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اال�سرتاكات ال�سنوية

داخل الدولة:

للأفــــــــــــراد : 100 درهماً

للم�ؤ�ش�شـات :200 درهماً

خارج الدولة: 

للأفـــــــــــــــراد :150 درهماً

للم�ؤ�ش�شات : 225 درهماًً 

»هذه ال�شرتاكات �شاملة اأج�ر الربيد«

املـــرا�ســـالت 

الإمارات العربية املتحدة

اإمارة راأ�س اخليمة 

دائــــــــــــرة البـــــلديـة 

�س.ب : 4  

هاتف البلدية : 2466666 07

فاك�س املجــــــــلة: 2333355 07

www.mun.rak.ae
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٭ امل�اد املن�ش�رة يف املجلة تعرب عن راأي 

كــاتــبــهــا ولــيــ�ــس بــالــ�ــشــرورة عـــن راأي 

البلدية.

يــخــ�ــشــع  املـــجـــلـــة  املـــــــــ�اد يف  تـــرتـــيـــب  ٭ 

لعتبارات فنية.

املــقــدمــة  اأو  املــنــ�ــشــ�رة  املـــــ�اد  تــقــبــل  ٭ ل 

لدوريات اأخرى.

٭ امل�اد املر�شلة للمجلة ل ترد لأ�شحابها 

ن�شرت اأم مل تن�شر.

مالحظة
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اأحمد عبد الهادي الأحمد

 

التحرير
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جواهـــر �شلــطان ال�شــويـدي 

علياء عبد العـزيز حمـيدان

رائـــد عـبــــد العـزيز هــالل

الإخراج الفني

لــوؤي اأحمد كــــــحلة

مـــوز ة   ال�ســـويــدي

الرتجمة

اآمنـــــة علــي املحــــــــــيـا

الأر�شفة والتن�شيد والتن�شيق

خلــود را�شـد املزروعــــي

اأمانــي �شـعــيد النعــيـمي

رقـــية علـــــي ال�شــــــحي

عبــد العــزيـــز كـــــــــرم

�شـــــعود عمر الزعــابـــي

الت�ش�ير

�ســـاكـــر

munrakae
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م�سبار الأمل الإماراتي 

الإماراتي  الأم��ل  م�سبار  اإجن��از  �سدى  فيها  ي��ردد  التي  املرحلة  هذه  يف  �سروري  �سوؤال  ثمة 

هذا  اأن  اإىل  الإ�سارة  املهم  من  يكون  وقد   .. والفوائد  بامل�سوغات  يرتبط   .. املريخ  اإىل  و�سعوده 

امل�سبار عمل يف اإجنازه اأكرث من مئتني وخم�سني باحثًا ودار�سًا وعاملًا اإمارتيًا ، وهذه وحدها لي�ست 

فقط جمال فخر واعتزاز ، واإمنا هي انت�سار عملي وعلمي يح�سب لدولة الإمارات العربية املتحدة، 

 . العاملية  احل�سارات  اأف�سل  تواكب  ع�سرية  دولة  تكون  لكي   ، بالثقة  وتتدرع  بالعلم  تت�سلح  التي 

واإذا اأ�سفنا اإىل ذلك : اإن الإمارات وبف�سل قيادتها الر�سيدة تتطلع اإىل املزيد من املنجز العلمي 

الذي ينعك�س اإيجابًا على حياة املجتمع وتطورة فاإننا نقول : اإن م�سبار الأمل �سي�سكل م�سدر اإلهام 

ل�سباب الإمارات واأبناء الأمة العربية والأجيال القادمة . 

دولة  – ينقل  املهمة  بهذه  يقوم  م�سبار  اأول  – وهو  املريخ  اإىل كوكب  الأمل  م�سبار  اإن �سعود 

اأي�سًا ، لأن  الإمارات العربية املتحدة اإىل مرحلة تاريخية جديدة ، واإىل مكانة ح�سارية جديدة 

مهمة هذا امل�سبار �سرب اأغوار هذا الكوكب للو�سول اإىل ا�ستك�سافات علمية جديدة ميكن اأن ي�ستفيد 

والتخ�س�س  العلوم  ال�سباب نحو درا�سة  اإىل ماتقدم حتفيز  اإ�سافة   ، اأجمع  والعامل  العرب  منها 

بالدرا�سات الف�سائية من اأجل خدمة الأر�س والإن�سان .

اإن هذا الإجناز العلمي الكبري ، الذي يعك�س دور ال�سباب ودور املراأة يف الإجنازات والعطاءات 

�سيجعل الإمارات ت�سم اأهم املختربات العلمية التي ت�سهم يف تطوير وتخ�سيب خارطة التنمية يف 

العامل .

اأبارك لقيادتنا الر�سيدة هذا الإجناز التاريخي املعا�سر ، واأبارك لأبناء الإمارات خطواتهم 

ال�سديدة يف معارج العلم والبناء والعطاء ، واإىل املزيد من التقدم احل�ساري والعلمي .

منذر حممد بن �سكر 

الفتتاحية
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�شعود بن �شقر:

 م�شبار الأمل خطوة عمالقة اأخرى تعزز م�شاهمة الإمارات يف بناء احل�شارة الإن�شانية

هناأ �ساحب ال�سمو ال�سيخ 

القا�سمي  �سقر  ب��ن  ���س��ع��ود 

حاكم  الأعلى  املجل�س  ع�سو 

راأ�س اخليمة قيادة الإمارات 

و���س��ع��ب��ه��ا مب��ن��ا���س��ب��ة جن��اح 

الأمل”  “م�سبار  اإط�����الق 

�سباح اليوم.

يف   - ����س���م���وه  وت����وج����ه 

اإطالق  مبنا�سبة  له  ت�سريح 

ك��وك��ب  اإىل  الأم�����ل  م�����س��ب��ار 

اأخيه  اإىل  بالتهنئة   - املريخ 

خليفة  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب 

رئي�س  ن��ه��ي��ان  اآل  زاي���د  ب��ن 

“حفظه اهلل” واأخيه  الدولة 

�ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد 

نائب  مكتوم  اآل  را���س��د  ب��ن 

جمل�س  رئي�س  الدولة  رئي�س 

“رعاه  ال����وزراء ح��اك��م دب��ي 

ال�سمو  �ساحب  واأخيه  اهلل” 

اآل  زاي���د  ب��ن  حممد  ال�سيخ 

اأب��وظ��ب��ي  ع��ه��د  ن��ه��ي��ان ويل 

للقوات  الأعلى  القائد  نائب 

اأ�سحاب  واإخوانهم  امل�سلحة 

لالحتاد  الأع��ل��ى  املجل�س  اأع�ساء  ال�سمو 

حكام الإمارات.

اأخ��رى  عمالقة  “خطوة  �سموه:  وق��ال 

تعزيز  ن��ح��و  الإم�������ارات  دول����ة  ت��خ��ط��وه��ا 

ح�سورها املميز يف م�ساف الدول الرائدة 

لنا  فخر  مل��دع��اة  واإن���ه  الف�ساء  قطاع  يف 

جميعا اأن تكون الإمارات رائدة يف اإر�سال 

ل�ستك�ساف  اإ�سالمي  و  عربي  م�سبار  اأول 

ت�سع  ت�سم  قائمة  اإىل  الن�سمام  و  املريخ 

هذا  يف  ال��ع��امل  م�ستوى  على  فقط  دول 

اإىل  ي�ساف  نوعي  اإجن���از  اإن��ه   .. امل��ج��ال 

دولتنا  حققتها  التي  النجاحات  �سل�سلة 

ف�ساء  رائ��د  اإر�سال  بينها  من  كان  والتي 

اإماراتي اإىل حمطة الف�ساء الدولية”.

“ جتني الإم����ارات  ���س��م��وه:  واأ���س��اف 

التخطيط  م��ن  طويلة  عقود  ثمرة  ال��ي��وم 

امل�ستقبل،  وا���س��ت�����س��راف  ال���س��رات��ي��ج��ي 

مواردها  ت�سخري  يف  املمنهج  وال�ستثمار 

اأب��ن��ائ��ه��ا  بتعليم  واله��ت��م��ام  وط��اق��ات��ه��ا 

وت�سجيعهم على اكت�ساب العلوم و املعارف 

و املهارات.. و هذه الرحلة اليوم هي مدعاة 

واإثباتا  لكونها جت�سد تطورا منطقيا  فخر 

حتقيقه  الإم��ارات��ي  الإن�����س��ان  ا�ستطاع  مل��ا 

خالل فرة وجيزة من عمر الحتاد”.

بن  �سعود  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  وقال 

�سقر القا�سمي ع�سو املجل�س الأعلى حاكم 

وعقول  �سواعد  “بوركت   : اخليمة  راأ���س 

حلم  اليوم  يحققون  وهم  الإم��ارات  اأبناء 

زايد و الآباء املوؤ�س�سني عرب دخول التاريخ 

ومبارك  اأب��واب��ه..  اأو�سع  من 

���س��ع��ي��ه��م وه�����م ي�����س��اب��ق��ون 

اأق�����ران�����ه�����م م�����ن خم��ت��ل��ف 

ال�سعوب يف �سناعة احلا�سر 

الأف�سل  وامل�ستقبل  البهي 

م�ستندين  القادمة  لأجيالنا 

اإمي��ان قوي  اإىل  يف ذلك كله 

و را�سخ بقدرتهم على جتاوز 

زم��ام  ام��ت��الك  و  التحديات 

املبادرة و القرار و النطالق 

بطموحهم نحو اآفاق ل تعرف 

احلدود اأو امل�ستحيل”.

