وحدة االتصال واإلعالم في اإلسكوا
قصاصات صحافيّة
Press Clippings
( 12شباط/فبراير )2018
اإلسكواESCWA/
لقاء وفد من وزارة التخطيط والمتابعة واإلصالح اإلداري مع وفد من لجنة األمم المتحدة االقتصادية
واالجتماعية لغرب آسيا (إسكوا)
•
•
•
•
•
•

مباشر (" :)9-2-2018التخطيط المصرية" تبحث تفعيل إطار التعاون الفني مع اإلسكوا
اليوم السابع ( :)9-2-2018وفد من التخطيط يلتقى لجنة من األمم المتحدة االقتصادية لبحث
التعاون الفنى
العاصمة (« :)9-2-2018التخطيط» تبحث تفعيل إطار عمل التعاون الفني بين الحكومة المصرية
واإلسكوا
فيتو ( :)9-2-2018قيادات التخطيط يلتقون وفدا من اإلسكوا
أخبار مصر (“ :)9-2-2018التخطيط” تبحث تفعيل التعاون مع اإلسكوا
صحيفة الندى ( :)9-2-2018وفد من التخطيط يلتقى لجنة من األمـم المـتحـدة االقتصادية لبحث
التعاون الفنى

مشاركة اإلسكوا في ورشة عمل حول التنبؤات بالعواصف الترابية والرملية بهيئة األرصاد
•
•
•
•
•
•
•
•
•

البوابة ( :)10-2-2018انطالق ورشة عمل "التنبؤات بالعواصف الترابية والرملية"
بوابة األهرام ( :)10-2-2018بدء فعاليات ورشة عمل حول التنبؤات بالعواصف الترابية
والرملية بهيئة األرصاد
وكالة أنباء  :)2018-2-10( ONAبدء فعاليات ورشة التنبؤات بالعواصف الترابية والرملية
باألرصاد الجوية
الشروق ( :)10-2-2018انطالق ورشة عمل «تنمية قدرات المنطقة العربية في مجال التنبؤات
بالعواصف»
مصراوي ( :)2018-2-10انطالق فعاليات ورشة "التنبؤات بالعواصف الترابية" باألرصاد
الجوية
المسلة السياحية ( :)10-2-2018الطيران المصرى  :بدء فعاليات ورشة العمل لتنمية قدرات
المنطقة العربية في مجال التنبؤات بالعواصف الترابية
الندى ( :)10-2-2018بدء فعاليات ورشة التنبؤات بالعواصف الترابية والرملية باألرصاد الجوية
االقتصادي ( :)10-2-2018إقتصاد  :انطالق ورشة عمل «تنمية قدرات المنطقة العربية في
مجال التنبؤات بالعواصف»
الشورى ( :)10-2-2018بدء فعاليات ورشة العمل لتنمية قدرات المنطقة العربية

و ح د ة ا ال ت ص ا ل و ا إل ع ال م ف ي ا إل س ك و ا
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•
•
•
•
•
•

صحيفة الوسط ( :)10-2-2018بدء ورشة عمل «تنمية قدرات المنطقة العربية في مجال
التوقعات بالعواصف»
صحيفة الوثائق ( :)10-2-2018انطالق ورشة عمل «تنمية قدرات المنطقة العربية في مجال
التنبؤات بالعواصف»  -صحيفة الوثائق
جريدة الدستور ( :)10-2-2018انطالق ورشة تنمية قدرات المنطقة العربية في التنبؤات
بالعواصف
األرصاد (" :)10-2-2018األرصاد" تنظم ورشة عمل حول "تنمية قدرات التنبؤ بالعواصف
الترابية" اليوم
األرصاد (" :)10-2-2018األرصاد" تنظم ورشة عمل حول "تنمية قدرات التنبؤ بالعواصف
الترابية" اليوم
:YouTubeبدء فعاليات ورش عمل بهيئة االرصاد بحضور  22دولة للتنبؤ بالعواصف الرملية

و ح د ة ا ال ت ص ا ل و ا إل ع ال م ف ي ا إل س ك و ا
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اإلسكواESCWA/
لقاء وفد من وزارة التخطيط والمتابعة واإلصالح اإلداري مع وفد من لجنة األمم المتحدة االقتصادية
واالجتماعية لغرب آسيا (إسكوا)
مباشر (:)9-2-2018
"التخطيط المصرية" تبحث تفعيل إطار التعاون الفني مع اإلسكوا
القاهرة – مباشر :التقى وفد من وزارة التخطيط والمتابعة واإلصالح اإلداري مع وفد من لجنة األمم المتحدة االقتصادية واالجتماعية
لغرب آسيا (إسكوا) ،برئاسة خولة مطر نائبة األمين التنفيذي للجنة ،لبحث تفعيل إطار عمل التعاون الفني بين الحكومة المصرية
واإلسكوا الموقع في أغسطس الماضي بالقاهرة.
وقال مستشار وزير التخطيط ل شؤون التخطيط والمتابعة إن "اإلسكوا لديها إمكانات كبيرة ،ويمكن أن يقدموا الكثير من الدعم الفني
للدولة المصرية".
واقترح الدكتور أحمد كمالي أن تقوم اإلسكوا بتقديم المساعدة في إعطاء تقديرات دقيقة وموضوعية لمسار االقتصاد المصري على
المستوى القومي والقطاعي ،وأيضا ً على مستوى المحافظات المختلفة ،بما يساعد الدولة على سد الفجوات التنموية وتحسين الميزة
التنافسية في المحافظات ،خصوصا ً مع توجه الدولة نحو االهتمام بتنمية الصعيد.
وأضاف" :يمكن لإلسكوا أن تساعد كذلك وبفعالية في الدمج بين أهداف رؤية مصر  2030واألهداف األممية السبعة عشر ،مع تقديم
يد العون والدعم الفني في مجال اإلحصاء وقواعد البيانات ودعم بناء القدرات ،وكل ذلك سيعود بالنفع على الدولة المصرية".
وقالت رئيسة المكتب الفني لوزارة التخطيط والمتابعة واإلصالح اإلداري ،الدكتورة نيفين دكروري ،إن التعاون مع اإلسكوا سيعطي
دفعة كبيرة الدولة المصرية ،ويعزز من مجهوداتها اإلصالحية ،وهو تعاون مثمر يساهم في تقديم مصر كنموذج نجاح بالمنطقة.
ومن جهتها ،قالت مطر" :نسعى للتعاون مع الحكومة المصرية وإيجاد أفضل السبل لذلك ،وقد لمسنا تقدما ً كبيراً في عدد من ملفات
الدولة المصرية ،لكن هناك جهودا ً كبيرة أخرى البد وأن تبذل لكي يتم حل العديد من المشكالت ،ولهذا فنحن على استعداد كامل لتقديم
يد العون لتذليل أية عقبات تواجه الحكومة المصرية في مساعيها للتقدم".
وتابعت" :البد من دعم الدوة المصرية ألنها دولة رائدة وتطورها سيمثل دافعا ً كبيرا ً لتطور عدد كبير من الدول العربية األخرى".

