمال يف اأكرث من  200دولية واإقليم.
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من هنا
وهناك
انرتنت ال�سياء
وجه تقرير جديد �أ�شابع �التهام �إلى «�نرتنت �ال�شياء»
وقد ّ
ب�شبب حدة �لهجمات �الإلكرتونية �لر�هنة و�أخطارها �ملتفاقمة،
معترب ً� �إياه �مل�ش�ؤول �الول عن �نت�شار فريو�شات �لفدية «ر�ن�ش�م
وير» �لتي �أدت �إلى �شلل تام يف �لعديد من �ل�شركات يف �أكرث
من  80دولة ح�ل �لعامل ب�شبب فريو�شات «و�ناكر�ي» و»بيتيا».
و «�نرتنت �ال�شياء» ه� �جليل �جلديد من �شبكة �الإنرتنت �لذي يتيح
�لتفاهم بني �الأجهزة �ملرتبطة بال�شبكة مع بع�شها �لبع�ض من دون تدخل
�الن�شان ،وت�شمل هذه �الأجهزة �الأدو�ت و�مل�شت�شعر�ت و�حل�شا�شات
و�أدو�ت �لذكاء �ال�شطناعي �ملختلفة وغريها.
يرفع احلواجز
وكان مركز تن�شيق �ال�شتجابة حلاالت �لط��رئ على �شبكة
يدل
�الإنرتنت يف �ل�شني ،قد ح ّذر من �أن �عتد�ء «ر�ن�ش�م وير»
© Newsweek
�إلى �أن �لهجمات �اللكرتونية �جلديدة �شتك�ن �ق�ى من �شابقاتها
و�و�شع نطاق ًا� ،إذ مل يقت�شر ذلك �العتد�ء على ت�شفري بيانات
�أجهزة �لكمبي�تر و�ال�شتيلء عليها لطلب �لفدية فح�شب ،بل
طاول �الأجهزة �لذكية �الأخرى �مل��ش�لة بالك�مبي�تر�ت �مل�شابة
�أي�ش ًا مثل �ملعد�ت �لطبية و�لتعليمية يف �مل�شت�شفيات و�ملد�ر�ض.
ويكاد «�إنرتنت �الأ�شياء» يزيل �حل��جز بني �شبكة �الإنرتنت
و�الأجهزة �ملرتبطة بها ،فبمجرد �إ�شابة �أحدهما بهج�م ما،
يتاأثر �لطرف �الأخر ال حمالة ،مما يعني �أن �لهج�م على �ل�شبكة
ي�ؤدي �إلى �إ�شابة �أجهزة �الأمن و�لكامري�ت و�الأجهزة �لذكية
و�ملنازل �لذكية وغريها ،فيحدث �شل ًل عام ًا يف حياة جمتمع ما.
مفيد..ولكن
غري �ن «�إنرتنت �الأ�شياء» لي�ض جمرد �شلح فعال يف يد �جلرمية
�اللكرتونية ،بل له جانب �يجابي مهم ،فه� مث ًل �أد�ة �لتحكم بجميع
�الأجهزة �لذكية �ملت�شلة باالإنرتنت عن بعد �ش��ء د�خل �ملنزل �أو
خارجه ،لكن هذه �الأد�ة �ملفيدة ت�شبح م�ؤذية �إذ� مل ي�شتطع �ملرء �أن
ي�شتخدمها على نح� �شليم �و يحميها من حماوالت �الخرت�ق �ملحتملة.
 450مليار دولر يف عام
و�للفت للنظر �أن �لطلب على خدمات �لتاأمني �ل�شيرب�ين
�آخذ باالرتفاع ب�ترية مت�شارعة� ،إذ تقدر �شركة  Lloyd’sقيمتها
�ل�ش�قية بنح�  3مليار�ت دوالر ،وذلك الأن خ�شائر �ل�شركات
تتز�يد ب�شكل ملح�ظ ح�شب �ل�شركة �لربيطانية �لتي �أ�شارت
�إلى �أن خ�شائر �لعام �ملا�شي �لعاملية فاقت قيمتها �ملت�قع بكثري.
وثمة م�ؤ�شر�ت �إلى �أن �ل�شركات تكبدت يف عام  2016خ�شائر و�شلت
قيمتها �لى  450مليار دوالر ج ّر�ء �لهجمات �ل�شيرب�نية �لتي وقعت يف
مناطق متفرقة ح�ل �لعامل .و�ملفارقة �أن �إع�شار كاترينا �لذي يعترب
�لكارثة �الأكرب كلفة يف تاريخ �ل�اليات �ملتحدة� ،أوقع خ�شائر تحُقدر قيمتها
بـ  108مليار دوالر مما يجعله �أقل �إيذ�ء من �لهجمات �ل�شرب�نية.