واأ�سار �سموه اإىل اأن جناح 

جت��رب��ة الإم������ارات ب��اإط��الق 

م��دار  اإىل  وو�سوله  امل�سبار 

املريخ يتزامن مع قرب حلول 

لتاأ�سي�س  اخلم�سني  الذكرى 

الرحلة  ه��ذه  لتكون  الحت��اد 

ر�سالة جلميع الطاحمني بغد 

لأهمية  للمدركني  و  اأف�سل 

الإن�سانية  م�ساعدة  يف  العلم 

نحو  ب��دوره��ا  الرت��ق��اء  على 

تكري�س القيم ال�سامية يف التعاون والتفاعل 

ال��ذي  ب��ني احل�����س��ارات  البناء  الإي��ج��اب��ي 

الإن�سانية  تطور  جوهر  ال��دوام  على  �سكل 

وركيزتها يف ال�ستمرار.

بن  �سعود  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  وقال 

�سقر القا�سمي ع�سو املجل�س الأعلى حاكم 

راأ�س اخليمة يف ختام ت�سريحه : “ تعك�س 

نعي�سها  ال��ت��ي  ال��ع��ارم��ة  الفرحة  م�ساعر 

اأبناء  جميع  حال  اخليمة  راأ���س  اإم��ارة  يف 

الذين  اأر�سها  على  املقيمني  و  الإم���ارات 

تختلج اأنف�سهم اأحا�سي�س الفخر و العتزاز 

موا�سلة  على  وقدرتها  الإم����ارات  ب��دول��ة 

العمل و الإجناز وحتقيق اأهدافنا املن�سودة 

يف جميع املجالت وامليادين”.
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ال�سمو  �ساحب  توجيهات  على  بناء 

ع�سو  القا�سمي  �سقر  ب��ن  �سعود  ال�سيخ 

اأعلن  اخليمة  راأ�س  حاكم  الأعلى  املجل�س 

النعيمي  علوان  بن  اهلل  عبد  علي  ال��ل��واء 

قائد عام �سرطة راأ�س اخليمة رئي�س فريق 

ال��ك��وارث املحلي  و  الأزم����ات  و  ال��ط��وارئ 

م�ست�سفيات  و4  �سحية  مراكز   7 افتتاح 

اإ�سافة اإىل الطب الوقائي و الفرق الطبية 

اخلريية  �سعود  ال�سيخ  مدر�سة  و  املتنقلة 

فحو�سات  لإج���راء  املعريي�س  منطقة  يف 

 «  19 كوفيد   « امل�ستجد  لكورونا  جمانية 

يف  والعاملني  واملقيمني  املواطنني  جلميع 

والقطاعات  التجارية  املن�ساآت  خمتلف 

التجارية  واملراكز  والإن�سائية  ال�سناعية 

ومتاجر املواد الغذائية وخدمات التو�سيل 

القيادة  اإط���ار ج��ه��ود  وذل���ك يف  وغ��ريه��ا 

�سحة  على  للحفاظ  احلكومة  و  الر�سيدة 

امل�سابني  عن  املبكر  الك�سف  و  اجلمهور 

وحتقيق ال�سالمة يف بيئة العمل. 

جاء ذلك خالل تروؤ�س اللواء علي عبد 

اأع�ساء  اجتماع  النعيمي  علوان  بن  اهلل 

فريق الطوارئ والأزمات والكوارث املحلي 

براأ�س اخليمة عن بعد، بح�سور ممثلي كل 

من وزارة ال�سحة و وقاية املجتمع و دائرة 

راأ�س  بلدية  ودائ��رة  القت�سادية،  التنمية 

اخليمة، ودائرة اخلدمات العامة، ومركز 

ال���ط���وارئ والأزم�����ات وال���ك���وارث ب��راأ���س 

اخليمة، وجميع اجلهات املخت�سة واملعنية 

يف الإمارة. 

جائحة  م�ستجدات  الجتماع  ناق�س 

ك���ورون���ا ع��ل��ى م�����س��ت��وى راأ�����س اخل��ي��م��ة و 

التفا�سيل املتعلقة بزيادة عدد الفحو�سات 

املخربية يف الإمارة .. و اأكد ا�ستمرار جهود 

ب��الإج��راءات الح��رازي��ة و  ف��رق التدقيق 

مواقع  ا�ستعر�س  و   .. الوقائية  التدابري 

م�ستوى  على  توزيعها  و  العمالة  فح�س 

فرق  ت�سكيل  مناق�سة  جانب  اإىل  الإم���ارة 

مل  الذين  العمال  م�ساكن  لزيارة  ميدانية 

لإج��راءات  تعزيزا  م�سبقا  فح�سهم  يتم 

ال�سالمة والوقاية. 

علوان  بن  اهلل  عبد  علي  اللواء  وق��ال 

حر�س  تعك�س  اخلطوة  ه��ذه  اإن  النعيمي 

ق��ي��ادت��ن��ا ال��ر���س��ي��دة ع��ل��ى ت��و���س��ي��ع نطاق 

فحو�سات فريو�س كورونا امل�ستجد متا�سيا 

امل�سابني  عن  املبكر  للك�سف  جهودها  مع 

لتقدمي الرعاية الطبية الالزمة لهم واحلد 

املوظفني  ع���ودة  م��ع  خا�سة  ال��ع��دوى  م��ن 

وهو  الكاملة  بالطاقة  عملهم  مقار  اإىل 

ما �سي�سهم بدوره يف تعزيز جودة احلياة 

ال�سحية بني اأفراد وفئات املجتمع كافة. 

اهلل  عبد  ال��دك��ت��ور  اأو���س��ح  م��ن جهته 

ف�سل النعيمي مدير منطقة راأ�س اخليمة 

والأزم���ات  ال��ط��وارئ  فريق  ع�سو  الطبية 

والكوارث املحلي براأ�س اخليمة اأن املنطقة 

مراكز  �سبعة  الإط���ار  ه��ذا  يف  خ�س�ست 

�سحية موزعة على طول النطاق اجلغرايف 

يف الإم��ارة ممثلة يف كل من مراكز راأ�س 

، واملنيعي ، واجلزيرة احلمراء ،  اخليمة 

واملعريي�س، والرم�س ، والظيت ، والدقداقة 

عبيد  اإبراهيم  م�ست�سفيات  اإىل  اإ�سافة 

اهلل، و�سقر، وعبد اهلل بن عمران . و�سعم 

ا�ستقبال اجلمهور  والتي با�سرت فعليا يف 

املجتمعية  وال�����س��رائ��ح  ال��ف��ئ��ات  ك��ل  م��ن 

بعد  العمالية  وال��ق��ط��اع��ات 

ح�����س��ول��ه��م ع��ل��ى م��واع��ي��د 

الت�سال  عرب  م�سبقة  حجز 

فيما  امل��راك��ز  بتلك  الهاتفي 

املتنقلة  الطبية  الفرق  تقوم 

بع�س  يف  الفح�س  بعملية 

مواقع العمل. 

يف  �سيتم  اأن��ه  اإىل  ولفت 

اف��ت��ت��اح  ال��ق��ري��ب  امل�ستقبل 

م����رك����ز اأر���������س امل���ع���ار����س 

الفحو�سات  لإجراء  »اك�سبو« 

امل����ج����ان����ي����ة ل���ل���م���واط���ن���ني 

وامل��ق��ي��م��ني ول��ل��ع��ام��ل��ني يف 

التجارية  القطاعات  جميع 

وال�سناعية والن�سائية .

بتوجيهات حاكم راأ�س اخليمة .. 

فح�س » كورونا « باملجان ملواطني الإمارة و املقيمني بها
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حممد بن �شعود: 

اإطالق “م�شبار الأمل”يوؤكد اأن دولتنا دخلت ال�شباق العاملي ل�شتك�شاف الف�شاء ب�شواعد اأبنائها

بن  �سعود  بن  حممد  ال�سيخ  �سمو  اأكد 

اخليمة  راأ���س  عهد  ويل  القا�سمي  �سقر 

الإم������ارات  اإط�����الق م�����س��روع  اأن جن���اح 

من  الأم���ل«  »م�سبار  امل��ري��خ  ل�ستك�ساف 

اليابان  يف  الف�سائي  تانيغا�سيما  مركز 

دخلت  دولتنا  باأن  اأجمع  للعامل  تاأكيد  هو 

الف�ساء   ل�ستك�ساف  ال��ع��امل��ي  ال�����س��ب��اق 

لطموح  واقعي  وجت�سيد  اأبنائها  ب�سواعد 

�سلطان  بن  زايد  ال�سيخ  له  املغفور  وروؤي��ة 

بالو�سول  ث����راه«،  اهلل  »ط��ي��ب  نهيان  اآل 

م�سرية  يف  جديدة  وخطوة  الف�ساء  اإىل 

التي  املقبلة  عاما  للخم�سني  ال�ستعداد 

م�ستهدفات  بتحقيق  بنهايتها  �سنحتفل 

اإىل  بدولتنا  الو�سول  و  الإم���ارات  مئوية 

املراكز الأوىل عامليا يف خمتلف املجالت.