و ح د ة ا ال ت ص ا ل و ا إل ع ال م ف ي ا إل س ك و ا
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اليوم السابع (:)9-2-2018
وفد من التخطيط يلتقى لجنة من األمم المتحدة االقتصادية لبحث التعاون الفنى
التقى وفد من وزارة التخطيط والمتابعة واإلصالح اإلدارى ،مع وفد من لجنة األمم المتحدة االقتصادية واالجتماعية لغرب آسيا
(إسكوا) برئاسة الدكتورة خولة مطر ،نائبة األمين التنفيذى للجنة ،لبحث تفعيل إطار عمل التعاون الفنى بين الحكومة المصرية
واالسكوا الموقع فى أغسطس الماضى فى القاهرة.
وقال الدكتور أحمد كمالي ،مستشار وزير التخطيط لشئون التخطيط والمتابعة إن "االسكوا لديها إمكانات كبيرة ،ويمكن أن يقدموا
الكثير من الدعم الفنى للدولة المصرية" ،مقترحا" أن تقوم االسكوا بتقديم المساعدة فى إعطاء تقديرات دقيقة وموضوعية لمسار
االقتصاد المصرى على المستوى القومى والقطاعى وأيضا ً على مستوى المحافظات المختلفة ،بما يساعد الدولة المصرية على سد
صا مع توجه الدولة نحو االهتمام بتنمية الصعيد.
الفجوات التنموية وتحسين الميزة التنافسية فى المحافظات ،خصو ً
وأضاف كمالى ،وفق بيان من وزارة التخطيط اليوم الجمعة ، ،أنه يمكن لالسكوا أن تساعد كذلك وبفعالية فى الدمج بين أهداف رؤيه
مصر  2030واألهداف األممية السبعة عشر ،مع تقديم يد العون والدعم الفنى فى مجال االحصاء وقواعد البيانات ودعم بناء
القدرات ،وكل ذلك سيعود بالنفع على الدولة المصرية".
ومن جانبها قالت الدكتورة نيفين دكرورى رئيسة المكتب الفنى لوزارة التخطيط والمتابعة واإلصالح اإلداري ،إن" :التعاون مع
األسكوا سيعطى دفعة كبيرة للدولة المصرية ،ويعزز من مجهوداتها اإلصالحية ،وهو تعاون مثمر يساهم فى تقديم مصر كنموذج
نجاح بالمنطقة".
ومن جانبها قالت د.خولة مطر نائبة األمين التنفيذى للجنة األمم المتحدة االقتصادية واالجتماعية لغرب آسيا (إسكوا)" :نسعى للتعاون
كبيرا فى عدد من ملفات الدولة المصرية ،ولكن هناك جهودًا كبيرة
مع الحكومة المصرية وإيجاد أفضل السبل لذلك ،وقد لمسنا تقد ًما ً
أخرى البد وأن تبذل لكى يتم حل العديد من المشكالت ،ولهذا فنحن على استعداد كامل لتقديم يد العون لتذليل أية عقبات تواجه
كبيرا
الحكومة المصرية فى مساعيها للتقدم " ..وتابعت "مطر"" :البد من دعم الدوة المصرية ألنها دولة رائدة وتطورها سيمثل دافعًا ً
لتطور عدد كبير من الدول العربية األخرى".

و ح د ة ا ال ت ص ا ل و ا إل ع ال م ف ي ا إل س ك و ا
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العاصمة (:)9-2-2018
«التخطيط» تبحث تفعيل إطار عمل التعاون الفني بين الحكومة المصرية واإلسكوا
التقى وفد من وزارة التخطيط والمتابعة واإلصالح اإلداري ،مع وفد من لجنة األمم المتحدة االقتصادية واالجتماعية لغرب آسيا
(إسكوا) برئاسة خولة مطر نائبة األمين التنفيذي للجنة لبحث تفعيل إطار عمل التعاون الفني بين الحكومة المصرية واإلسكوا
الموقع في أغسطس الماضي بالقاهرة.
وقال الدكتور أحمد كمالي مستشار وزير التخطيط لشئون التخطيط والمتابعة  -وفقا لبيان صادر عن الوزارة اليوم -إن "االسكوا
لديها إمكانات كبيرة ،ويمكن أن تقدم الكثير من الدعم الفني للدولة المصرية" ،مقترحا أن تقوم اإلسكوا بتقديم المساعدة في
إعطاء تقديرات دقيقة وموضوعية لمسار االقتصاد المصري على المستوى القومي والقطاعي ،وأيضا على مستوى المحافظات
المختلفة ،بما يساعد الدولة على سد الفجوات التنموية وتحسين الميزة التنافسية في المحافظات ،خصوصا مع توجه الدولة نحو
االهتمام بتنمية الصعيد.
وأضاف "يمكن لإلسكوا أن تساعد كذلك وبفعالية في الدمج بين أهداف رؤية مصر  2030واألهداف األممية السبعة عشر ،مع
تقديم يد العون والدعم الفني في مجال اإلحصاء وقواعد البيانات ودعم بناء القدرات ،وكل ذلك سيعود بالنفع على الدولة
المصرية".
بدورها ،قالت الدكتورة نيفين دكروري رئيسة المكتب الفني لوزارة التخطيط والمتابعة واإلصالح اإلداري إن "التعاون مع
اإلسكوا سيعطي دفعة كبيرة للدولة المصرية ،ويعزز من مجهوداتها اإلصالحية ،وهو تعاون مثمر يساهم في تقديم مصر
كنموذج نجاح بالمنطقة".
من جهتها ،قالت مطر "نسعى للتعاون مع الحكومة المصرية وإيجاد أفضل السبل لذلك ،وقد لمسنا تقدما كبيرا في عدد من
ملفات الدولة المصرية ،لكن هناك جهودا كبيرة أخرى البد وأن تبذل لكي يتم حل العديد من المشكالت ،ولهذا فنحن على
استعداد كامل لتقديم يد العون لتذليل أية عقبات تواجه الحكومة المصرية في مساعيها للتقدم ".
كبيرا لتطور عدد كبير من الدول العربية
وتابعت "البد من دعم الدوة المصرية ألنها دولة رائدة وتطورها سيمثل داف ًعا ً
األخرى".