الكوارث من �سنع الن�سان
و�ملفارقة �أن هذ� �ملبلغ يكاد يعادل ثلثة �أمثال �لكلفة �الجمالية
للك��رث �لطبيعية يف �لعام �ملا�شي .فقد بلغت قيمة �خل�شائر �لتي
ت�شببت بها �لك��رث �لطبيعية �لناجمة عن فعل �الن�شان ح�ل �لعامل
يف عام � 2016ملن�شرم 175 ،مليار دوالر ،وه� مبلغ ي�شاوي �شعفي
كلفتها يف  2015و�لتي حُقدرت بـ  94مليار دوالر .جاء ذلك يف در��شة
«�شيغما» �ل�شن�ية �ل�شادرة عن �شركة «�ش�ي�ض ري» �ل�ش�ي�شرية للتاأمني،
قالت يف بيان لها �أن  54مليار ً� من هذه �لكلفة تقع على عاتق �شركات
�لتاأمني ،بزيادة  % 42عن .2015
وفاقت �لقيمة �الجمالية لل�شر�ر يف عام � 2016لت�قعات بكثري.
وكان �لعام � 2016الأعلى كلفة على م�شت�ى قيمة �الأ�شر�ر �القت�شادية
ب�شبب �لك��رث منذ  2012بح�شب �ل�شركة �ل�ش�ي�شرية �لتي عزت ذلك
�إلى «عدد كبري من �الأحد�ث �لكارثية �لكربى مبا فيها زالزل و�أعا�شري
وفي�شانات وحر�ئق غابات» يف جميع مناطق �لعامل.
ً
وقد وثقت �ل�شركة �ل�ش�ي�شرية  327حدث ًا كارثيا يف �لعامل بينها
 191حادث ًا طبيعي ًا و 136ب�شبب عمل ب�شري ،الفتة �إلى �أن �لقارة
�الآ�شي�ية تعر�شت الكرب عدد من �لك��رث �إذ �شهدت  128حادث ًا.
تكلفة انقطاع النرتنت
�شحيح �أن �ملقارنات من هذ� �لن�ع قد جتعلنا �أكرث تفهم ًا للأ�شر�ر
�لتي تت�شبب بها �لهجمات �ل�شيرب�نية ،لكن من �مل�شتحيل معرفة قيمة
�خل�شائر �لناجمة عن بع�ض هذه �لهجمات �ملحتملة� ،لتي قد ت�ؤدي
مث ًل �إلى �إنقطاع كلي للنرتنت يف �ل�اليات �ملتحدة ،وخ�ش��ش ًا �أنه
ال ت�جد �شابقة كهذه .ويق�ل �لتقرير �الآنف �لذكر �أن هج�م ًا حُيعطل
بع�ض خدمات �النرتنت يف �أمريكا الأيام قليلة فح�شب قد يكلف �أكرث من
 50مليار دو ًال� ،ما ماذ� �شيح�شل ل� ت�قفت �خلدمات كلها فهذ� �أمر
ي�شعب �لتكهن بنتائجه.
ورمبا كان �ملثال �ل�ش�مايل مفيد ً� يف هذ� �ل�شياق� ،إذ خ�شر �لبلد
�الإفريقي ح��يل  10مليني دوالر ي�مي ًا نتيجة �نقطاع �الإنرتنت ب�شكل
كامل .ولغياب خدمات �النرتنت �لكامل نتائج التقت�شر على خ�شائر
يف �الير�د�ت و�ملد�خيل ،ففي �ل�ش�مال �أدى هذ� �لغياب �إلى فر�ض
حالة ح�شار على �مل�شافرين ،كما عجز ب�شببه �الأطباء عن �ل��ش�ل �لى
�شجلت �ملر�شى وبياناتهم ،ومل يتمكن �لكثريون من �لعمل .وي��شح
�لتقرير �أنه يف حال و�جهت �ل�اليات �ملتحدة مثل هذ� �لهج�م ،فاإن
�خل�شائر�القت�شادية �شت�شل �إلى م�شت�ى مل ت�شله �خل�شائر �لتي
ت�شببت بها �ي كارثة �أخرى يف تاريخ �لبلد.
وينبّه تقرير �شركة � Lloyd’sإلى وج�ب تنظيم �الجر�ء�ت �الأمنية
و�شم �جله�د عاملي ًا ملكافحة �لهجمات
ورفع م�شت��ها على نطاق �أو�شع ّ
�ل�شيرب�نية .حُيذكر �أن هجمات � WannaCryالأخرية قد كلفت
�لعامل مليار�ت �لدوالر�ت ،وك�شفت �أن �جلميع معر�ض للخطر و�أن
باإمكان املجرمني ممن يتمتعون مبهارات قليلة اأن ي�شتغلوا بع�ض نقاط
�ل�شعف تلك من �أجل �بتز�ز �لنا�ض و�حلك�مات و�حل�ش�ل على مبالغ
طائلة.
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تقنيات
حديثـة
ابتكارات ذكية رؤوفة بالبيئة