بهذه  ل��ه  ك��ل��م��ة  ���س��م��وه - يف  واأ����س���اد 

توليها  التي  والرعاية  بالدعم   - املنا�سبة 

الدولة بقيادة �ساحب ال�سمو ال�سيخ خليفة 

“حفظه  الدولة  رئي�س  نهيان  اآل  زايد  بن 

اهلل” واأخيه �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد 

الدولة  رئي�س  نائب  مكتوم  اآل  را�سد  بن 

“رعاه  دبي  حاكم  ال��وزراء  جمل�س  رئي�س 

بن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  اهلل” 

نائب  اأبوظبي  عهد  ويل  نهيان  اآل  زاي��د 

القائد الأعلى للقوات امل�سلحة ، واإخوانهم 

الأعلى  املجل�س  اأع�ساء  ال�سمو  اأ�سحاب 

�سباب  لأبنائهم  الإم��ارات  حكام  لالحتاد 

والب��ت��ك��ار  ب��ال��ع��ل��م  لت�سليحهم  ال���وط���ن 

الف�ساء  علوم  �سمنها  ومن  والتكنولوجيا 

9 دول فقط بالعامل  لتكون دولتنا من بني 

التي ت�ساهم يف ا�ستك�ساف املريخ.

وثمن �سموه روؤية ودور وجهود �ساحب 

مكتوم  اآل  را�سد  بن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو 

زايد  بن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو  و�ساحب 

لهذا  الكامل  الدعم  توفري  يف  نهيان  اآل 

الطموح  ال��ت��اري��خ��ي  واحل����دث  امل�����س��روع 

ب��اأه��داف��ه وم��ق��وم��ات��ه ت��اأك��ي��دًا له��ت��م��ام 

وحر�س �سموهما على حجز مكانة ريادية 

هذا  يف  املتقدمة  ال���دول  ب��ني  ل��الإم��ارات 

اإجن��از  وحتقيق  واملُعقد  ال�سعب  املجال 

عاملي على م�ستوى املنطقة والعامل يف قطاع 

و�سيلة  ليمثل  املريخ  وا�ستك�ساف  الف�ساء 

اأمل  ور�سالة  الإم���ارات  ل�سعب  واأه���داف 

مب�ستقبل  العربي  والعامل  املنطقة  ل�سباب 

مزدهر مبني على العلم واملعرفة.

راأ���س اخليمة  �سمو ويل عهد  واأع��رب 

اأبناء  ال��وط��ن  وب��ن��ات  ب�سباب  فخره  ع��ن 

امل�ستحيل  ي��ع��رف��ون  ل  ال��ذي��ن  الإم�����ارات 

ال��ذي��ن  الأمل”  “م�سبار  ع��م��ل  وف��ري��ق 

واإرادت��ه��م  زايد”  “عيال  همة  يج�سدون 

ليثبتوا  الف�ساء  ا�ست�سراف  نحو  الوطنية 

للعامل اأجمع اأن طموحات دولتنا لي�س لها 

حدود واأن ال�ستثمار يف الن�سان والأجيال 

 ، امل�ستقبل  ن��ح��و  الأ���س��م��ى  ال��ه��دف  ه��و 

لتوا�سل دولتنا م�سريتها نحو تبوئها اأعلى 

املراتب يف �ستى املجالت.

وقال اإن م�سروع الإمارات ل�ستك�ساف 

امل���ري���خ ي��دع��م م��ك��ان��ة دول����ة الإم�����ارات 

ك�سريك عاملي يف تطوير املعرفة الب�سرية 

املجال،  هذا  يف  العربية  امل�ساهمة  ويعزز 

والعامل  الإم����ارات  وي��ح��ول 

العربي من دول م�ستخدمة 

موفرة  دول  اإىل  للمعرفة 

بفعالية  وم�ساركة  للمعرفة 

يف دع���م ق��ط��اع ال��ف�����س��اء 

كما  ال��ع��ل��م��ي،  وامل��ج��ت��م��ع 

�سي�سهم يف اإحداث حتولت 

ق��درات  تطوير  يف  ج��ذري��ة 

العربي  وال��ع��امل  الإم���ارات 

التحتية  البنى  جم��ال  يف 

وال�سناعية  ال��ه��ن��د���س��ي��ة 

والعلمية والبحثية.

م�سبار  اإن  واأ����س���اف 

ت��رج��م��ة ح��ي��ة لقوة  الأم����ل 

الأم���ل يف اإل��ه��ام الأج��ي��ال 

وحتفيزها ل�سناعة الفارق 

الإيجابي يف حياة النا�س.. 
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وم�����س��ب��ار الأم����ل ه��و حم���ور ر���س��ال��ة دول��ة 

يف  الإن�سانية  ال�سراكة  بتعزيز  الإم���ارات 

العلمي  وال�ستك�ساف  البحث  خمرجات 

وتوظيفها خلري الب�سرية.

اخليمة  راأ����س  عهد  ويل  �سمو  وث��م��ن 

لفريق  ال��دوؤوب��ة  واجل��ه��ود  الكبري  ال���دور 

عمل “م�سبار الأمل” الذي �سم نخبة من 

اخلرباء واملهند�سني الإماراتيني يف مهمته 

الأحمر  الكوكب  ل�ستك�ساف  التاريخية 

للجدول  وتنفيذًا  له  خمطط  هو  ملا  وفقًا 

اأمل  ر�سالة  يعد  وال��ذي  املعتمد،  الزمني 

لالإن�سانية يف ظل  اإيجابية جديدة  وطاقة 

التحديات والظروف الراهنة التي يعي�سها 

العامل جراء جائحة كورونا » كوفيد - 19« 

�سيكون  امل�سروع  اأن  اإىل  �سموه  م�سريا   ..

العرب على  ال�سباب  للعلماء  حافزا كبريا 

بدء العمل يف جمال هند�سة الف�ساء.

اخليمة  راأ����س  عهد  ويل  �سمو  وه��ن��اأ 

التاريخي  الإجناز  بهذا  الر�سيدة  القيادة 

الإمارات  �سجل  اإىل  ي�ساف  الذي  العاملي 

احلافل لتتوا�سل م�سرية الإجنازات بهمة 

الإم��ارات  لدولة  فهنيئا  الإم��ارات..  اأبناء 

ت�سجله  ال���ذي  ال��ت��اري��خ��ي  الإجن����از  ه���ذا 

با�سمها وبا�سم العرب باأحرف من ذهب.

ال�سيخ حممد  �سمو  بارك 

القا�سمي  بن �سعود بن �سقر 

ويل عهد راأ�س اخليمة اإعالن 

حلكومة  اجل��دي��د  الت�سكيل 

الإمارات .. و اأكد اأن الهيكلية 

تعرب  ل��ل��ح��ك��وم��ة  اجل����دي����دة 

للقيادة  الثاقبة  ال��روؤي��ة  عن 

العمل  تدعيم  يف  الر�سيدة 

احل���ك���وم���ي خ����الل امل��رح��ل��ة 

اأج���ل حكومة  م��ن  ال��ق��ادم��ة 

جديدة مرنة و �سريعة تواكب 

حتقق  و  اجل���دي���د  ال��ع�����س��ر 

تطلعات �سعب الإم��ارات نحو 

تعزيز  هدفه  زاه��ر  م�ستقبل 

منجزات الوطن ومكت�سباته.

عهد  ويل  �سمو  اأ���س��اد  و 

ال�ساأن  هذا  يف  اخليمة  راأ���س 

ب���ال���روؤي���ة ال��ث��اق��ب��ة ل��ل��ق��ي��ادة 

�ساحب  يف  ممثلة  الر�سيدة 

ال�����س��م��و ال�����س��ي��خ خ��ل��ي��ف��ة بن 

الدولة  رئي�س  نهيان  اآل  زايد 

اهلل” و �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد اآل مكتوم  “حفظه 
نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي “رعاه اهلل” 

و �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن زايد اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي 

نائب القائد الأعلى للقوات امل�سلحة امل�سلحة و اإخوانهم اأ�سحاب 

ال�سمو حكام الإمارات.

ونوه باإعالن �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد اآل مكتوم 

نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي “رعاه اهلل” 

و  وزارات  دمج  �سمل  الذي  الإم��ارات  حلكومة  اجلديد  الت�سكيل 

�سالحيات  وت��غ��ي��ري  ه��ي��ئ��ات 

بهدف الو�سول اإىل “ حكومة 

اأ����س���رع يف ات��خ��اذ ال���ق���رار و 

من  للمتغريات  مواكبة  اأك��رث 

�سناعة  يف  امل�ساهمة  اأج���ل 

املحافظة  و  الوطن  م�ستقبل 

امل��راك��ز  �سمن  مكانته  على 

الأوىل يف موؤ�سرات التناف�سية 

العاملية.