و ح د ة ا ال ت ص ا ل و ا إل ع ال م ف ي ا إل س ك و ا
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فيتو (:)9-2-2018
قيادات التخطيط يلتقون وفدا من اإلسكوا
التقى وفد من وزارة التخطيط والمتابعة واإلصالح اإلداري ،مع وفد من لجنة األمم المتحدة االقتصادية واالجتماعية لغرب آسيا
(إسكوا) برئاسة الدكتورة خولة مطر ،نائبة األمين التنفيذي للجنة.
ويهدف اللقاء إلى بحث تفعيل إطار عمل التعاون الفني بين الحكومة المصرية واإلسكوا الموقع في أغسطس الماضي في القاهرة.
وقال الدكتور أحمد كمالي ،مستشار وزير التخطيط لشئون التخطيط والمتابعة إن" :اإلسكوا لديها إمكانات كبيرة ،ويمكن أن يقدموا
الكثير من الدعم الفني للدولة المصرية".
واقترح "كمالي" أن تقوم اإلسكوا بتقديم المساعدة في إعطاء تقديرات دقيقة وموضوعية لمسار االقتصاد المصري على المستوى
القومي والقطاعي وأيضًا على مستوى المحافظات المختلفة ،بما يساعد الدولة المصرية على سد الفجوات التنموية وتحسين الميزة
صا مع توجه الدولة نحو االهتمام بتنمية الصعيد.
التنافسية في المحافظات ،خصو ً
وأضاف "كمالي"" :يمكن لإلسكوا أن تساعد كذلك وبفعالية في الدمج بين أهداف رؤية مصر  2030واألهداف األممية الــ ،17مع
تقديم يد العون والدعم الفني في مجال اإلحصاء وقواعد البيانات ودعم بناء القدرات ،وكل ذلك سيعود بالنفع على الدولة المصرية".
وقالت الدكتورة نيفين دكروري ،رئيسة المكتب الفني لوزارة التخطيط والمتابعة واإلصالح اإلداري ،إن" :التعاون مع اإلسكوا
سيعطي دفعة كبيرة للدولة المصرية ،ويعزز من مجهوداتها اإلصالحية ،وهو تعاون مثمر يسهم في تقديم مصر كنموذج نجاح
بالمنطقة".
وأضافت خولة مطر ،نائبة األمين التنفيذي للجنة األمم المتحدة االقتصادية واالجتماعية لغرب آسيا (إسكوا)" :نسعى للتعاون مع
كبيرا في عدد من ملفات الدولة المصرية ،ولكن توجد جهود كبيرة
الحكومة المصرية وإيجاد أفضل السبل لذلك ،وقد لمسنا تقد ًما ً
أخرى ،البد أن تبذل لكي يتم حل العديد من المشكالت ،ولهذا فنحن على استعداد كامل لتقديم يد العون لتذليل أي عقبات تواجه
الحكومة المصرية في مساعيها للتقدم".
كبيرا لتطور عدد كبير من الدول العربية
وتابعت "خولة"" :البد من دعم الدولة المصرية؛ ألنها دولة رائدة وتطورها سيمثل دافعًا ً
األخرى".

و ح د ة ا ال ت ص ا ل و ا إل ع ال م ف ي ا إل س ك و ا
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أخبار مصر (:)9-2-2018
“التخطيط” تبحث تفعيل التعاون مع اإلسكوا
التقى وفد من وزارة التخطيط والمتابعة واإلصالح اإلداري ،مع وفد من لجنة األمم المتحدة االقتصادية واالجتماعية لغرب
آسيا ،برئاسة خولة مطر ،نائبة األمين التنفيذي للجنة ،لبحث تفعيل إطار عمل التعاون الفني بين الحكومة المصرية واإلسكوا،
الموقع في أغسطس الماضي بالقاهرة.
وأكد الدكتور أحمد كمالي ،مستشار وزير التخطيط لشئون التخطيط والمتابعة ،إن االسكوا لديها إمكانات كبيرة ،ويمكن أن تقدم
الكثير من الدعم الفني للدولة المصرية.
من جهتها ،أكدت مطر سعي اإلسكوا للتعاون مع الحكومة المصرية وإيجاد أفضل السبل لذلك ،كما أكدت اإلستعداد الكامل
لتقديم يد العون لتذليل أية عقبات تواجه الحكومة المصرية في مساعيها للتقدم .

و ح د ة ا ال ت ص ا ل و ا إل ع ال م ف ي ا إل س ك و ا
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صحيفة الندى (:)9-2-2018
وفد من التخطيط يلتقى لجنة من األمـم المـتحـدة االقتصادية لبحث التعاون الفنى
قابل وفد من وزارة التخطيط والمتابعة واإلصالح اإلدارى ،مع وفد من لجنة األمم المتحدة االقتصادية واالجتماعية لغرب آسيا
(إسكوا) برئاسة الدكتورة خولة مطر ،نائبة األمين التنفيذى للجنة ،لبحث تفعيل إطار عمل التعاون الفنى اوضح الحكومة
المصرية واالسكوا الموقع فى أغسطس الماضى فى القاهرة.
وصرح الدكتور أحمد كمالي ،مستشار وزير التخطيط لشئون التخطيط والمتابعة إن "االسكوا لديها إمكانات كبيرة ،ويمكن أن
يقدموا الكثير من الدعم الفنى للدولة المصرية" ،مقترحا" أن تقوم االسكوا بتقديم المساعدة فى إعطاء تقديرات دقيقة وموضوعية
لمسار االقتصاد المصرى على المستوى القومى والقطاعى وأيضا ً على مستوى المحافظات المتنوعة ،بما يعاون الدولة
صا مع توجه الدولة نحو االهتمام بتنمية
المصرية على سد الفجوات التنموية وتحسين الميزة التنافسية فى المحافظات ،خصو ً
الصعيد.
وأعلن كمالى ،وفق بيان من وزارة التخطيط اليوم الجمعة ، ،أنه يمكن لالسكوا أن تساعد كذلك وبفعالية فى الدمج اوضح
أهداف رؤيه مصر  2030واألهداف األممية السبعة عشر ،مع تقديم يد العون والدعم الفنى فى مجال االحصاء وقواعد البيانات
ودعم بناء القدرات ،وكل ذلك سيعود بالنفع على الدولة المصرية".
ومن جانبها صرحت الدكتورة نيفين دكرورى رئيسة المكتب الفنى لوزارة التخطيط والمتابعة واإلصالح اإلداري ،إن:
"التعاون مع األسكوا سيعطى دفعة كبيرة للدولة المصرية ،ويعزز من مجهوداتها اإلصالحية ،وهو تعاون مثمر يشـارك فى
تقديم مصر كنموذج نجاح بالمنطقة".
ومن جانبها صرحت د.خولة مطر نائبة األمين التنفيذى للجنة األمم المتحدة االقتصادية واالجتماعية لغرب آسيا (إسكوا):
كبيرا فى عدد من ملفات الدولة المصرية،
"نسعى للتعاون مع الحكومة المصرية وإيجاد أفضل السبل لذلك ،وقد لمسنا تقد ًما ً
ولكن هناك جهودًا كبيرة أخرى البد وأن تبذل لكى يتم حل الكثير من المشكالت ،ولهذا فنحن على استعداد كامل لتقديم يد العون
لتذليل أية صعوبات تواجه الحكومة المصرية فى مساعيها للتقدم " ..وتابعت "مطر"" :البد من دعم الدوة المصرية ألنها دولة
كبيرا لتطور عدد كبير من الدول العربية األخرى".
رائدة وتطورها سيمثل داف ًعا ً