تعمل على الطاقة الشمسية وتحمي من المخاطر
ا�ستقطب معر�س تكنولوجيا املياه والطاقة والبيئة
“ويتيك�س  ،”2017الذي مت تنظيمه يف دبي اأواخر اأكتوبر
املا�سي ،اهتمام عدد من الطالب املتميزين املعنيني بالخرتاع
ممن قدموا فيه جملة من ابتكاراتهم الذكية التي ترمي
ب�سورة ا�سا�سية اإلى العناية بالبيئة والتعاطي معها على نحو
يتجنب اإحلاق الذى بها  ،كما ا�ستملت م�ساهمتهم يف املعر�س
على اأفكار وت�ساميم من �ساأنها اأن ت�ساعد على حت�سني القدرة
على ال�ستجابة للكوارث الطبيعية واإعانة املت�سررين منها،
اأو تقدمي اأدوات جتعل احلياة اأكرث ي�سر ًا وامان ًا ،وتعمل على
الطاقة املتجددة.
�لطالبان و�شام طفيل وعبد �هلل �ملهريي قدما �بتكار� يرمي �إلى
ت�فري ظروف قيادة �أكرث �أمان ًا بالن�شبة لل�شائقني� ،إذ ي�شاعد على
�لتخل�ض من �ل�شباب �لذي يجعل �لروؤية على �لطرقات �لعامة
حمدودة للغاية �أحيان ًا ،مما يهدد بالت�شبب بح��دث خطرية .و��شتخدم
�لطالبان يف �بتكارهما �للفت هذ� «تركيبة كيميائية» ،مك�نة من
«ثاين �أوك�شيد �لتيتاني�م» ومركب «�لب�ل�مريز».
تبديد ال�سباب
و��شار� �ملبتكر�ن �إلى �أن «�لرتكيبة ت�ؤثر على �ل�شباب بعد ر�شها عليه
وت�شاهم يف �إنز�ل �ملياه منه على �الر�ض ما يعيد �الأج��ء �إلى �ل�شفاء»،
م��شحني �أن «�لفكرة جاءتهما �أثناء ت��جدهما يف �حلافلة �ملدر�شية
خلل فرتة �ل�شباب و�أجريا �ختبار�ت ناجحة على �لرتكيبة» .و�إذ �أكد�
�إمكانية ��شتعمال �بتكارهما هذ� على نطاق و��شع «يف �ملطار�ت �أو
�ل�ش��رع �ملزدحمة من خلل تزويد �الأعمدة �ملحاذية لل�ش��رع باأنابيب
تق�م بر�ض �لرتكيبة �لكيميائية» ،فقد �أعربا عن �ملهما يف �ال�شتفادة
من �بتكارهما على نطاق و��شع و�أن يتم تبنيه من جانب �ل�شلطات
�ملخت�شة.
توليد الطاقة ال�سم�سية
�أما �مل�شاهمات �الأخرى للمبتكرين و�ملبتكر�ت �ليافعني فكانت
هي �الأخرى تعمل على �لطاقة �ل�شم�شية ،مما يجعلها �شديقة للبيئة
بامتياز .ومن ناحيتها ،قدمت �لطالبة فريال عمار �بتكار ً� ي�شكل
�لقا�شم �مل�شرتك بني غالبية �البتكار�ت �ملعرو�شة� ،إذ �شعت �إلى ت�فري
�لطاقة �لنظيفة لهذه �البتكار�ت ،فعر�شت «حمطة طاقة �شم�شية» متد
�مل�شتخدم بالكهرباء ل�شحن �له��تف و�الأدو�ت �ملنزلية �الخرى ،كما
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عر�شت در�جة ميكنها �نتاج �لطاقة �ل�شديقة للبيئة باالعتماد على
�حلركة .
ملجاأ ذكي من الكوراث
�أما �لطالب حممد ر��شد �شعيد ف�شارك بت�شميم ملنزل ذكي
ي�شتعمل �ش�ء �ل�شم�ض يف �النارة ،وذلك ب���شطة �الأل��ح �ل�شم�شية
�ملنا�شبة �لتي تعني يف ت�ليد �لطاقة وتخزينها ثم تخزين �لطاقة يف
بطاريات ميكن �للج�ء �ليها ل�ش ّد �حلاجة �لى �لطاقة عم�م ًا و لت�شغيل
�الأجهزة و�الدو�ت �لكهربائية .وقدمت مدر�شة جرين ورد �نرتنا�ش�نال،
م�شروع ملجاأ ذكي �أطلقت عليه « �لقبة �لذكية» بق�شد ت�فري مكان �آمن
يف �أوقات �لك��رث� ،إذ ميكن �الحتماء فيه خلل ظروف ��شتثنائية
باأمان وال�شيما �ن كل �الأدو�ت و�الجهزة �للزمة للحياة �لي�مية مت�فرة
وتعمل على �لطاقة �ل�شم�شية ،من �إنارة ومياه �شاخنة و�شحن كهربائي
وغريها.
وعر�ض خالد �جلر�ح� ،بتكارين ذكيني �أولهما جهاز للتربيد
بطريقة �شديقة للبيئة بدال من ��شتخد�م غاز �لتربيد �ل�شام و�ل�شار
بالبيئة و�ملعروف با�شم غاز « فريون» � .أما �لثاين فه� عبارة عن مغ�شلة
ذكية تعتمد على �ملج�شات �لكهربائية �مل��ش�لة بامل�شخات لنقل �ملياه
للم�شتخدم ثم جتميع �ملياه �مل�شتخدمة يف خز�ن و�إعادة تدويرها
و��شتعمالها مرة �أخرى.

تقنيات
حديثـة

رأسه ويداه من الكاميرات

روبوت جديد من شركة «هوندا» لمواجهة الكوراث
خالف ًا لالنطباع ال�سائد لدى الكثريين بان �سركة «هوندا» لت�سنع �سوى الآليات ،بانواعها ،فقد اأزاحت املوؤ�س�سة اليابانية
ّ
م�ساف كبار منتجي الجهزة
النقاب اأخري ًا عن خط انتاج كبري ملعدات الطاقة واملحركات والروبوتات ميكن اأن ي�سعها يف
والو�سائل املتعلقة بجهود ال�ستجابة للكوارث والتعايف منها.
وقد عر�شت «ه�ند�» �أخري ً� ،يف «�مل�ؤمتر �لدويل للروب�تات و�الأنظمة
�لذكية» (�إيرو�ض)  2017يف فانك�فر ،من�ذجا عمليا من روب�ت
�ال�شتجابة للك��رث ( ،) E2-DRورد ذكره للمرة �الولى يف ورقة
قدمت مب�ؤمتر «�يرو�ض» قبل عامني ،والتز�ل قدر�تها كلها جمه�لة.
اأبعاده
ً
و�إذ يبلغ ط�ل �لروب�ت ح��يل  1.68مرت� ويزن  85كغ ،فه� يتمتع
بر�شاقة ت�شاعده على �لتحرك ب�شرعة .وي�شتطيع � E2-DRأن يدور
جذعه بـ  180درجة ،كما تتميز يد�ه بالقب�شتني �للتني تتيحان له
�الم�شاك باال�شياء وكذلك �شع�د �الأدر�ج �لذي يتطلب �التكاء على
�مل�شاند �جلانبية� ،أو ت�شلق �ل�شلمل مم�شك ًا بالدرجات .ومي�شي
�لروب�ت ب�شرعة  1.2ميل يف �ل�شاعة ،وه� قادر على �ل�شري يف دروب
ومعابر مليئة باحلطام وب��شعه �حتمال �لتحرك تت �ملطر لـ 20
دقيقة  .وي�شتطيع �لروب�ت �أن يتحرك م�شتعم ًل �أطر�فه �الربعة� ،إذ�
لزم �الأمر ،كي يتخطى ع��ئق معينة يف طرق �شعبة من دون �أن يجازف
بفقد�ن ت��زنه .باالإ�شافة �إلى ذلك ،فه� نحيف �إلى درجة ملح�ظة� ،إذ
التزيد �شماكته عن  9.8ب��شة فقط � ،الأمر �لذي ي�شاعده على �ملرور
عرب فتحات �شيقة .
و�لروب�ت �جلديد خمتلف عن �ش��ه من هذه �الأجهزة �لتي ت�شهد