مبباركة  �سموه  اأ�ساد  كما 

ال�سيخ حممد  ال�سمو  �ساحب 

عهد  ويل  نهيان  اآل  زاي��د  بن 

الأعلى  القائد  نائب  اأبوظبي 

الهيكل  لهذا  امل�سلحة  للقوات 

وتوجيهه  للحكومة  اجل��دي��د 

للحفاظ  امل��وارد  كل  بت�سخري 

ع��ل��ى امل��ك��ت�����س��ب��ات وت�����س��ري��ع 

دولتنا  لتكون  التنمية  م�سرية 

يف مقدمة الأمم و ال�سعوب.

اإن دولة الإمارات مازالت  وقال �سمو ويل عهد راأ�س اخليمة 

تبهر العامل بخطواتها الريادية يف مواجهة التحديات و تخت�سر 

حتقيق  اأج��ل  م��ن  تعمل  التي  احلكيمة  قيادتها  بف�سل  ال��زم��ن 

طموحات و �سعادة اأبناء �سعبها لتبقى راية الإمارات خفاقة بني 

الأمم عالية بهمة عطاء قيادتها الوطنية املخل�سة ..

وعرب عن فخره بهذا الت�سكيل اجلديد حلكومة الإمارات التي 

تقدم للعامل اأمنوذجا جديدا يف املمار�سات و اخلدمات احلكومية

حممد بن �شعود : 

الت�شكيل اجلديد حلكومة الإمارات يعرب عن الروؤية الثاقبة للقيادة الر�شيدة
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انطالقًا من حر�س الطرفني 

ع��ل��ى اإر����س���اء دع���ائ���م ال��ت��ع��اون 

وحتديث  امل�سرك  ال�سراتيجي 

املكانية  التحتية  البنية  م�سروع 

لإمارة راأ�س اخليمة اآليًا بتحديث 

ن��ظ��ام امل��ع��ل��وم��ات اجل��غ��راف��ي��ة ، 

راأ�س اخليمة  بلدية  دائرة  وقعت 

مركز  هيئة  مع   تفاهم   مذكرة 

الوطني لالر�ساد .

ح��ي��ث ق����ام ���س��ع��ادة/م��ن��ذر 

مدير  الزعابي  �سكر  بن  حممد 

راأ���س اخليمة  بلدية  دائ��رة  ع��ام 

و����س���ع���ادة ال���دك���ت���ور ع���ب���داهلل 

املدير  ب�سفته   املندو�س   اأحمد 

ال��ت��ن��ف��ي��ذي ل��ل��م��رك��ز ال��وط��ن��ي 

لالأر�ساد   بتوقيع مذكرة تفاهم.

رفع  اإىل  التفاقية   تهدف  و 

م�����س��ت��وى ال��ت��ك��ام��ل ب���ني اجل��ه��ات 

امل��ح��ل��ي��ة والحت����ادي����ة مب���ا ي��خ��دم 

وي�سهل  وي��ن��ظ��م  ال��ت��وج��ه��ات  ه���ذه 

وي�سهل  امل�ساريع  تنفيذ  اإج��راءات 

تقدمي اخلدمات يف اإطار القوانني 

واللوائح .

ت�����س��اه��م الت��ف��اق��ي��ة  يف دع��م 

امل�سرك  ال��ت��ع��اون  �سبل  وت��ط��وي��ر 

و���س��ي��ك��ون ل��ه��ا الأث�����ر الإي��ج��اب��ي 

يف حت�����س��ني ت���ق���دمي  اخل���دم���ات 

احلكومية .

دائ���رة  اأن  ب��ال��ذك��ر  واجل��دي��ر 

ت�سهيل  اإىل  دائما   ت�سعى  البلدية 

ت��ق��دمي اخل���دم���ات  ، واأي�����س��ًا م��ّد 

ج�����س��ور ال��ت��وا���س��ل م���ع امل��ت��ع��ام��ل 

هو  الذي  ال�سراتيجي   وال�سريك 

هدف رئي�س يف توجهاتها و عملها.

توقيع اتفاقية تعاون بني»بلدية راأ�س اخليمة « و»املركز الوطني لالر�شاد «    

على  الطرفني  حر�س  م��ن  انطالقًا 

ال�سراتيجي  ال��ت��ع��اون  دع��ائ��م  اإر���س��اء 

من  وال���س��ت��ف��ادة   ، امل�سرك 

ي�����س��م��ن  ، مب����ا  اخل����دم����ات 

املوؤ�س�سي  ال��ت��ك��ام��ل  حتقيق 

بلدية  دائ��رة  وقعت  بينهما، 

تفاهم   مذكرة  اخليمة  راأ���س 

م����ع  ه��ي��ئ��ة راأ�������س  اخل��ي��م��ة 

للموا�سالت.

�سعادة/منذر  ق��ام  حيث 

حم��م��د ب���ن ���س��ك��ر ال��زع��اب��ي 

راأ�س  بلدية  دائرة  عام  مدير 

اإ�سماعيل  و���س��ع��ادة  اخليمة 

ب�سفته   ال��ب��ل��و���س��ي   ح�����س��ن 

مدير عام هيئة راأ�س اخليمة 

مذكرة  بتوقيع  للموا�سالت  

اإىل  التفاقية  وتهدف  اإلكرونية  تفاهم 

لتعزيز  ال��ط��رف��ني  ب��ني  ال��ت��ع��اون  زي����ادة 

التحتية  البنية  وتنفيذ  وتطوير  الكفاءة 

اخليمة  راأ���س  لإم���ارة  املكانية  للبيانات 

واملعلومات  اخل���ربات  وت��ب��ادل 

بني  املتاحة  وامل��وارد  والبيانات 

الطرفني.

واأ������س�����ار ����س���ع���ادة م��ن��ذر 

اإىل  الزعابي  �سكر  بن  حممد 

دعم  يف  ت�ساهم  ال�سراكة  اأن 

امل�سرك  التعاون  �سبل  وتطوير 

الإي��ج��اب��ي  الأث���ر  لها  و�سيكون 

ال��ت��ي  الأه��������داف  يف حت��ق��ي��ق 

لتحقيق  الطرفان  اإليها  ي�سبو 

الدائرة  واإن  العامة،  امل�سلحة 

ال��ق��وان��ني  ن�����س��ر  اإىل  ت�����س��ع��ى 

والأنظمة والتعليمات التي تفيد 

التعامل  وت�سهيل  املجتمع  اأفراد 

» بلدية راأ�س اخليمة « و» هيئة راأ�س اخليمة للموا�شالت « 

توقعان اتفاقية لتعزيز التعاون



 العدد: 519 - 08/ 2020 - جملة بلدية راأ�س اخليمة

9

األخبار

m u n r a k a e

ك�����س��ف ت��ق��ري��ر ا���س��رات��ي��ج��ي��ة راأ����س 

اخليمة لكفاءة الطاقة والطاقة املتجددة 

2040، الذي اأ�سدرته بلدية راأ�س اخليمة، 
ع���ن حت��ق��ي��ق ان��خ��ف��ا���س يف ا���س��ت��ه��الك 

الطاقة واملياه خالل عام 2019، بن�سبة 7 

جيجاوات من الطاقة الكهربائية، و109 

مليارات غالون اإمرباطوري من املياه يف 

تفعيل  بعد  وذل��ك  اخليمة،  راأ���س  اإم���ارة 

ب��رام��ج اإن���ارة ال��ط��رق وحت��دي��ث املباين 

الفعال،  وال��ري  املياه  ا�ستخدام  واإع��ادة 

بالإ�سافة ملبادرتي : للخري نر�سد ، وبيتك 

يهمنا.

منذر  �سعادة  واأك���د 

ب���ن ���س��ك��ر ال���زع���اب���ي، 

رئ���ي�������س جل���ن���ة ك���ف���اءة 

ال����ط����اق����ة وال����ط����اق����ة 

راأ������س  يف  امل����ت����ج����ددة 

اخليمة، اأن ا�سراتيجية 

لكفاءة  اخل��ي��م��ة  راأ�����س 

ال����ط����اق����ة وال����ط����اق����ة 

من   ،2040 امل��ت��ج��ددة 

اأك��رث  حتقق  اأن  املتوقع 

مليارات درهم   9.3 من 

لقت�ساد  �سافية  فوائد 

راأ��������س اخل���ي���م���ة ع��ل��ى 

احلالية،  القيمة  اأ�سا�س 

مزايا  على  واحل�سول 

امل��ج��الت  اإ���س��اف��ي��ة يف 

والبيئية  والق��ت�����س��ادي��ة  الج��ت��م��اع��ي��ة 

وال�سحة وال�سالمة.

حققت  ال�سراتيجية  اأن  اإىل  واأ�سار 

الإجن���ازات،  م��ن  العديد   ،2019 خ��الل 

التنفيذ  مرحلة  واإجن���از  اإط���الق  منها، 

املباين  بارجيل  �سروط  من  الختياري 

وتطبيقها  اخليمة  راأ����س  يف  اخل�����س��راء 

 ،2020 ع��ام  ب��داي��ة  منذ  اإل��زام��ي  ب�سكل 

للمباين  حت��دي��ث  م�����س��روع  اأول  واإجن����از 

احلكومية، والذي مت تطبيقه على 4 مبان 

ن�سبة  حتقيق  مع  البلدية  ل��دائ��رة  تابعة 

خف�س 31 % للطاقة واملياه.