و ح د ة ا ال ت ص ا ل و ا إل ع ال م ف ي ا إل س ك و ا
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مشاركة اإلسكوا في ورشة عمل حول التنبؤات بالعواصف الترابية والرملية بهيئة األرصاد
البوابة (:)10-2-2018
انطالق ورشة عمل "التنبؤات بالعواصف الترابية والرملية"
انطلقت اليوم السبت ،فعاليات ورشة العمل التي تستضيفها وزارة الطيران المدني ،ممثلة في الهيئة العامة لألرصاد الجوية،
تحت عنوان (تنمية قدرات المنطقة العربية في مجال التنبؤات بالعواصف الترابية والرملية) ،وذلك بمقر الهيئة حتي  15من
فبراير الجاري.
وتقام الورشة تحت رعاية شريف فتحي وزير الطيران المدني ،وبحضور الدكتور هشام عبد الغني ممثل المنظمة العالمية
لألرصاد الجوية لغرب آسيا ،واألستاذ طارق صادق ممثل لجنة االقتصاد وقسم الموارد المائية (االسكوا) ،واألستاذ عبد المجيد
حداد المنسق اإلقليمي للتغيرات المناخية وممثل برنامج األمم المتحدة للبيئة ،باإلضافة إلي عدد كبير من الخبراء المختصيين في
مجال األرصاد الجوية علي المستوي العالمي واإلقليمي.
وقام الدكتور أحمد عبد العال رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لألرصاد الجوية بافتتاح الورشة الخاصة بتنمية القدرات في
الدول العربية بمجال التنبؤ بالعواصف الترابية والرملية وآثارها علي قطاعات الطيران المدني والصحة العامة ،وذلك بالتعاون
مع األمانة الفنية لمجلس الوزراء العرب المعنيين بشئون األرصاد الجوية والمناخ بجامعة الدول العربية واللجنة االقتصادية
واإلجتماعية لغرب آسيا (االسكوا).
وتناقش الورشة عددا من القضايا التي تهم المنطقة العربية نتيجة وضعها الجغرافي والتغيرات المناخية الصعبة ،فضال عن
كيفية مواجهة هذه التغيرات ،والتي تزيد من تفاقم آثارها السلبية للطقس وتؤدي إلي حدوث عدد من الكوراث الطبيعة ،ومنها
الجفاف والفيضانات وموجات الحرارة الشديدة والعواصف الرملية والعواصف شديدة البرودة.

و ح د ة ا ال ت ص ا ل و ا إل ع ال م ف ي ا إل س ك و ا
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بوابة األهرام (:)10-2-2018
بدء فعاليات ورشة عمل حول التنبؤات بالعواصف الترابية والرملية بهيئة األرصاد
انطلقت اليوم فعاليات ورشة العمل ،التي تستضيفها وزارة الطيران المدني ،ممثلة في الهيئة العامة لألرصاد الجوية ،تحت عنوان
"تنمية قدرات المنطقة العربية في مجال التنبؤات بالعواصف الترابية والرملية".
تنعقد الورشة بمقر الهيئة خالل الفترة من  10إلي  15فبراير الجاري ،تحت رعاية شريف فتحي ،وزير الطيران المدني ،وبحضور
الدكتور هشام عبد الغني ،ممثل المنظمة العالمية لألرصاد الجوية لغرب آسيا ،وطارق صادق ،ممثل لجنة االقتصاد وقسم الموارد
المائية (االسيكوا) ،وعبد المجيد حداد ،المنسق اإلقليمي للتغيرات المناخية ممثل برنامج األمم المتحدة للبيئة ،باإلضافة إلي عدد كبير
من الخبراء المختصين في مجال األرصاد الجوية علي المستوي العالمي واإلقليمي.
وقد افتتح الدكتور أحمد عبد العال ،رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لألرصاد الجوية ،ورشة العمل الخاصة بتنمية القدرات في الدول
العربية بمجال التنبؤ بالعواصف الترابية والرملية وآثارها علي قطاعات الطيران المدني والصحة العامة ،وذلك بالتعاون مع األمانة
الفنية لمجلس الوزراء العرب المعنيين بشئون األرصاد الجوية والمناخ بجامعة الدول العربية ،واللجنة االقتصادية واالجتماعية لغرب
أسيا (االسكوا).
وستناقش هذه الورشة ع ددا من القضايا المهمة على صعيد المنطقة العربية ،نتيجة وضعها الجغرافي ،والتغيرات المناخية الصعبة،
وكيفية مواجهة هذه التغيرات ،التي تزيد من تفاقم آثار الطقس السلبية ،وتؤدي إلي حدوث عدد من الكوارث الطبيعة ،ومنها الجفاف
والفيضانات وموجات شديدة الحرارة والعواصف الرملية والتربية والعواصف شديدة البرودة.
فى السياق نفسه ،وبالتعاون مع األمانة الفنية لمجلس الوزراء العرب ،سيتم عقد االجتماع الثاني للمنتدى العربي للتنبؤات الفصلية،
وكذلك االجتماع الثالث للجنة الفرعية إلدارة معلومات مخاطر الطقس والمناخ ،التابعة اللجنة الدائمة لألرصاد الجوية بجامعة الدول
العربية ،برئاسة جمهورية مصر العربية.