رو�ج ًا كبري ً� ،فقد ��شتخدمت «ه�ند�» يف �شناعته �اللياف �ل�ش�ئية بد ًال
من �لكابلت �لتقليدية  ،وبذلك جنحت يف �إبقاء وزن �لروب�ت وحجمه
منا�شبني .وه� مزود ببطارية من طر�ز «ليثي�م � -ي�ن» ت�شاعده على
�لعمل ملدة  90دقيقة ،كما �أنه جمهز ب�حدة معاجلة مركزية (�شي.
بي.ي�) من ن�ع �إنتل ك�ر .i7
اإ�سافة حقيقية
وبف�شل قن��ت �له��ء و�ملر�وح �لد�خلية ،ميكن للروب�ت �لعمل يف
درجات حر�رة ترتو�ح بني  14و  104درجة .ور�أ�ض �لروب�ت �جلديد
ه� عبارة عن جمم�عة من �لكامري�ت  ،بينهم  2من ن�ع «رينجفايندرز»
تعملن على ��شعة ليزر ،وجهاز ك�شاف �ش�ئي باال�شعة ف�ق �حلمر�ء.
�أما �ليد�ن ،فهما مزودتان بالكامري�ت �أي�ش ًا �إلى جانب �أجهزة
�ال�شت�شعار ثلثية �البعاد .و�لروب�ت �لذي ميكن �أن يك�ن �إ�شافة
حقيقية لتقنيات �ال�شتجابة و�لتعايف من �لك��رث ،اليز�ل قيد �لتجربة،
والت�شتبعد «ه�ند�» �أن يبقى كذلك ل�شن��ت عدة قبل �ن ي�شبح جاهز�
للعمل .لكن بع�ض �ملحللني و�خلرب�ء ينتظرون بفارغ �ل�شرب دخ�ل
�لروب�ت �جلديد �لى ميادين �خلدمة �لفعلية ،وذلك الإعتقادهم باأنه
�شيمثل قفزة ن�عية يف طرق �لتعامل مع �الأزمات و�لك�ر�ث.
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المطر نعمة ..قد تتحول إلى نقمة