م�سروعني  على  التعاقد  مت  واأ�ساف: 

هيئة  من  لكل  يتبع  مبنى   24 لتحديث 

م��ن��اط��ق راأ������س اخل��ي��م��ة الق��ت�����س��ادي��ة 

اأكادميية  م��دار���س  وجمموعة  »راك����ز«، 

اإدارة  اإن�ساء نظام  راأ�س اخليمة، كما مت 

ال��ط��اق��ة وامل��ت��واف��ق م��ع م��ع��اي��ري الي���زو 

50001 يف دائرة البلدية كنظام رائد ليتم 
تعميمه فيما بعد على اجلهات الأخرى يف 

وقامت  واخلا�س،  احلكومي  القطاعني 

اإن��ارة  م�سباح   1500 با�ستبدال  »راك��ز« 

احل���رة  م��ن��اط��ق��ه��ا  يف 

ب���اجل���زي���رة احل���م���راء 

حتديث  م�سروع  �سمن 

واأ�سار  الطاقة.  كفاءة 

البيع  على  التعاقد  اإىل 

ملياه  باجلملة  التجاري 

ال���������س����رف ال�����س��ح��ي 

تنتجها  ال��ت��ي  امل��ع��اجل��ة 

م���وؤ����س�������س���ة ال�������س���رف 

ال�سحي براأ�س اخليمة، 

التو�سع  م�سروع  �سمن 

امل��ي��اه  ا����س���ت���خ���دام  يف 

ت��دوي��ره��ا، كما  امل��ع��اد 

يف  وال��ب��دء  التعاقد  مت 

الطاقة  م�سروع  تنفيذ 

على  الأول��ي��ة  ال�سم�سية 

الأ�سطح.

اخليمة راأ�س  يف  الطاقة  ا�شرتاتيجية  وفرتها  مياه  غالون  109مليارات 

مع الدائرة ، هذا عدا مّد ج�سور التوا�سل 

مع املتعامل وال�سريك ال�سراتيجي  الذي 

هو هدف رئي�س يف توجهاتنا و عملنا.

م��ن ج��ان��ب��ه اأك����د اإ���س��م��اع��ي��ل ح�سن 

البلو�سي  ، مدير عام هيئة راأ�س اخليمة 

مبادرة  تعد  التفاقية  اأن  للموا�سالت، 

الطرفني  ب��ني  العالقة  لتعزيز  عظيمة 

احلكومي  العمل  دع��م  يف  ت�ساهم  كما 

امل�����س��رك، م��ن خ��الل ت��ب��ادل اخل��ربات 

للو�سول نحو اأداء اأف�سل.

التفاقية  هذه  اإن  بالذكر   واجلدير 

البنية  لتهيئة  ف��ر���س��ة  �ستتيح  امل��وق��ع��ة 

مما  اجلهات  بني  التكنولوجية  التحتية 

املرجوه  امل�سروع  اأه��داف  لتحقيق  ميهد 

مثال على ذلك: ميكن اأن حتتوي خريطة 

اخلا�سة  البيانات  جميع  على  الأ�سا�س 

�سريها  خط  وطرق  املوا�سالت  مبواقف 

جديدة  خدمات  تقدمي  �سيتيح  ما  مما 

لدعم  تزامنًا  املجتمع  واأف���راد  لل�سياح 

توجهات الإمارة يف جمال ال�سياحة، كما 

�ستتيح  خلريطة الأ�سا�س اأن توفر بيانات 

ميكن ال�ستفادة منها يف �سرعة الو�سول  

لالأماكن ال�سياحية واحليوية .
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�سكر  بن  حممد  منذر  �سعادة  ك�سف 

اخليمة،  راأ�س  بلدية  عام  مدير  الزعابي، 

للمباين  حتديث  م�سروع  اأول  اإجن��از  عن 

احلكومية، والذي مت تطبيقه على 4 مباٍن 

تابعة لدائرة بلدية راأ�س اخليمة، لتحقيق 

 ،%  31 بن�سبة  وامل��ي��اه  ال��ط��اق��ة  خف�س 

اخليمة  راأ�س  اأن ا�سراتيجية  اإىل  م�سرياً 

 ،2040 املتجددة  والطاقة  الطاقة  لكفاءة 

املا�سي  العام  البلدية خالل  اأطلقتها  التي 

جيجاوات   7 خف�س  حتقيق  يف  �ساهمت 

و423  ال��ك��ه��رب��اء،  ا���س��ت��خ��دام  م��ن  �ساعة 

ج��ي��ج��اواط ���س��اع��ة ح����راري م��ن وف���ورات 

الوقود املبا�سرة.

بلدية  اأن  اإىل  واأ����س���ار 

راأ�������س اخل��ي��م��ة ت��ع��اق��دت 

ع��ل��ى ت��ن��ف��ي��ذ م�����س��روع��ني 

تابعًا  مبنى   24 لتحديث 

راأ�س اخليمة  لكل من هيئة 

للمناطق ال�سناعية »راكز« 

وجمموعة مدار�س اأكادميية 

بالإ�سافة  اخل��ي��م��ة،  راأ����س 

من  جم��م��وع��ة  ت��وف��ري  اإىل 

امل�ستهدفة  التحديث  فر�س 

خالل ال� 2020 و2021، كما 

م�ساريع  على  العمل  يف  والبدء  التعاقد  مت 

الطاقة ال�سم�سية الأولية على الأ�سطح، مبا 

ال�سم�سية يف  للطاقة  م�سروع  اأول  ذلك  يف 

املباين احلكومية، والذي مت تنففيذه على 

مواقف �سيارات دائرة بلدية راأ�س اخليمة 

بقدرة 220 كيلووات.

�إطالق

واأك���د ال��زع��اب��ي، اأن اإط���الق واإجن���از 

برنامج  م��ن  ال��ط��وع��ي  التنفيذ  م��رح��ل��ة 

راأ�س  املباين اخل�سراء يف  »لوائح  بارجيل 

ا�ستهالك  خف�س  يف  ي�ساهم  اخل��ي��م��ة« 

بارجيل  �سروط  مبوجب  املرخ�سة  املباين 

مقارنة   30% بن�سبة  واملياه  الطاقة  من 

اأن الربنامج  اإىل  التقليدية، لفتًا  باملباين 

 279 ا�ستقطب  املا�سي  العام  اأطلق  الذي 

م�سروعًا وذلك خالل املرحلة الختيارية، 

تزامنًا مع اإطالق املوقع الإلكروين لإدارة 

التابع  املتجددة  والطاقة  الطاقة  كفاءة 

لبلدية راأ�س اخليمة، لي�سكل من�سة توفري 

املعلومات حول اخلدمات احلكومية املتاحة 

وحتديثات امل�ساريع اجلديدة وامل�ستمرة يف 

جمالت كفاءة الطاقة والطاقة املتجددة.

نظام

نظام  اأن�ساأت  الدائرة  اأن  اإىل  واأ�سار 

الآي��زو  معيار  مع  واملتوافق  الطاقة  اإدارة 

رائد  كنظام  البلدية،  مباين  يف   50001
ف��ي��م��ا بعد  ت��ع��م��ي��م��ه  ل��ي��ت��م 

ع���ل���ى اجل����ه����ات الأخ�������رى 

م���ن ال��ق��ط��اع��ني احل��ك��وم��ي 

واخلا�س، بالإ�سافة لركيب 

ع��ام��ة  ���س��ح��ن  حم��ط��ة   12
يف  الكهربائية  ل��ل�����س��ي��ارات 

قبل  اخليمة من  راأ�س  اإمارة 

للكهرباء  الحت��ادي��ة  الهيئة 

وامل�����اء وخم��ت��ل��ف اجل��ه��ات 

ال���ت���اب���ع���ة حل���ك���وم���ة راأ������س 

اخليمة.

مدير عام بلدية راأ�س اخليمة: اإجناز اأول م�شروع حتديث للمباين احلكومية

ك�سفت دائرة بلدية راأ�س اخليمة، عن اأن اأعداد املعامالت التي 

معاملة   6000 بلغت  اآب«،  ال�»وات�س  خدمة  طريق  عن  ا�ستقبلتها 

املا�سيني. ال�سهرين  مدار  على  وذلك  والإدارات،  املهام   ملختلف 

واأطلقت بلدية راأ�س اخليمة، هذه اخلدمة جلمهورها املتعامل يف 

ظل تدابريها الحرازية اخلا�سة باحلد من انت�سار فريو�س كورونا 

19«، وتقدمي خدماتها كافة املعنية باإداراتها  امل�ستجد »كوفيد - 

واأق�سامها للمتعاملني دون توقف، عرب تخ�سي�س اأرقام لل�»وات�س 

 اآب«، يتم خاللها ا�ستقبال املعامالت، واإجنازها يف فرة وجيزة.