و ح د ة ا ال ت ص ا ل و ا إل ع ال م ف ي ا إل س ك و ا
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وكالة أنباء :)2018-2-10( ONA
بدء فعاليات ورشة التنبؤات بالعواصف الترابية والرملية باألرصاد الجوية
انطلقت اليوم فعاليات ورشة العمل التي تستضيفها وزارة الطيران المدنى ممثلة في الهيئة العامة لألرصاد الجوية تحت عنوان
تنمية قدرات المنطقة العربية في مجال التنبؤات بالعواصف الترابية والرملية والمنعقدة بمقر الهيئة خالل الفترة من  10إلى 15
فبراير تحت رعاية شريف فتحي وزير الطيران المدني  ،وبحضور الدكتور هشام عبد الغني ممثل المنظمة العالمية لألرصاد
الجوية لغرب اسيا وطارق صادق ممثل لجنة االقتصاد وقسم الموارد المائية ( االسيكوا)  ،وعبد المجيد حداد المنسق االقليمي
للتغيرات المناخية وممثل برنامج األمم المتحدة للبيئة ،باإلضافة إلى عدد كبير من الخبراء المختصين في مجال األرصاد الجوية
على المستوى العالمي واإلقليمي.
رحب الدكتور أحمد عبد العال رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لألرصاد الجوية بالسادة الحضور وقام بافتتاح ورشة العمل
الخاصة بتنمية القدرات في الدول العربيه بمجال التنبؤ بالعواصف الترابية والرملية وآثارها على قطاعات الطيران المدني و
ا لصحة العامة ،وذلك بالتعاون مع األمانة الفنية لمجلس الوزراء العرب المعنيين بشؤون األرصاد الجوية والمناخ بجامعة الدول
العربية واللجنة االقتصادية واالجتماعية لغرب آسيا ( االسكوا).
تناقش هذه الورشة عدد من القضايا الهامة التي تهم المنطقة العربية نتيجة وضعها الجغرافي والتغيرات المناخية الصعبة وكيفية
مواجهة هذه التغيرات والتي تزيد من تفاقم آثارها السلبية للطقس وتؤدي إلى حدوث عدد من الكوارث الطبيعية ومنها الجفاف
والفيضانات وموجات شديدة الحرارة والعواصف الرملية والترابية والعواصف شديدة البرودة .
وفى نفس السياق وبالتعاون مع األمانة الفنية لمجلس الوزراء العرب سيتم عقد االجتماع الثاني للمنتدى العربى للتنبؤات الفصلية
وكذلك االجتماع الثالث للجنة الفرعية إلدارة معلومات مخاطر الطقس والمناخ التابعة اللجنة الدائمة لألرصاد الجوية بجامعة
الدول العربية برئاسة مصر.

و ح د ة ا ال ت ص ا ل و ا إل ع ال م ف ي ا إل س ك و ا
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الشروق (:)10-2-2018
انطالق ورشة عمل «تنمية قدرات المنطقة العربية في مجال التنبؤات بالعواصف»
انطلقت اليوم السبت ،فعاليات ورشة العمل التي تستضيفها وزارة الطيران المدني ممثلة في الهيئة العامة لألرصاد الجوية تحت
عنوان "تنمية قدرات المنطقة العربية في مجال التنبؤات بالعواصف الترابية والرملية".
وتنعقد الورشة في مقر هيئة األرصاد الجوية ،خالل الفترة من  10إلى  15فبراير الجاري ،تحت رعاية شريف فتحي ،وزير
الطيران المدني ،وبحضور الدكتور هشام عبد الغني ،ممثل المنظمة العالمية لألرصاد الجوية لغرب آسيا ،واألستاذ طارق
صادق ،ممثل لجنة االقتصاد وقسم الموارد المائية "اإلسيكوا" ،وعبد المجيد حداد ،المنسق اإلقليمي للتغيرات المناخية ،وممثل
برنامج األمم المتحدة للبيئه باإلضافة إلى عدد كبير من الخبراء المختصيين في مجال األرصاد الجوية على المستوى العالمي
واإلقليمي.
ومن المقرر أن تناقش الورشة عددا من القضايا المهمة التي تهم المنطقة العربية نتيجة وضعها الجغرافي والتغيرات المناخية
الصعبة وكيفية مواجهة هذه التغيرات ،والتي تزيد من تفاقم آثارها السلبيه للطقس وتؤدي إلى حدوث عدد من الكوراث الطبيعة
ومنها الجفاف والفيضانات وموجات شديدة الحرارة والعواصف الرملية والترابية والعواصف شديدة البرودة.

و ح د ة ا ال ت ص ا ل و ا إل ع ال م ف ي ا إل س ك و ا
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مصراوي (:)2018-2-10
انطالق فعاليات ورشة "التنبؤات بالعواصف الترابية" باألرصاد الجوية
انطلقت اليوم السبت فعاليات ورشة العمل التي تستضيفها وزارة الطيران المدني ،ممثلة في الهيئة العامة لألرصاد الجوية ،تحت
عنوان "تنمية قدرات المنطقة العربية في مجال التنبؤات بالعواصف الترابية والرملية".
تنعقد الورشة بمقر الهيئة خالل الفترة من  10إلي  15فبراير الجاري ،تحت رعاية شريف فتحي ،وزير الطيران المدني،
وبحضور الدكتور هشام عبد الغني ،ممثل المنظمة العالمية لألرصاد الجوية لغرب آسيا ،وطارق صادق ،ممثل لجنة االقتصاد
وقسم الموارد المائية (االسيكوا) ،وعبد المجيد حداد ،المنسق اإلقليمي للتغيرات المناخية ممثل برنامج األمم المتحدة للبيئة،
باإلضافة إلي عدد كبير من الخبراء المختصين في مجال األرصاد الجوية علي المستوي العالمي واإلقليمي.
وافتتح الدكتور أحمد عبد العال ،رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لألرصاد الجوية ،ورشة العمل الخاصة بتنمية القدرات في الدول
العربية بمجال التنبؤ بالعواصف الترابية والرملية وآثارها علي قطاعات الطيران المدني والصحة العامة ،وذلك بالتعاون مع
األمانة الفنية لمجلس الوزراء العرب المعنيين بشئون األرصاد الجوية والمناخ بجامعة الدول العربية ،واللجنة االقتصادية
واالجتماعية لغرب أسيا (االسكوا).
وتناقش هذه الورشة عددا من القضايا المهمة على صعيد المنطقة العربية ،نتيجة وضعها الجغرافي ،والتغيرات المناخية الصعبة،
وكيفية مواجهة هذه التغيرات ،التي تزيد من تفاقم آثار الطقس السلبية ،وتؤدي إلي حدوث عدد من الكوارث الطبيعة ،ومنها
الجفاف والفيضانات وموجات شديدة الحرارة والعواصف الرملية والتربية والعواصف شديدة البرودة.
فى السياق نفسه ،وبالتعاون مع األمانة الفنية لمجلس الوزراء العرب ،سيتم عقد االجتماع الثاني للمنتدى العربي للتنبؤات الفصلية،
وكذلك االجتماع الثالث للجنة الفرعية إلدارة معلومات مخاطر الطقس والمناخ ،التابعة اللجنة الدائمة لألرصاد الجوية بجامعة
الدول العربية ،برئاسة جمهورية مصر العربية.

