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 المقر في الجوية لألرصاد العالمي باليوم (EMA) المصرية الجوية العامة لألرصاد الهيئة إحتفلت ، 2019 مارس 23 في

 .الجوية باألرصاد المهتمين واألفراد والشركاء الحكوميين المسؤولين من عدد بمشاركة ، القاهرة في الرئيسي

 الدائم الممثلو  ، المصرية الجوية العامة لألرصاد الهيئة إدارة مجلس رئيس - العال عبد / أحمد الدكتور ألقاها بكلمة الحفل بدأ

 . الجوية  لألرصاد العالمية المنظمة لدى لمصر

نفاذ إتفاقية إنشاء المنظمة العالمية  ببدء ، يحتفل الجوية لألرصاد العالمي باليوم اإلحتفال أن - العال / عبد و قد نّوه الدكتور

 . 1950 مارس 23لألرصاد الجوية فى 

 ، و دور" و الطقس و األرض الشمس " الجوية لألرصاد العالمية المنظمة حددته الذي العام هذا موضوع أهمية أبرز كما

 وظائفها ألداء الحياة أشكال جميع تستهلكها األرض نحو الشمس ترسلها التي الطاقة أن و ذكر! به  المرتبطة البحوث

 . المحلية الجوية األحوال على يؤثر بدوره والذي ، العالمي المناخ تنظم أنها كما . البيولوجية 

 ولكنها ، والنباتات والحيوانات للبشر الحياة ومصدر الطاقة من ينضب ال مصدرا   فقط ليست الشمس فإن ، ذلك على عالوة

 تغير آثار من كبير بشكل التقليل فييساعد  الذكيإستخدامها  أنو المتجددة ،  الطاقة مصادر أهم من واحدة أيضا أصبحت

ا المناخ  على الحفاظ اإلنسانية مسؤوليةو أن من . المناخية التغيرات هذه وتسبب البيئة تلوث للطاقة أخرى مصادر وراءه تارك 

 .القادمة األجيال ورفاهية سالمة أجل من وحمايتها األرض

 الرئيس حث حيث ، 2015 عام في المناخ بتغير المعني المتحدة األمم مؤتمر توصيات إلى - العال عبد الدكتور أشارأيضا  .. 

 العالم أنحاء جميع في المشاركة الدول جميع بأكملها األفريقية والقارة مصر عن نيابة،  السيسي الفتاح عبد/  السيد المصري

 .البيئة على للحفاظ للطاقة نظيف كبديل الشمس استغالل وخاصة ، المتجددة الطاقة ستخدامإ إلى التحول على

ا الجميع عنها يبحث التي المعلومات أهمهى من  الطقس توقعات أصبحتكما   تخطيطال من، حتى يتمكنوا  اليوم بداية في تقريب 

، و أن الهيئة العامة  بالطقسالتنبؤ  في بيرتطورا  ك هناك انك الحديثة العلمية التطورات بسبب. و أنه  اليومية ألنشطتهم

 .حديثةال منهجياتال وإدخال البشرية القدرات تنميةفى  الجانب ذاإحتلت ه المصرية الجوية ألرصادل

هنأ ، و  األخيرة وإنجازاتها المصريةالجوية  ألرصادالعامة ل هيئةال تاريخ عن موجز فيديو عرضهذا اإلحتفال  رافقو قد 

فى كلمة ألقاها نيابة . الشاق وعملهم تفانيهم على وشكرهم الموظفين - المدنى الطيران وزير - المصري يونس/  الفريقمعالى 

 الموظفين من عدد ُمنح. كما  الجوية والمالحة للمطارات المصرية الشركة رئيس - جنينة ماهر أحمد / الطيارعن سيادته ، 

 .واجباتهم أداء في وتفانيهم المتميز ألدائهم مشرفة جوائز بالهيئة المتميزين