كيف تتقي خطر األمطار الغزيرة المصحوبة
بالعواصف الرعدية؟

يحمل املطر اأبهى معاين اخلري واخل�ضب ،وهو رمز احلياة و�ضرط ا�ضتمراريتها وازدهارها .غري ان له جانب ًا اآخر ،رمبا ككل
�ضيء اآخر ،حني ي�ضبح مو�ضع مبالغة او اإفراط .فهطول املطر بكثافة وقوة ،الوقات طويلة ،قد يت�ضبب باملوت والكوارث
واخلراب ول�سيما اإذا اتخذ �سكل العا�سفة امل�سحوبة بالربق والرعد التي ت�ستمر على امتداد �ساعات .ومع اأن الن�سان ي�ستمتع
دائم ًا باملطر حني ينهمر بكميات معقولة ،لبد له اأن ي�سعر بالقلق ويبحث عن طرق للنجاة من اخلطر الداهم الذي قد يتهدد
حياته اإذا هطل بغزارة لتعرف احلدود وال�سوابط ،وكاأن �سنبور املاء يف ال�سماء قد انفتح وبات من امل�ستحيل اإغالقه ،فتتحول
النعمة يف حلظات اإلى نقمة.
على �شرورة �لقيام مبا يلي بق�شد �ال�شتعد�د للعا�شفة �ملطرية:
معروف �أن �ملطر �ملدر�ر قد ي�شبب �لفي�شانات مبا يعنيه ذلك من
• مر�قبة �لتغري�ت �جل�ية ،و�لبقاء على علم مبا قد يح�شل من
ك��رث ودمار للمناطق �الآهلة بال�شكان ،وحني يرت�فق بالرعد و�لربق
خلل متابعة �الخبار و�لن�شر�ت �جل�ية وما ت�رده و�شائل �العلم
ي�شبح �خلطر م�شاعف ًا .فالربق ي�قع �لعديد من �شحايا يف �أنحاء �لعامل
�لر�شمية من �أنباء عن عا�شفة حمتملة .كما قد ت�فر �ل��شائط
�شن�ي ًا .وتذكر �إح�شاء�ت ر�شمية �أن �ملعدل �ل��شطي لعدد �شحايا �لربق
�الجتماعية معل�مات و�أخبار تفيد يف �ال�شتعد�د للعا�شفة ،لكن ينبغي
يف �ل�اليات �ملتحدة �الأمريكية وحدها ،على �شبيل �ملثال ال �حل�شر ،خلل
�لتعامل مع �أنباء هذه �ل��شائط عم�م ًا بكثري من �حلذر.
�لثلثني عام ًا �ملا�شية ،بلغ � 67شخ�ش ًا يف �لعام.
• �إجر�ء �ل�شيانة �لدورية و�للزمة للتمديد�ت �لكهربائية و�لتاأكد من
و�إذ� �أ�شبح �ملطر م�شدر خطر حقيقي ،ما هي �الحتياطات �ل��جب
�شلمتها و تثبيتها باإحكام.
�تخاذها للبقاء يف �أمان ،و�شمان حماية �الأور�ح و�ملمتلكات؟ ثمة
• تفقد قن��ت ت�شريف �ملياه و�ملناهل و �إجر�ء �ل�شيانة �للزمة لها.
�إجر�ء�ت ت�شاعد على �حل ّد من �أ�شر�ر �ملطر �لغزير و�لربق وهي تتخذ
• �لتاأكد من جه�زية حقيبتي �ال�شعاف و�لط��رئ باال�شافة �لى ت�فر
على مر�حل�� ،شتعد�د ً� للعا�شفة قبل وق�عها ،و��شتجابة لها �أثناء وق�عها،
و�شائل �الإنارة �الحتياطية مثل (م�شباح يدوي �أو فان��ض �و�شمع
ومن ثم بعد �أن تنق�شي بق�شد �لتعايف منها.
�إنارة) ال�شتخد�مها عند �حلاجة .كما يجب �إبقاء �أجهزة وو�شائل
�الطفاء �شليمة وجاهزة لل�شتعمال ،وخ�ش��ش ًا �ن �لربق قد يت�شبب
قبل املطر
يف �إ�شر�م �حلر�ئق.
كما هي �حلال مع �لك��رث و�الأزمات ،على �ختلف �أن��عها ودرجة
• عدم �ل�شماح للأطفال باللعب يف �ل�شاحات �خلارجية و�ملفت�حة .
خط�رتها ،هناك جمم�عة من �الجر�ء�ت �لتي يجب �تخاذها على �شبيل
• تاأمني �ال�شياء �خلارجية وو�شع �ال�شياء �لثمينة يف �أماكن �أمينة
االحتياط ورفع م�شتوى اجلاهزية حت�شب ًا ملا قد يح�شل .ويجمع اخلرباء
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و�غلق �لن��فذ .
ً
• ومن �ل�شروري �أن يك�ن �لهاتف �جل��ل �شاحلا للعمل على �لدو�م
وم�شح�ن ًا ��شتعد�د ً� الي طارئ.
• البد من ت�فري كميات كافية من �ملياه ،لل�شرب و�ال�شتخد�مات �الخرى.
وقد يك�ن من �ملفيد تعبئة زجاجات وق��رير و�ي�ش ًا جرن �ال�شتحمام،
حتى الت�شعر �لعائلة ب�شح �ملياه خلل �لعا�شفة �لتي قد تط�ل.
اأثناء العا�سفة
�إذ� بد�أت �لعا�شفة فع ًل ،و�شار �خلطر حقيق ًا ،مبا�شر ً� ،هناك
�إجر�ء�ت خمتلفة ينبغي �تخاذها ،ح�شب مكان ت��جد �ل�شخ�ض �ملعني.
فاإذا كان ال�سخ�س يف املنزل عند وقوع العا�سفة ،عليه اأن يتخذ
الجراءات التالية:
• �ال�شتمر�ر يف مر�قبة �لتغري�ت �جل�ية  ،ومتابعة �النباء ملعرفة ما
يجري و�آفاقه �ملت�قعة.
• تفقد قن��ت ت�شريف �ملياه و�ملناهل و�لعمل على منع جتمع �ملياه
فيها قدر �الإمكان
• �إذ� و�شلت �ملياه �لى �لبيت ينبغي حماولة �شخها �لى �خلارج
بال�شرعة �ملمكنة ،و�إن تعذر ذلك وتابع من�ش�ب �ملياه �رتفاعه،
يت�جب على �ملرء وعائلته �النتقال �لى �لط��بق �لعل�ية� ،أوحتى �لى
�ل�شطح �إذ� لزم �المر ،ريثما تاأتيهم �لنجدة �و تهد�أ �لعا�شفة .يجب
�أال يحاول �ي من �ال�شخا�ض �ملحا�شرين �ل�شباحة للبتعاد عن �لبيت
�ملغم�ر باملياه.
• ف�شل �لتيار �لكهربائي عن �الجهزة �ملنزلية حلمايتها يف حال
عب�ر �ل�شاعقة من خلل �شبكة �ملنزل .و�حلر�ض على قطع �لتيار
�أثناء �ل�ق�ف على �أر�شية �شلبة جافة التنقل �لكهرباء مثل �خل�شب
اجلاف اأو البال�شتيك او املطاط الثقيل.
• عدم مل�ض �ملعادن و�الجهزة �لكهربائية و�له��تف وعدم ��شتخد�م
�شنابري �ملياه �و �ي مياه م��شلة بنظام �ل�شباكة فالرعد ميكن �ن
ي�شيب �ال�شلك و�النابيب.
• �إغلق �شنب�ر �لغاز و�لتاكد من �نقطاعه عن �الأجهزة �ملختلفة.
• �البتعاد عن �لن��فذ �لزجاجية و�الأب��ب.
• جتنب �ال�شتحمام قدر �الإمكان الن �لت��شيلت �ل�شحية يف دورة
�ملياه ميكن �ن ت��شل �ل�شحنات �لكهربائية من �ل�شاعقة.
• ��شتخد�م �له��تف �ملحم�لة �و �لل�شلكية �إذ� لزم �الأمر فهي �آمنة
يف �لد�خل.
• ت�شري و�شائل ومعد�ت �الطفاء �ملنا�شبة وو�شعها مبتناول �ليد الأن
�ل�ش��عق قد تعمل على �إ�شعال �حلر�ئق.
• جتنب ��شتعمال �ل�شم�ع و�لقناديل �و �إ�شعال �لنار يف �الماكن �ملغلقة،
و�النقطاع عن �لتدخني ،حتى يتم �لتاأكد ب�ش�رة قطعية بعدم وج�د
ت�شرب للغاز.
• عدم مغادرة �ملنزل �إال لل�شرورة �لق�ش�ى .و�إذ� ��شطر �ل�شخ�ض
�لى �خلروج ،فعليه �أن يحذر مياه �المطار و�لفي�شانات وي�شري بعيد ً�
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عنها قدر �المكان.
• �لتقيد بالتعليمات و�الر�شاد�ت يف حال �شدور �أمر باالإخلء عن
طريق �حدى و�شائل �العلم �و �جلهات �المنية �ملخت�شة.
اأما اإذا كان املرء يف اخلارج عندما يبداأ املطر الغزير بالهطول،
فين�سح باأن يبادر اإلى القيام مبا يلي:
• جتنب �ل�ق�ف تت �الأ�شجار �لعالية و�ملنفردة و�أعمدة �لكهرباء
و�الت�شاالت.
• عدم �ل�شري قرب �ل�ش��طئ �أو �ملياه �ملتدفقة وجماري �الودية
و�ل�شدود �و �لربك.
• اللجوء اإلى مكان اآمن بعيد ًا عن خطوط الطاقة الكهربائية التي قد
ت�ؤدي �لعا�شفة �إلى قطعها �و �إ�شابتها با�شر�ر فيتنقل �لتيار لكل من
يقرتب منها �و يلم�شها .
• �خلروج ف�ر ً� من �ملياه �إذ� كان �ملرء ي�شبح يف بحر �و نهر ،خ�شية �ن
تك�ن مياهما قد تكهربت ب�شبب �لربق و�لرعد.
• جتنب ��شتخد�م �له��تف �ملتحركة و�لل�شلكية يف �خلارج �إال عند
�ل�شرورة �لق�ش�ى وخا�شة �أثناء حدوث �لع���شف �لرعدية .
وعند قيادة ال�سيارة حني يبداأ هطول املطر املدرار ،يجب اأن
ي�سارع ال�سائق اإلى القيام باخلطوات الحتياطية التالية:
• �ال�شتماع د�ئم ًا �لى ن�شر�ت �الح��ل �جل�ية عرب �ملذياع.
• ت�خي �حليطة و�حلذر من مفاجاآت قد ي��جهها يف �لطريق.
• تخفيف �ل�شرعة وعدم جتاوز �ملركبات �الأخرى وت�شغيل �الأ�ش��ء.
• �البتعاد عن �ملناطق �ملغم�رة باملياه ،فاملياه �جلارفة ميكن �ن تفقد
�ل�شائق �ل�شيطرة على �ملركبة ،كما �نها قد تك�ن مكهربة.
• ترك م�شافة �أمان كافية بني �ملركبات .
• عدم ��شتخد�م �الإ�شار�ت �لتحذيرية �إال للتنبيه و�أ�شتخد�م �مل�شاحات
للزجاج �الأمامي و�خللفي ب�شكل د�ئم لت��شيح �لروؤية .
بعد توقف املطر وهدوء العا�سفة
• عدم دخ�ل �ملنزل �أو �ملبنى قبل �لتاأكد من �شلمته ومن �شخ �ملياه
�مل�ج�دة فيه �إلى �خلارج.
• جتنب �لتدخني �أو ��شتعمال �ل�العات� ،أو �لنار �ملك�ش�فة عم�م ًا ،عند
دخ�ل �ملبنى ،خ�شية �أن يك�ن هناك ت�شرب للغاز.
• ��شتعمال م�شابيح كهربائية يدوية لت�فري �لروؤية حني �ل�ل�ج �لى
�ملنزل.
• �لتاأكد من تطهري �ملكان وتعقيم �ملطبخ و�الجز�ء �لتي ميكن �أن تك�ن
قد تاثرت �أكرث من غريها.
• �حلر�ض على �ح�شار م��د و�دو�ت بديلة لتلك �لتي مت ��شتخدمها
خلل �لعا�شفة �ملطرية ،من م�شاحيق وبطاريات و�أدوية وم��د
تنظيف وم�شابيح �لخ ،كي يبقى �ملرء يف حالة جه�زية منا�شبة
ت�شب ًا ملفاجاآت جديدة وهط�ل �أمطار غزيرة.
يناير 75 2018