و ح د ة ا ال ت ص ا ل و ا إل ع ال م ف ي ا إل س ك و ا
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المسلة السياحية (:)10-2-2018
الطيران المصرى  :بدء فعاليات ورشة العمل لتنمية قدرات المنطقة العربية في مجال التنبؤات بالعواصف
الترابية
القاهرة – انطلقت اليوم فعاليات ورشة العمل التي تستضيفها وزارة الطيران المدنى ممثلة في الهيئة العامة لألرصاد الجوية تحت
عن وان تنمية قدرات المنطقة العربية في مجال التنبؤات بالعواصف الترابية والرملية والمنعقدة بمقر الهيئة خالل الفترة من 10
الي  15فبراير تحت رعاية شريف فتحي وزير الطيران المدني ،وبحضور الدكتور هشام عبد الغني ممثل المنظمة العالمية
لألرصاد الجوية لغرب اسيا ،و طارق صادق ممثل لجنة االقتصاد وقسم الموارد المائية ( االسيكوا) ،وعبد المجيد حداد المنسق
االقليمي للتغيرات المناخية وممثل برنامج االمم المتحده للبيئه ،باالضافة الي عدد كبير من الخبراء المختصيين في مجال
االرصاد الجوية علي المستوي العالمي واالقليمي.
وقد رحب الدكتو ر أحمد عبد العال رئيس الهيئة العامة لألرصاد الجوية بالسادة الحضور ،وقام بافتتاح ورشة العمل الخاصة
بتنمية القدرات في الدول العربيه بمجال التنبؤ بالعواصف الترابية والرمليه واثارها علي قطاعات الطيران المدني ،و الصحة
العامة وذلك بالتعاون مع االمانه الفنية لمجلس الوزراء العرب المعنيين بشئون األرصاد الجوية والمناخ بجامعة الدول العربيه،
واللجنة االقتصادية واالجتماعية لغرب اسيا ( االسكوا).
التغيرات المناخية
وتناقش هذه الورشة عدد من القضايا المهمة التي تهم المنطقة العربية نتيجة وضعها الجغرافي والتغيرات المناخية الصعبة وكيفيه
مواجهة هذه التغيرات ،والتي تزيد من تفاقم اثارها السلبيه للطقس ،وتؤدي الي حدوث عدد من الكوراث الطبيعية ،ومنها الجفاف
والفيضانات ،وموجات شديدة الحراره والعواصف الرملية والترابيه ،والعواصف شديدة البروده .
وفى نفس السياق وبالتعاون مع األمانة الفنية لمجلس الوزراء العرب سيتم عقد االجتماع الثانى للمنتدى العربى للتنبؤات الفصلية
وكذلك االجتماع الثالث للجنة الفرعية إلدارة معلومات مخاطر الطقس والمناخ التابعة اللجنة الدائمة لألرصاد الجوية ،بجامعة
الدول العربية برئاسة جمهورية مصر العربية.

و ح د ة ا ال ت ص ا ل و ا إل ع ال م ف ي ا إل س ك و ا
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الندى (:)10-2-2018
بدء فعاليات ورشة التنبؤات بالعواصف الترابية والرملية باألرصاد الجوية
انطلقت اليوم فعاليات ورشة العمل التي تستضيفها وزارة الطيران المدنى ممثلة في الهيئة العامة لألرصاد الجوية تحت عنوان
تنمية قدرات المنطقة العربية في مجال التنبؤات بالعواصف الترابية والرملية والمنعقدة بمقر الهيئة خالل الفترة من  10إلى 15
فبراير تحت رعاية شريف فتحي وزير الطيران المدني  ،وبحضور الدكتور هشام عبد الغني ممثل المنظمة العالمية لألرصاد
الجوية لغرب اسيا وطارق صادق ممثل لجنة االقتصاد وقسم الموارد المائية ( االسيكوا)  ،وعبد المجيد حداد المنسق االقليمي
للتغيرات المناخية وممثل برنامج األمم المتحدة للبيئة ،باإلضافة إلى عدد كبير من الخبراء المختصين في مجال األرصاد الجوية
على المستوى العالمي واإلقليمي.
إِحتفي الدكتور أحمد عبد العال رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لألرصاد الجوية بالسادة الحضور وقام بافتتاح ورشة العمل
الخاصة بتنمية القدرات في الدول العربيه بمجال التنبؤ بالعواصف الترابية والرملية وآثارها على قطاعات الطيران المدني و
الصحة العامة ،وذلك بالتعاون مع األمانة الفنية لمجلس الوزراء العرب المعنيين بشؤون األرصاد الجوية والمناخ بجامعة الدول
العربية واللجنة االقتصادية واالجتماعية لغرب آسيا ( االسكوا).
تناقش هذه الورشة عدد من القضايا الهامة التي تهم المنطقة العربية نتيجة وضعها الجغرافي والتغيرات المناخية الصعبة وكيفية
مقابلة هذه التغيرات والتي تزيد من تفاقم آثارها السلبية للطقس وتؤدي إلى حدوث عدد من الكوارث الطبيعية ومنها الجفاف
والفيضانات وموجات شديدة الحرارة والعواصف الرملية والترابية والعواصف شديدة البرودة .
وفى نفس السياق وبالتعاون مع األمانة الفنية لمجلس الوزراء العرب سيتم عقد االجتماع الثاني للمنتدى العربى للتنبؤات الفصلية
وكذلك االجتماع الثالث للجنة الفرعية إلدارة معلومات مخاطر الطقس والمناخ التابعة اللجنة الدائمة لألرصاد الجوية بجامعة
الدول العربية برئاسة مصر.