راأ�س  بلدية  :اإن  البلدية  دائ��رة  عام  مدير  الزعابي  منذر  وق��ال 

خالل  م��ن  املتعاملني،  ر�سا  حتقيق  اإىل  دائ��م��ًا  ت�سعى  اخليمة 

اآليات  وتعزيز  وج��ه،  اأكمل  على  ال��دائ��رة  خدمات  كافة  تقدمي 

تزامنت  التي  تلك  �سيما  ل  ال��ظ��روف،  لكافة  املنا�سبة  العمل 

اآب الـوات�س  عرب  اخليمة  راأ�س  بلدية  ا�شتقبلتها  معاملة   6000
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اخليمة  راأ�����س  ب��ل��دي��ة  دائ����رة  ك�سفت 

اأع��م��ال  م�����س��روع  اإجن����از  ن�سبة  اأن  ع��ن 

مق�سب  يف  املنفذة  وال�سيانة  التطوير 

وج����اٍر   ،%  100 ب��ل��غ��ت  اخل��ي��م��ة  راأ�������س 

اجلمهور. اأم��ام  افتتاحه  لعملية   التن�سيق 

عام  مدير  الزعابي،  منذر  �سعادة  واأك��د 

الدائرة احلر�س على الرتقاء باخلدمات 

يف امل��ن�����س��اآت ال���ت���ي ت��ق��ع ���س��م��ن ن��ط��اق 

الهتمام  من  ابتداء  البلدية  اخت�سا�س 

باملظهر العام للمباين واملرافق التي توفر 

 البيئة املنا�سبة للمتعاملني والعاملني كافة.

التي  امل�ساريع  �سمن  م��ن  اأن��ه  اإىل  ولفت 

وال�سيانة  التطوير  اأعمال  اإجناز  �سهدت 

راأ�س  مق�سب  موؤخرًا 

بلغت  ال����ذي  اخل��ي��م��ة 

فيه  الإجن������از  ن�����س��ب��ة 

اإدارة  وتتوىل   ،100%
ال��دائ��رة  يف  امل�ساريع 

امل�سروع،  تنفيذ  عملية 

ح��ي��ث ���س��ع��ت ج��اه��دة 

متطلبات  و���س��ع  اإىل 

ال���درا����س���ة ال�����س��ام��ل��ة 

لهذا امل�سروع احليوي، 

وم�����ن ث����م م��ب��ا���س��رة 

اأع���م���ال ت��ن��ف��ي��ذه وف��ق 

ي�سمل  ع��م��ل  ج�����دول 

ت��ط��ب��ي��ق امل��ت��ط��ل��ب��ات 

كافة لالرتقاء مبرافق 

 املق�سب، وتقدمي اأف�سل اخلدمات للجمهور.

اإدارة  م��دي��ر  الطنيجي،  �سيماء  وق��ال��ت 

البلدية  »اإن  البلدية:  يف  العامة  ال�سحة 

اأعمال  من  �سل�سلة  املا�سي  العام  اأطلقت 

وال��ت��ح��دي��ث ملختلف  ال��ت��ط��وي��ر  وم�����س��اري��ع 

ت�سهد  والتي  لها،  التابعة  واملرافق  املباين 

املتعامل  اجلمهور  قبل  م��ن  لف��ت��ًا  اإق��ب��اًل 

من  اخل���دم���ات  خمتلف  ع��ل��ى  للح�سول 

التي  املنا�سبة  امل�����س��اري��ع  اع��ت��م��اد  خ��الل 

امل��ب��اين،  ت��ل��ك  م��ن  ال��ت��ح��دي��ث  يف  ت�سهم 

الوقت  يف  وت�سهم  امل�ستويات،  اأعلى  وف��ق 

املطلوب«. بال�سكل  املهام  اإجناز  يف   نف�سة 

طالت  الأع���م���ال  ت��ل��ك  اأن  اإىل  واأ����س���ارت 

احليوية  املن�ساآت  اأه���م  اأح���د  املق�سب، 

خمتلف  قبل  من  كبريًا  اإقباًل  ت�سهد  التي 

اجلمعيات  وك��ذل��ك  امل��ج��ت��م��ع،  ���س��رائ��ح 

اخل����ريي����ة، خ��ا���س��ة خ����الل امل��ن��ا���س��ب��ات 

والأعياد، عرب ا�ستقبال الكميات املتفاوتة 

والأبقار  الأغنام  يف  املتمثلة  الذبائح  من 

الطبي  الفح�س  عمليات  لإمت��ام  وغريها 

وفق  املقدمة  وغريها،  والتقطيع  والذبح 

املتبعة. ال�سحية  ال���س��راط��ات   اأع��ل��ى 

العديد  ت�سمن  امل�����س��روع  اأن  اإىل  ولفتت 

باحلوائط  اخلا�سة  منها  الأع��م��ال،  م��ن 

واجل�����دران والأر���س��ي��ات 

وتنفيذ الأ�سباغ الداخلية 

خط  و�سيانة  واخلارجية 

املتعلقة  والأخ��رى  الذبح، 

ب��ال�����س��ب��اب��ي��ك والأب������واب 

وغريها التي تندرج �سمن 

مبادرات الدائرة لر�سيد 

 ا����س���ت���ه���الك ال���ط���اق���ة.

اأن��ه خالل  اإىل  واأ���س��ارت 

املقبلة،  القليلة  الأي����ام 

افتتاح  على  العمل  �سيتم 

اجلمهور  اأم��ام  املق�سب 

من  يتمكن  لكي  املتعامل 

ال�ستفادة من خدماته.

اإجناز مق�شب راأ�س اخليمة

احلكومة  توجيهات  م��ع  وب��ال��ت��وازي  ك��ورون��ا،  جائحة  تف�سي  م��ع 

على  ح��ف��اظ��ًا  امل�ستجد،  ك��ورون��ا  ف��ريو���س  ان��ت�����س��ار  م��ن  ب��احل��د 

ا�ستمرارية  و���س��م��ان  وامل��وظ��ف��ني،  املتعاملني  و���س��الم��ة  �سحة 

قيا�سية. اأوق����ات  امل��ع��ام��الت يف  واإجن����از  الأع���م���ال،   ا���س��ت��دام��ة 

الح��رازي��ة  ال��ت��داب��ري  اتباعها  منذ  ق��ام��ت  ال��دائ��رة  اأن  وذك���ر 

تقدمي  وا�ستمرارية  لتعزيز  اآلية  بو�سع  اجلائحة،  بهذه  اخلا�سة 

الأعمال، عرب اإيجاد قنوات متكن املتعاملني من اإجناز وا�ستكمال 

�سعادة  مركز  ق�سد  اإىل  احل��اج��ة  دون  ُب��ع��د،  ع��ن  معامالتهم 

اأو اأي اإدارة اأخرى حفاظًا على �سالمتهم،  املتعاملني يف الدائرة 

اإثر ذلك اإطالق خدمة اإجناز املعامالت عن ُبعد.  حيث مت على 

ملركز  اأرق��ام  تخ�سي�س  يف  تتمثل  اخلدمة  ه��ذه  اأن  اإىل  واأ���س��ار 

���س��ع��ادة امل��ت��ع��ام��ل��ني، يعمل م��ن خ��الل��ه امل��ت��ع��ام��ل ع��ل��ى اإر���س��ال 

ا�ستقبالها  ليتم  البلدية،  واإدارات  اأق�سام  اإىل  املعنية  املعاملة 

الأح��د حتى  يوم  من  ابتداًء  الدائرة،  فريق خمت�س يف  قبل  من 

ممكن. وقت  اأ�سرع  يف  اإجنازها  على  خاللها  ويعمل   اخلمي�س، 

معامالتهم  وت�سلم  واحل�سور  املتعاملني،  وجود  لتقليل  اأنه  وذكر 

الإمارات،  بريد  امل�سرك مع جمموعة  التعاون  فقد مت  املنجزة، 

الذي توىل مهمة تو�سيل املعامالت اإىل منازل ومواقع املتعاملني، 

 700 ي��ق��ارب  م��ا  تو�سيل  م��ن  نف�سها  ال��ف��رة  خ��الل  متكن  حيث 

معاملة.
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تطوير وحتديث اأ�شواق ال�شمك يف راأ�س اخليمة

اأع�������ل�������ن�������ت 

دائ���������رة ب��ل��دي��ة 

راأ�������س اخل��ي��م��ة، 

الن�����ت�����ه�����اء م��ن 

التطوير  اأع��م��ال 

وال�����ت�����ح�����دي�����ث 

التي  وال�����س��ي��ان��ة 

���س��م��ل��ت اأ����س���واق 

الرئي�سة  ال�سمك 

الإم���ارة، وفق  يف 

امل�ستويات  اأع��ل��ى 

واملعايري.