ﺗﺠﻨﺐ اﻟﺨﺮوج ﻋﻨﺪ ﺣﺪوث ﻓﻴﻀﺎﻧﺎت ،واﺣﺮص
ﻋﻠﻰ اﻻﺑﺘﻌﺎد ﻋﻦ اﻟﺪور ارﺿﻲ ﻟﻠﻤﻨﺰل.
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يناير 77 2018

في
العمق
إذا تحررت مما يك ّبلها في البلدان النامية

ستبرز المرأة في إدارة الكوارث واالزمات
بفضل مهاراتها
العالقة بني املراأة والكوراث ،معقدة ومت�سعبة واأ�سا�سية ما يجعلها جديرة بالدر�س واملعاجلة لي�س فقط نظر ًا لأهميتها يف
حد ذاتها ،بل اي�س ًا لأنها توفر الفر�سة لرت�سيد جهود اإدارة املخاطر ككل ،واإعادة بناء فل�سفتها على ا�س�س جديدة فتذهب يف
جهودها اأبعد بكثري مما تبلغه الإدارة التقليدية ،وتالم�س ب�سورة فعلية جوهر الكوارث والأزمات وتداعياتها على امل�ستوى
الجتماعي ومفاعيلها القت�سادية والن�سانية العميقة.
لعل من البديهي القول اإن املراة ن�سف املجتمع ،ما يعني اأن تهمي�سها ،اأو جتاهلها ب�سكل كامل ،يف اي م�سروع ا�سرتاتيجي لبذل
جهود وا�سعة النطاق وطويلة الأمد ،كاإدارة املخاطر ،هو خطاأ م�ساعف من حيث اأنه هدر لن�سف طاقات املجتمع ،من جهة ،كما
اأنه اأهمال حلاجات ن�سف اجلمهور امل�ستهدف وطموحاته.
د� .سمر ديوب
طبيبة اأخ�سائية بال�سحة العامة