و ح د ة ا ال ت ص ا ل و ا إل ع ال م ف ي ا إل س ك و ا
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االقتصادي (:)10-2-2018
إقتصاد  :انطالق ورشة عمل «تنمية قدرات المنطقة العربية في مجال التنبؤات بالعواصف»
ضيوفنا الكرام أجدد الترحيب بكم مرة أخرى وأشكركم علي زيارتكم موقع األقتصادي ،مرحبا ً بك عزيزي الزائر علي موقع
األقتصادي العربي ،إقتصاد  :انطالق ورشة عمل «تنمية قدرات المنطقة العربية في مجال التنبؤات بالعواصف» ،حيث نسعي
جاهدين ان نكون عند حسن متابعتك لموقعنا ،انطالق ورشة عمل «تنمية قدرات المنطقة العربية في مجال التنبؤات بالعواصف»،
عزيزي الزائر ،موقع األقتصادي هو موقع إخباري شامل يضم أحدث المستجدات علي الساحة العربية والدولية ،إقتصاد :
انطالق ورشة عمل «تنمية قدرات المنطقة العربية في مجال التنبؤات بالعواصف» ،حيث نقوم بالبحث عن أهم وأخر األخبار من
كافة المواقع والوكاالت األخبارية ،إقتصاد  :انطالق ورشة عمل «تنمية قدرات المنطقة العربية في مجال التنبؤات بالعواصف»،
لنقوم بعرضها علي موقعنا ،انطالق ورشة عمل «تنمية قدرات المنطقة العربية في مجال التنبؤات بالعواصف» ،وحتي يتسني لك
أن تتابع كل ما هو جديد في عالم األخبار .
السبت  10فبراير  01:33 2018مسا ًء ـ األقتصادي ـ انطلقت اليوم السبت ،فعاليات ورشة العمل التي تستضيفها وزارة الطيران
المدني ممثلة في الهيئة العامة لألرصاد الجوية تحت عنوان "تنمية قدرات المنطقة العربية في مجال التنبؤات بالعواصف الترابية
والرملية".
وتنعقد الورشة في مقر هيئة األرصاد الجوية ،خالل الفترة من  10إلى  15فبراير الجاري ،تحت رعاية شريف فتحي ،وزير
الطيران المدني ،وبحضور الدكتور هشام عبد الغني ،ممثل المنظمة العالمية لألرصاد الجوية لغرب آسيا ،واألستاذ طارق
صادق ،ممثل لجنة االقتصاد وقسم الموارد المائية "اإلسيكوا" ،وعبد المجيد حداد ،المنسق اإلقليمي للتغيرات المناخية ،وممثل
برنامج األمم المتحدة للبيئه باإلضافة إلى عدد كبير من الخبراء المختصيين في مجال األرصاد الجوية على المستوى العالمي
واإلقليمي.
ومن المقرر أن تناقش الورشة عددا من القضايا المهمة التي تهم المنطقة العربية نتيجة وضعها الجغرافي والتغيرات المناخية
الصعبة وكيفية مواجهة هذه التغيرات ،والتي تزيد من تفاقم آثارها السلبيه للطقس وتؤدي إلى حدوث عدد من الكوراث الطبيعة
ومنها الجفاف والفيضانات وموجات شديدة الحرارة والعواصف الرملية والترابية والعواصف شديدة البرودة.
نشكركم علي حسن متابعتانا ،إقتصاد  :انطالق ورشة عمل «تنمية قدرات المنطقة العربية في مجال التنبؤات بالعواصف» ،ال
تنسي األعجاب بصفحات مواقع التواصل األجتماعي الخاصة بالموقع ،لتصلكم أخر األخبار السياسية واألقصادية والرياضية
والفنية أوالً بأول من موقع األقتصادي ،انطالق ورشة عمل «تنمية قدرات المنطقة العربية في مجال التنبؤات بالعواصف» .

و ح د ة ا ال ت ص ا ل و ا إل ع ال م ف ي ا إل س ك و ا
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الشورى (:)10-2-2018
بدء فعاليات ورشة العمل لتنمية قدرات المنطقة العربية
انطلقت اليوم ،فعاليات ورشة العمل التي تستضيفها وزارة الطيران المدنى ممثلة في الهيئة العامة لألرصاد الجوية تحت عنوان
تنمية قدرات المنطقة العربية في مجال التنبؤات بالعواصف الترابية والرملية والمنعقدة بمقر الهيئة خالل الفترة من  10الي 15
فبراير تحت رعاية شريف فتحي وزير الطيران المدني وبحضور الدكتور هشام عبد الغني ممثل المنظمة العالمية لألرصاد
الجوية لغرب اسيا واالستاذ طارق صادق ممثل لجنة االقتصاد وقسم الموارد المائية ( االسيكوا) واالستاذ عبد المجيد حداد المنسق
االقليمي للتغيرات المناخية وممثل برنامج االمم المتحده للبيئه باالضافة الي عدد كبير من الخبراء المختصيين في مجال االرصاد
الجوية علي المستوي العالمي واالقليمي.
وقد رحب الدكتور أحمد عبد العال رئيس مجلس ادارة الهيئة العامة لألرصاد الجوية بالسادة الحضور وقام بافتتاح ورشة العمل
الخاصة بتنمية القدرات في الدول العربيه بمجال التنبؤ بالعواصف الترابية والرمليه واثارها علي قطاعات الطيران المدني و
الصحة العامة وذلك بالتعاون مع االمانه الفنية لمجلس الوزراء العرب المعنيين بشئون األرصاد الجوية والمناخ بجامعة الدول
العربيه واللجنة االقتصادية واالجتماعية لغرب اسيا ( االسكوا).
وتناقش هذه الورشة عدد من القضايا الهامة التي تهم المنطقة العربية نتيجة وضعها الجغرافي والتغيرات المناخية الصعبة وكيفيه
مواجهة هذه التغيرات والتي تزيد من تفاقم اثارها السلبيه للطقس وتؤدي الي حدوث عدد من الكوراث الطبيعه ومنها الجفاف
والفيضانات وموجات شديدة الحراره والعواصف الرملية والتربيه والعواصف شديدة البروده .
وفى نفس السياق وبالتعاون مع األمانة الفنية لمجلس الوزراء العرب سيتم عقد االجتماع الثانى للمنتدى العربى للتنبؤات الفصلية
وكذلك االجتماع الثالث للجنة الفرعية إلدارة معلومات مخاطر الطقس والمناخ التابعة اللجنة الدائمة لألرصاد الجوية بجامعة
الدول العربية برئاسة جمهورية مصر العربية.

و ح د ة ا ال ت ص ا ل و ا إل ع ال م ف ي ا إل س ك و ا
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صحيفة الوسط (:)10-2-2018
بدء ورشة عمل «تنمية قدرات المنطقة العربية في مجال التوقعات بالعواصف»
بدء ورشة عمل «تنمية قدرات المنطقة العربية في مجال التوقعات بالعواصف» حسبما ذكر بوابة الشروق ينقل لكم موقع صحيفة
الوسط محتوي خبر بدء ورشة عمل «تنمية قدرات المنطقة العربية في مجال التوقعات بالعواصف» .
صحيفة الوسط  -انطلقت األن السبت ،تجمعات ورشة الشغل التي تستضيفها وزارة الطيران المدني ممثلة في الهيئة العامة
لألرصاد الجوية تحت عنوان "تنمية قدرات المنطقة العربية في مجال التوقعات بالعواصف الترابية والرملية".
وتنعقد الورشة في مقر هيئة األرصاد الجوية ،خالل الفترة من  10إلى  15فبراير الحالي ،تحت رعاية شريف فتحي ،وزير
الطيران المدني ،وبحضور الدكتور هشام عبد الغني ،ممثل المنظمة العالمية لألرصاد الجوية لغرب آسيا ،واألستاذ طارق
صادق ،ممثل لجنة االقتصاد وقسم الموارد المائية "اإلسيكوا" ،وعبد المجيد حداد ،المنسق اإلقليمي للتغيرات المناخية ،وممثل
برنامج األمم المتحدة للبيئه باإلضافة إلى مجموع كبير من الخبراء المختصيين في مجال األرصاد الجوية على المستوى العالمي
واإلقليمي.
ومن المقرر أن تناقش الورشة عددا من القضايا المهمة التي تهم المنطقة العربية نتيجة وضعها الجغرافي والتغيرات المناخية
الصعبة وكيفية مواجهة هذه التغيرات ،والتي تزيد من تفاقم آثارها السلبيه للطقس وتؤدي إلى حدوث مجموع من الكوراث الطبيعة
ومنها الجفاف والفيضانات وموجات شديدة الحرارة والعواصف الرملية والترابية والعواصف شديدة البرودة.
برجاء اذا اعجبك خبر بدء ورشة عمل «تنمية قدرات المنطقة العربية في مجال التوقعات بالعواصف» قم بمشاركتة الخبر على
مواقع التواصل اإلجتماعي  .يمكنك ايضا متابعة كافة االخبار عن طريق فيسبوك وتويتر .