مدير  ال��زع��اب��ي،  منذر  �سعادة  وق��ال 

اأ�سواق   3 ت�سم  الإم���ارة  اإن  ال��دائ��رة  ع��ام 

���س��م��ك رئ��ي�����س��ة، يف ك���ل م���ن امل��ع��ريي�����س 

وراأ�����س اخل��ي��م��ة وال��دق��داق��ة، وه���ي اأح��د 

لفتًا  اإق��ب��اًل  ت�سهد  ال��ت��ي  الأ���س��واق  اأه���م 

م��ن ق��ب��ل خم��ت��ل��ف ���س��رائ��ح امل��ج��ت��م��ع من 

وكذلك  الإم��ارة،  يف  املوجودين  املواطنني 

الدولة، بجانب  اإم��ارات  القادمني من  من 

ال�سياح. م��ن  وال�����زوار  ال��ع��رب   املقيمني 

ولفت اإىل اأن اأ�سواق ال�سمك تطرح الأنواع 

املتنوعة  البحرية  الأ�سماك  من  املختلفة 

ال�سيد،  وق���وارب  �سباك  بها  جت��ود  التي 

ب�سكل يومي، وت�سهم يف دعم دكك  وذلك 

الأن��واع  ذات  الطازجة  بالأ�سماك  ال�سوق 

بح�سب  املختلفة  والأح���ج���ام  والأ���س��ك��ال 

تتيح  والتي  املوا�سم، 

خيارات  للم�ستهلكني 

ع�����دي�����دة مت��ك��ن��ه��م 

م���ن ����س���راء الأن�����واع 

املف�سلة  وال��ك��م��ي��ات 

جيدة  باأ�سعار  لديهم 

م���ت���ن���اول  يف  ت����اأت����ي 

اجل���م���ي���ع، وت��ع��ت��م��د 

م�ساألة  ع��ل��ى  ك��ذل��ك 

 ال��ع��ر���س وال��ط��ل��ب.

 وق�����ال�����ت ����س���ي���م���اء 

ال��ط��ن��ي��ج��ي، م��دي��ر 

اإن  ال��ب��ل��دي��ة:  يف  ال��ع��ام��ة  ال�سحة  اإدارة 

بالعديد  تتميز  الإمارة  يف  ال�سمك  اأ�سواق 

مت  التي  امل��ت��ط��ورة  اخلدمية  امل��راف��ق  م��ن 

اإجناز  من  النتهاء  بعد  موؤخرًا  تطبيقها 

اأعمال ال�سيانة والتطوير، والتي �ساهمت 

يف  وامل��راف��ق  اخلدمات  م�ستوى  ترقية  يف 

الأ�سواق.

بلدية راأ�س اخليمة ت�شتعر�س اإجنازات الطاقة : وفورات واإجنازات مهمة

راأ���س اخليمة،  بلدية  دائ��رة  اأ���س��درت 

ال�سنوي  التقرير  م��ن  ال��ث��اين  الإ����س���دار 

وال��ط��اق��ة  ال��ط��اق��ة  ك��ف��اءة  ل�سراتيجية 

التقدم  ي�سف  وال���ذي   ،2040 امل��ت��ج��ددة 

ال��ذي اأح��رزت��ه، مب��ا يف ذل��ك الإجن���ازات 

وامل������ب������ادرات اجل����دي����دة وال���ت���ط���ورات 

 امل��ت��وق��ع��ة خ����الل ال�����س��ن��وات ال���ق���ادم���ة. 

على  ال�����س��وء  ال�سنوي  التقرير  وي�سلط 

ج��ي��ج��اوات   7 بلغت  م��ل��م��و���س��ة،  وف�����ورات 

م��الي��ني  و109  ال��ك��ه��رب��اء،  م���ن  ���س��اع��ة 

ج��ال��ون اإم���رباط���وري م��ن امل���ي���اه، و423 

ج��ي��ج��اواط ���س��اع��ة ح����راري م��ن وف���ورات 

املبا�سرة، حتققت جميعها يف عام  الوقود 

الطاقة  النظر عن وفورات  2019، وبغ�س 
من  العديد  ال�سراتيجية  حققت  واملياه، 

براجمها. املهمة على م�ستوى   الإجن��ازات 

 و���س��رح م��ن��ذر حم��م��د ب��ن ���س��ك��ر، مدير 

ع������ام دائ��������رة ب��ل��دي��ة 

راأ��������س اخل���ي���م���ة: اإن����ه 

م���ن اأه����م الإجن�����ازات 

اإط��الق  املنفذة  املهمة 

التنفيذ  مرحلة  واإجناز 

ال��ط��وع��ي م��ن ب��رن��ام��ج 

بارجيل - لوائح املباين 

راأ�����س  يف  اخل�������س���راء 

والنتهاء من  اخليمة - 

ملرحلة  ال���س��ت��ع��دادات 

مبا  الإلزامي،  التطبيق 

يف ذلك من التح�سينات 

التقنية الوعي والتدريب 

وال�����س��ه��ادات، واإجن���از 

حت��دي��ث  م�����س��روع  اأول 

ل��ل��م��ب��اين احل��ك��وم��ي��ة، 

تابعة  مباٍن  اأربعة  على  تطبيقه  مت  وال��ذي 

البلدية، مع �سمان خف�س الطاقة  لدائرة 

واملياه بن�سبة 31 %.
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تكثيف جهود دائرة البلدية خالل فرتة عيد الأ�شحى املبارك

بهدف تعزيز التدابري الوقائية والإجراءات الحرتازية

اأكدت دائرة بلدية راأ�س اخليمة متمثلة يف 

بتكثيف  التام  العامة التزامها  ال�سحة  اإدارة 

اجلهود يف مقا�سب اإمارة راأ�س اخليمة التابعة 

للبلدية خالل فرة الذروة و هي عيد الأ�سحى 

جاهزية  على  املقا�سب  جميع  اأن  و   ، املبارك 

تامة ل�ستقبال الأ�ساحي يف اأيام العيد، ابتداًء 

من يوم وقفة عرفة، وبعد �سالة العيد مبا�سرة 

يف اأول اأيام عيد الأ�سحى املبارك، حتى بقية 

لحتياجات  تلبيًة  الأ�سبوع  واأي��ام  العيد  اأي��ام 

املتعاملني.

راأ���س  بلدية  دائ���رة  اأن  بالذكر  واجل��دي��ر 

لتكثيف  متكاماًل  فريقًا  خ�س�ست  اخليمة 

اجلهود خالل فرة عطلة العيد واحلر�س على 

تواجد الأطباء البيطريني يف املنافذ املهمة يف 

الإمارة ومنها التواجد يف مطار راأ�س اخليمة 

الرحالت  جميع  لتغطية  ال�ساعة  م��دار  على 

خالل عطلة العيد ، كما ا�ستمر العمل يف منفذ 

الدارة البيطري خالل اأول اأيام العيد بالتن�سيق 

وف��رع  وال��ب��ي��ئ��ة،  امل��ن��اخ��ي  ال��ت��غ��ري  وزارة  م��ع 

متمثلة  الدائرة  قامت  كما  باملنفذ.  اجلمارك 

احلمالت  بتكثيف  العامة  ال�سحة  اإدارة  يف 

واملجمعات  التجارية  الأ�سواق  على  الرقابية 

والدواجن  اللحوم  بيع  وحمالت  ال�ستهالكية 

ال�ساعة  مدار  على  احلية  والطيور  والأ�سماك 

جميع  تقدمي  على  للحر�س  العيد  اأي��ام  خالل 

وبالأخ�س  للمتعاملني بجودة عالية  اخلدمات 

يف فرة العيد ملا ت�سهده من كرثة الطلب على 

املنتجات وال�سلع الغذائية يف الإمارة.

اإىل تنظيم العمل ب�سورة  و�سعت الدائرة 

�سل�سة و�سريعة خالل اأيام عيد الأ�سحى لتلبية 

الكبرية  الأع��داد  وتغطية  الأه��ايل  احتياجات 

ا�سراتيجية  �سمن  وذل���ك  الأ���س��اح��ي  م��ن 

ب�سورة  خدماتها  ت��ق��دمي  ل�سمان  ال��دائ��رة 

اأهمية  م��ع  للجمهور،  عالية  وج���ودة  مم��ي��زة 

بجميع  ال�ساعة  م���دار  على  الأط��ب��اء  ت��واج��د 

املوا�سي  و���س��وق  ل��ل��دائ��رة  التابعة  املقا�سب 

قبل  احلية  احليوانات  لفح�س  وذلك  بالفلية 

الذبح، للتاأكد من �سالمتها وعدم اإ�سابتها باأي 

والأع�ساء  اللحوم  وفح�س  معدية،  اأمرا�س 

بعد الذبح، للتاأكد من �سالحيتها لال�ستهالك 

املجتمع  اأفراد  و�سالمة  ل�سمان �سحة  الآدمي 

يف امل�ستوى الأول.

وه���ن���اأ ���س��ع��ادة م��ن��ذر ب���ن ���س��ك��ر م��دي��ر 

دولة  و�سعب  قيادة  اخليمة  راأ���س  بلدية  ع��ام  

الإمارات بحلول عيد الأ�سحى املبارك، موؤكدًا 

ال�سترياتيجية  اأه��داف��ه��ا  �سمن  البلدية  اأن 

خطتها  وفق  تعمل  الر�سيدة  قيادتنا  وتطلعات 

راأ�س  اإمارة  الأفراد يف  و�سالمة  لتاأمني �سحة 

اخليمة من خالل رفع م�ستوى الرقابة الغذائية 

التفتي�سية خالل فرة عيد  وتكثيف احلمالت 

الأ�سحى لتعزيز التدابري الوقائية والإجراءات 

الحرازية يف ظل الظروف احلالية.