drdayoub964@yahoo.com

عن�سر ه�س !
لكن قد يق�ل قائل �إن �ملر�أة من «�لعنا�شر�له�شة»� ،و كما ي�شفها
بع�ض �لعرب «�شلع قا�شر» ،فماذ� ت�شتطيع �أن تفعل يف ظروف ��شتثنائية
كالتي يثريها تعر�ض �ملجتمع لكارثة �أو �أزمة؟ و�حلق� ،أن هذ� �لت��شيف
لي�ض خاطئ ًا مئة باملئة ،وال من�شف ًا متام ًا؛ فاملر�أة ،عم�م ًا� ،أ�شعف من
�لرجل ج�شدي ًا� ،إال �أنها قد تك�ن �أق�ى منه نف�شي ًا و�أغنى منه خربة
عملية ،متام ًا كما هي �حلال مع عن�شر «ه�ض �آخر» ه� �ل�شخ�ض �مل�شن.
�شحيح �أن �ملر�أة «ه�شة»� ،إذ� ّمت تقييمها على �أ�شا�ض عدد �ل�شحايا
�لذين ي�شقط�ن ّجر�ء �لك��رث و�الأزمات .ففي كارثة �لت�ش�نامي
�لتي �شربت مناطق عدة يف �آ�شيا خ�ش��ش ًا ،يف  ،2004كان للن�شاء
و�الأطفال ح�شة �ال�شد من �ل�شحايا يف �أندوني�شيا� ،إذ بلغت ن�شبتهن
بني من لق�� حتفهم  ،%77وو�شلت ن�شبتهن �إلى  %90من �شحايا
�إع�شار غ�ركي يف بنغلد�ض (� )1991لذين بلغ�� � 140ألف قتيل.
وهذ� غي�ض من في�ض ،فالدر��شات �لتي �أجريت على دول �شتى،
و�شلت يف بع�ض �حلاالت �لى  140دولة � ،أظهرت مبا اليقبل �ل�شك
�لتفاوت �لكبري يف �أرقام �لقتلى و�جلرحى و�ملهجرين من �لن�شاء
و�لرجال بفعل �لك��رث .فمث ًل ،تدل هذه �الأبحاث �أن �لن�شاء ،ومعهن
�لذك�ر و�الأناث من �الأطفال ،هن �أكرث عر�شة للم�ت بـ  14مرة ،ب�شبب
�لك��رث ،من �لرجال .ويف �لدول �لغربية �ل�شناعية ،كانت �شحايا
م�جة �حلر �لتي �جتاحت �أوروبا ،وال�شيما �ملت��شطية منها وخ�ش��ش ًا
فرن�شا ،يف عام  2003من �لن�شاء �مل�شنات �أكرب بكثري من �لرجال
�ملتقدمني بالعمر .وتفيد در��شات �أن ن�شبة �لن�شاء بني �ملهجرين ج ّر�ء
�لك��رث تبلغ %75
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ن�سبة الوفيات املرتفعة
�إال �أن �لفروق �لبي�ل�جية و�لفيزي�ل�جية بني �لذك�ر و�الناث،
التكفي لتف�شري�لتباين �لكبري ،يف هذه �الح�شاء�ت ،وغريها �لتي
تر�شد �أعد�د �ل�شحايا من �لن�شاء و�لرجال يف ك��رث خمتلفة .ويق�ل
خرب�ء وباحث�ن� ،ن �ل�شر يف زيادة ن�شبة �ل�فيات بني �لن�شاء عنها بني
�لرجال ،يكمن يف �لع��مل �القت�شادية و�الجتماعية �لتي تك ّبل �ملر�أة
ومتنعها من مقاومة �ملخاطر �لد�همة ،ولي�ض يف خربتهن �أو �شجاعتهن
�أو طبيعتهن �لفيزي�ل�جية.
يف هذ� �ل�شياق ،حُيذكر �أن �لعدد �الأكرب ممن لق�� حتفهم نتيجة
الإع�شار كاترينا يف �ل�اليات �ملتحدة ،كنّ �أمريكيات من �أ�ش�ل
�أفريقية ،من �شاحبات �لب�شرة �ل�شمر�ء ،وهي تعترب من ��شد �ملجم�عة
�ل�شكانية فقر ً� يف �ل�اليات �ملتحدة .ولعلهن ر�ح�� �شحية �الإع�شار
من دون �أن يحظني بامل�شاعدة ،لك�نهن معدمات �شكنّ و�حدة من �أكرث
�ملناطق فقر ً� وتعر�ش ًا للهمال يف �أمريكا ،ولي�ض الأنهن ن�شاء .وثمة
مثال �آخر خمتلف ،جند عينات منه يف �شريالنكا حيث ت�فيت ن�شاء
كثري�ت خلل كارثة �لت�ش�نامي ( )2004الأنهن مل يعرفن �ل�شباحة،
وهي ريا�شة حمظرة على �لن�شاء هناك ،واليتمتعن بكثري من �ملهار�ت
�حلياتية �لتي مينعهن �ملجتمع من مز�ولتها� ،أما �لرجال فقد ��شتطاع
كثريون منهم �لع�م و�لنجاة من م�ت حمقق ب�شبب �لت�ش�نامي.
اأعباء املراأة خالل الكوارث
هكذ� ال ينبغي �أن تبقى �ملر�أة عر�شة للتجاهل� ،أو لل�شتخفاف
ب�شبب «�له�شا�شة» �ملزع�مة .فاملر�أة ،تلعب يف حاالت كثرية دور
«�مل�شتجيب �الول» يف �أوقات �لك�ر�ث و�لط��رئ و�الأزمات ،وذلك بحكم
وج�دها يف �لبيت و�إلى جانب �لعائلة ،ورمبا �أدى بها هذ� �لدور �لى
�لعناية لي�ض فقط باأطفالها بل �أي�ش ًا �إلى رعاية �مل�شنني من جري�ن
و�أقارب ،وم�شاعدة م�شابني �أومعاجلة جرحى� ،أثناء �خلطر �لد�هم.
كما �أن �الو�شاع �ملت�ترة �أو �ال�شتثنائية قد تزيد من م�ش�ؤولياتها �لي�مية