و ح د ة ا ال ت ص ا ل و ا إل ع ال م ف ي ا إل س ك و ا
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صحيفة الوثائق (:)10-2-2018
انطالق ورشة عمل «تنمية قدرات المنطقة العربية في مجال التنبؤات بالعواصف»  -صحيفة الوثائق
انطالق ورشة عمل «تنمية قدرات المنطقة العربية في مجال التنبؤات بالعواصف» صحيفة الوثائق نقال عن بوابة الشروق ننشر
لكم انطالق ورشة عمل «تنمية قدرات المنطقة العربية في مجال التنبؤات بالعواصف»  -صحيفة الوثائق ،انطالق ورشة عمل
«تنمية قدرات المنطقة العربية في مجال التنبؤات بالعواصف»  -صحيفة الوثائق تابع معنا عبر موقعنا اهم واحدث واخر االخبار
المحلية والع المية بدون انقطاع علي مدار الساعة االخبار اليوم عبر موقعنا صحيفة الوثائق واالن مع هذا الخبر المتداول ،انطالق
ورشة عمل «تنمية قدرات المنطقة العربية في مجال التنبؤات بالعواصف».
صحيفة الوثائق انطلقت اليوم السبت ،فعاليات ورشة العمل التي تستضيفها وزارة الطيران المدني ممثلة في الهيئة العامة لألرصاد
الجوية تحت عنوان "تنمية قدرات المنطقة العربية في مجال التنبؤات بالعواصف الترابية والرملية".
وتنعقد الورشة في مقر هيئة األرصاد الجوية ،خالل الفترة من  10إلى  15فبراير الجاري ،تحت رعاية شريف فتحي ،وزير
الطيران المدني ،وبحضور الدكتور هشام عبد الغني ،ممثل المنظمة العالمية لألرصاد الجوية لغرب آسيا ،واألستاذ طارق
صادق ،ممثل لجنة االقتصاد وقسم الموارد المائية "اإلسيكوا" ،وعبد المجيد حداد ،المنسق اإلقليمي للتغيرات المناخية ،وممثل
برنامج األمم المتحدة للبيئه باإلضافة إلى عدد كبير من الخبراء المختصيين في مجال األرصاد الجوية على المستوى العالمي
واإلقليمي.
ومن المقرر أن تناقش الورشة عددا من القضايا المهمة التي تهم المنطقة العربية نتيجة وضعها الجغرافي والتغيرات المناخية
الصعبة وكيفية مواجهة هذه التغيرات ،والتي تزيد من تفاقم آثارها السلبيه للطقس وتؤدي إلى حدوث عدد من الكوراث الطبيعة
ومنها الجفاف والفيضانات وموجات شديدة الحرارة والعواصف الرملية والترابية والعواصف شديدة البرودة.
نشكر حضراتكم علي قضاء بعض الوقت معنا  ..حيث ننقل لكم االخبار من من كل انحاء الدنيا عبر مراسلين اكفاء يلتقطون
الخبر من مصدرة  ،تابعونا علي مدار اليوم ستجدون ك\ل ما يسر خاطركم  .من فضلكم ال تنسوا عمل اليك لصفحتنا على موقع
التواصل االجتماعي الفيسبوك ومتابعة آخر االخبار على موقع التدوينات تويتر  .مع تحيات رئيس تحرير موقع صحيفة الوثائق .

و ح د ة ا ال ت ص ا ل و ا إل ع ال م ف ي ا إل س ك و ا
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جريدة الدستور (:)10-2-2018
انطالق ورشة تنمية قدرات المنطقة العربية في التنبؤات بالعواصف
انطلقت ،اليوم ،فعاليات ورشة عمل تستضيفها وزارة الطيران المدنى ممثلة في الهيئة العامة لألرصاد الجوية ،تحت عنوان
«تنمية قدرات المنطقة العربية في مجال التنبؤات بالعواصف الترابية والرملية» ،خالل الفترة من  10إلي  15فبراير ،تحت
رعاية شريف فتحي وزير الطيران ،وبحضور الدكتور هشام عبد الغني ممثل المنظمة العالمية لألرصاد الجوية لغرب اسيا،
وطارق صادق ممثل لجنة االقتصاد وقسم الموارد المائية ( االسيكوا) ،وعبد المجيد حداد المنسق االقليمي للتغيرات المناخية
وممثل برنامج االمم المتحده للبيئه ،وعدد من الخبراء المختصيين في االرصاد الجوية علي المستويين العالمي واالقليمي.
وأفتتح الدكتور أحمد عبد العال رئيس مجلس ادارة الهيئة العامة لألرصاد الجوية ،ورشة العمل الخاصة بتنمية القدرات في الدول
العربيه بمجال التنبؤ بالعواصف الترابية والرمليه واثارها علي قطاعات الطيران المدني والصحة العامة بالتعاون مع االمانه
الفنية لمجلس الوزراء العرب المعنيين بشئون األرصاد الجوية والمناخ بجامعة الدول العربيه واللجنة االقتصادية واالجتماعية
لغرب اسيا ( االسكوا).
وتناقش الورشة عدد م ن القضايا المهمة بالمنطقة العربية نتيجة وضعها الجغرافي والتغيرات المناخية الصعبة وكيفيه مواجهة هذه
التغيرات والتي تتفاقم اثارها السلبيه وتؤدي الي حدوث كوراث الطبيعه ومنها الجفاف والفيضانات وموجات شديدة الحراره
والعواصف الرملية والتربيه والعواصف شديدة البروده.

و ح د ة ا ال ت ص ا ل و ا إل ع ال م ف ي ا إل س ك و ا
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األرصاد (:)10-2-2018
"األرصاد" تنظم ورشة عمل حول "تنمية قدرات التنبؤ بالعواصف الترابية" اليوم
القاهرة  -بواسطة محمد صالح  -السبت  24جمادى األولى  07:46 1439صباحا ً  -تعقد الهيئة العامة لألرصاد الجوية بالتعاون
مع اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغرب آسيا "اإلسيكوا" المنظمة العالمية لألرصاد الجوية ولجنة األرصاد بجامعة الدول العربى
ورشة العمل الخاصة بتنمية قدرات التنبؤ بالعواصف الترابية بالدول العربية.

و ح د ة ا ال ت ص ا ل و ا إل ع ال م ف ي ا إل س ك و ا

ص| 21