في
العمق

�أو تفر�ض عليها �د�ء و�جبات �خرى ،مثل تعبئة مياه �ل�شرب مث ًل
وحملها �لى �لبيت ،ناهيك عن �أن متطلبات �لعناية باالطفال تت�شاعف
يف �أوقات �الزمات عما هي عليه يف �الوقات �لعادية .وتق�ل «منظمة
�ل�شحة �لعاملية « يف تقرير لها عن «�جلندر و�لك��رث» �أن « �لن�شاء
عم�م ًا يعانني من �أعر��ض �ل�شغط ،يف مرحلة ما بعد �لك��رث� ،أكرث
من �لرجال» .
لذلك �الأجدر باجلهات �ملعنية �أن تعمل على تاأهيل �ملر�أة و تعزيز
�الإمكانات �لكبرية �لتي تتمتع بها بغية ت�ظيفها يف منظ�مة �إد�رة
ناجحة للمخاطر .ولي�ض من �ل��قعي �لنظر �لى �ملر�أة فقط على �أنها
�شحية �أو عن�شر « ه�ض» تت�جب �إعانته بد ًال من �ف�شاح �ملجال �أمامه
مل�شاعدة غريه.
الماراتية �سريكة يف جناحات الوطن
لقد �آن �الأو�ن للتعامل مع �ملر�أة بطريقة مت��زنة ،يف جمال �إد�رة
�ملخاطر ويف �لقطاعات كافة ،كما هي �حلال يف دولة �المار�ت �لعربية
�ملتحدة� ،لتي جتني ف��ئد جمة من وج�د �ملر�أة جنب ًا �إلى جنب �لرجل
يف كل مناحي �حلياة �الجتماعية و�القت�شادية ،وتتب��أ �أرفع �ملنا�شب يف
�مل�ؤ�ش�شات �خلدمية و�ال�شرت�تيجية و�حلي�ية ،مما يف�شر جانب ًا مهم ًا
من �أ�شباب جناح �الإمار�ت وريادتها على �أكرث من �شعيد.
ومن �ل�شروري ت�فري �حلماية و�لرعاية للمر�أة يف �أوقات �لك��رث
فذلك من حق�قها �مل�شروعة كاأي �شخ�ض �آخر يف �ملناطق �ملنك�بة ،هذ�
�إذ� كانت ��شرت�طات «�إطار �شند�ي» �شتجد طريقها �لى �لتنفيذ� ،إذ
�أن �لغاية �الأولى للإطار تتمثل يف �حلد من عدد �شحايا �لك��رث� ،ي ًا
كان�� .لكن ما هي طبيعة �مل�شاعدة �لتي يجب �أن تنالها ،وكيف؟

خ�سو�سياتها
�ش ّدد باحث�ن وباحثات  ،يف منا�شبات �شتى ،على وج�ب �لتعاطي
مع �ملر�أة بطريقة و�قعية تن�شفها وتلبي �حتياجاتها� ،أثناء �لك��رث
و�الأزمات .وعلى �شبيل �ملثال�� ،شار م�ؤمتر «�ملن�شة �لعاملية للح ّد
من �لك��رث لعام � »2017ملنعقد يف �ملك�شيك يف ماي� �ملا�شي،
�إلى �شرورة �أخذ �مل�شائل �ملتعلقة بخ�ش��شيات �ملر�أة �لفيزي�ل�جية
و�جل�شدية (�جلندرية) باالعتبار لدى �لتخطيط جله�د �إد�رة
�ملخاطر ،وذلك �أن�شاف ًا للمر�أة وحر�ش ًا على �الإفادة من مهار�تها
بطريقة جمدية .و � ّألح على ذلك �ي�ش ًا ملتقى مهم ّمت تنظيمه يف
�لعا�شمة �ل�شينية بهدف معاجلة هذه �لق�شايا تت عن��ن «�أجندة
بكني للعمل �لعاملي ح�ل ق�شايا �حلد من �لك�ر�ث �لتي تتمتع
بح�شا�شية جندرية» (.)2009
ومن �ملمكن �إيجاز هاتني �مل�شاهمتني (�ملك�شيك وبكني) يف �لنقا�ض
�لد�ئر منذ مدة غري ق�شرية ،بالق�ل �إن �لن�شاء يتاأثرن بالك��رث
و�الزمات بطرق خمتلفة كثري ً� �أو قلي ًل عن تاأثر �لرجل بها ولهذ�
من �ل�شروري �إدر�ج هذه �لتباينات يف �خلطط و�لرب�مج �لتي ت��شع
للإ�شتجابة للمخاطر و�أي�ش ًا �لتعايف منها.
�لتعايف من �لك��رث و�الزمات و�لتح�شن �شدها الميثلن عملية
ب�شيطة �أو ق�شرية ،بل هما ��شبه مب�شرية ط�يلة �الأمد ت�شتدعي معاجلة
معمقة جل��نب كثرية يف حياة �ملجتمع ،وتتطلب روؤى جديدة و�إعادة
بناء للكثري �ملفاهيم و�الدو�ت و�مل�ؤ�ش�شات .وب��شع �ملر�أة �ن تك�ن
عن�شر ً� فاع ًل يف هذه �ملر�جعات و�الإ�شلحات  ،لي�ض فقط الأنها معنية
بهذه �لنظم ب�شكل مبا�شر بل �ي�ش ًا النها متتلك من �ملهار�ت و�الرد�ة
و�لت�شميم ما يجعلها قادرة على �مل�شاهمة فيها م�شاهمة جمدية.
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الكلمات المتقاطعة
عمودياً:
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 .1منتم-داء ي�شل ق�شماً من اجل�شم.
 .2اأر�شدتهم يف امل�شارف-جمموعة.
 .3مبحبتنا-وعاء من جلد-من املقايي�س.
 .4الق�ش�س الغريبة(معكو�شة)-ملجاأ.
� .5شكا من الوجع-ملغى.
 .6حالة النا�س او حياتهم.
 .7زمن-مت�شابهان-اتعبك املر�س.
 .8خدع-ن�شف قنوع-اداة لتناول الطعام.
 .9ال�شم الثاين ل�شاعر عربي غزيل.
 .10ع�شا يحملها احلاكم-مقعد خ�شبي
م�شتطيل.
 .11ال�شم ال�شابق للمدينة املنورة-نوع من
احل�شرات.
 .12يباهي-اأ�شياء ذات قيمة عالية.

 .1رئي�س افريقي �شابق حكم طوي ً
ال.
 .2قامات-ح�شرة زاحفة �شامة-ن�شف األب�شة.
 .3حركة ثقافية انطلقت يف �شوي�شرا يف احلرب
العاملية الأولى-ننفق.
� .4شهواتنا مبعرثة-اآلت مو�شيقية
جموفة(معكو�شة).
 .5مغاز-اأ�شرف.
 .6جمعها-يرغم.
 .7مناف�س-اأرا�س ينبت فيها الع�شب.
 .8الأبناء.
 .9ن�شف مقال-اأماكني-فتحَ(معكو�شة).
 .10اأكلة �شرق اأو�شطية (معكو�شة)-جنل�س.
 .11عطر(معكو�شة)-جاءتك.
 .12اأدب �شلوكك-ذكر املاعز.مرتفع -م�شدر
اللحن -امارة عربية.
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