البلدية  دائ��رة  اأن  على  �سعادته  اأك��د  كما 

العمل  متطلبات  تلبية  اإىل  دائم  ب�سكٍل  ت�سعى 

عيد  ي�سهدها  التي  ال���ذروة  وق��ت  يف  وخا�سة 

الأ�سحى املبارك اإىل جانب التاأكد من تكامل 

التي  الأم��ان  اآليات  لتطبيق  العنا�سر  خمتلف 

ت�سمن توفري كل املقومات ال�سحية يف التعامل 

مع اجلمهور. 

 140رخ�شة ملباين خ�شراء براأ�س اخليمة

اأ�����س����درت دائ�����رة ب��ل��دي��ة راأ�����س 

ب��ن��اء، خ��الل  140 رخ�����س��ة  اخل��ي��م��ة 

املختلفة،  املباين  من  لعدد  اأ�سهر   3
وذلك وفقًا مل�سروع »بارجيل« اخلا�س 

 بتطبيق ا�سراطات املباين اخل�سراء.

 وك����ان����ت احل�������س���ة ال����ك����ربى ل��ت��ل��ك 

اخلا�سة  ال�سكنية  للفلل  ال��رخ�����س 

ب�����س��ك��ن امل����واط����ن����ني، ال���راغ���ب���ني 

واملزايا  املوا�سفات  من  بال�ستفادة 

والتي  امل��ب��اين،  تلك  بها  تتمتع  التي 

التقليل من ن�سب ا�ستهالك  ت�سهم يف 

وق��ال  وال��ك��ه��رب��اء.  امل���اء  م��ن  الطاقة 

عام  م��دي��ر  ال��زع��اب��ي،  م��ن��ذر  �سعادة 

ال���دائ���رة ووف��ق��ًا  اإن  ال��ب��ل��دي��ة  دائ����رة 

ل�سراتيجية اإمارة راأ�س اخليمة اخلا�سة 

 ،2040 املتجددة  والطاقة  الطاقة  بكفاءة 

ب�ساأن  »ب��ارج��ي��ل«  م�سروع  عنها  واملنبثق 

�سهدت  اخل�����س��راء..  املباين  ا�سراطات 

�سكنية  ف��ل��ل  ل��ب��ن��اء  م��ل��ح��وظ��ة  ط��ل��ب��ات 

من  بال�ستفادة  الراغبني  للمواطنني 

اخلف�س  يف  ت�سهم  التي  املوا�سفات، 

واملاء  الكهرباء  ا�ستهالك  ن�سب  من 

اأن الدائرة،  على املدى البعيد. وذكر 

املا�سية  اأ���س��ه��ر   3 خ���الل  اأ����س���درت 

م�سروع  �سمن  ب��ن��اء،  رخ�سة   140
للفلل  رخ�سة   77 يف  متثلت  بارجيل 

املواطنني،  ب�سكن  اخلا�سة  ال�سكنية 

ف�ساًل  خدمية،  ملالحق  رخ�سة  و71 

 عن مبنى جتاري مكون من طابقني.

اإىل  امل��واط��ن��ني  ت��وج��ه  اأن  اإىل  ول��ف��ت 

اخلا�سة مب�سروع  الرخ�س  ا�ستخراج 

م�ساكنهم،  لبناء  اخل�سراء  املباين 

باأهمية  لديهم  الوعي  مدى  على  يدل 

التي  املختلفة،  املوا�سفات  من  ال�ستفادة 

يكون  والتي  امل�ساكن،  على  اإ�سافتها  يتم 
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جندي جمهول يقهر املر�س املزمن يف خط دفاعنا الأول

دون �سجيج، وبتفان واإيثار، وبتف�سيل 

الوطن على الذات، وباملخاطرة بال�سالمة 

عبد  اأح��م��د  امل��واط��ن  يحمل  ال�سخ�سية، 

الهادي يو�سف الأحمد، من راأ�س اخليمة، 

39 عامًا، منذ �سهرين ون�سف، عبئًا ثقياًل 
وهو   ،)19 )كوفيد-  فريو�س  مواجهة  يف 

يلتحق بال�سفوف الأوىل من خط دفاعنا 

باأحد  اإ���س��اب��ت��ه  م��ن  ال��رغ��م  على  الأول، 

الأم��را���س امل��زم��ن��ة، وه��و ارت��ف��اع �سغط 

حبه  عنده  يعادل  ل  كله  ذلك  لكن  ال��دم، 

�سعيه  مقابل  يذكر  �سيئًا  يزن  ول  لوطنه، 

على  واملقيمني  واأهلها  الإم���ارات  حلماية 

من  الأج���ر  ي��ق��ول،  كما  مبتغيًا،  اأر���س��ه��ا، 

الدفاع  خط  يف  القيادي  موقعه  من  الرغم  وعلى  وجل.  عز  اهلل 

دائ��رة  من  الفح�س  مركز  م�سروع  على  العام  امل�سرف  الأول، 

يف  جمهول(  )جندي  اإىل  اأق��رب  كان  فاإنه  اخليمة،  راأ���س  بلدية 

جهود وعمليات الت�سدي لكورونا امل�ستجد 

والأ�سواء،  الإعالم  بعيدًا عن  الإم��ارة،  يف 

ينقطع،  يكاد  ل  متوا�سل  عمل  يف  منهمكًا 

ارتفع  يوميًا،  �ساعات   10 نحو  اإىل  ي�سل 

يوميًا؛  �ساعة   16 نحو  اإىل  الأيام  بع�س  يف 

بع�س  فجرًا يف  الرابعة  ي�ستمر حتى  حيث 

العاملية  اجلائحة  قبل  العائد،  وهو  الأيام، 

بزمن لي�س بطويل من 5 عمليات جراحية 

لها  والع�سل، خ�سع  والكتف  الأع�ساب  يف 

ي�ستكي؛  ل  تاأمل  اإذا  املتحدة،  الوليات  يف 

ي�سعى  واإذا كلف مبهمة  العمل،  يوا�سل  بل 

اإىل اإجنازها على اأف�سل ما ميكن، لكنهم 

اأرواح��ه��م. قبل  وطنهم  الإم����ارات،   اأب��ن��اء 

اأحد اجلنود املجهولني يف خط دفاعنا الأول اأف�سى باأكرث ما حرمه 

منه الفريو�س والوباء العاملي، منذ �سهرين ون�سف حتديدًا، وهو 

القبلة، التي كان يطبعها يوميًا على راأ�س والدته وابنته.

مقا�شب راأ�س اخليمة خدمات جديدة ملواجهة  كورونا

اخليمة   راأ���س  بلدية  دائ��رة  ا�ستكملت 

الأ�سحى  عيد  ل�ستقبال  ا�ستعداداتها 

املبارك، وذلك عرب رفع جاهزية املقا�سب 

ك��اف��ة امل���وج���ودة يف الإم�����ارة وف���ق اأع��ل��ى 

امل�ستويات واملعايري ال�سحية.

اإدارة  يف  ممثلة  البلدية  �سددت  حيث 

املقا�سب  ال��ت��زام  على  ال��ع��ام��ة  ال�سحة 

املتعلقة  الح���رازي���ة  ال��ت��داب��ري  بتطبيق 

باحلد من انت�سار فريو�س كورونا امل�ستجد 

“كوفيد – 19”وذلك متا�سيًا مع توجهات 
الدولة خا�سة يف ظل الإقبال الكبري الذي 

�سهدته املقا�سب خالل عيد الأ�سحى.

اإدارة  مدير  الطنيجي  �سيماء  وقالت 

اأ�ستكملت  الإدارة  اإن   : العامة  ال�سحة 

كافة  باملن�ساآت  املتعلقة  ا���س��ت��ع��دادات��ه��ا 

ال�ستهالك فيها اأقل بن�سبة 30 % مقارنة 

بامل�ساكن التقليدية، الأمر الذي ي�سهم يف 

انخفا�س قيمة فواتري اخلدمات، مع زيادة 

 %  5 تتجاوز  البناء ل  تكلفة  حم��دودة يف 

يحقق  ما  التقليدية،  امل�ساكن  عن  فقط 

وفرًا على املدى البعيد.

اإىل  املجتمع  اأف���راد  الزعابي،  ودع��ا   

اإىل خمتلف جت��ارب  ق��رب  ع��ن  ال��ت��ع��رف 

امل���واط���ن���ني، ال���ذي���ن اأق���دم���وا ع��ل��ى ب��ن��اء 

امل�سروع،  هذا  �سمن  اخلا�سة  م�ساكنهم 

ليتمكنوا من مقارنة الو�سع واملميزات التي 

املعتمدة  امل�ساكن  تلك  اأ�سحاب  يجنيها 

على اأحدث الطرق واملوا�سفات والتقنيات 

وتعود  املبنى،  اإىل  ت�ساف  التي  املختلفة، 

بالنفع والفائدة عليه.
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اخليمة  راأ����س  بلدية  دائ���رة  ���س��ددت 

من�ساآت  خمتلف  على  الرقابية  حمالتها 

كي وغ�سيل املالب�س املتواجدة يف الإمارة، 

الروتينية  الزيارات  تنفيذها  عرب  وذلك 

الرقابية،  ال��ف��رق  قبل  م��ن  والع�سوائية 

فيه  متكنت  املا�سي  ال��ع��ام  اأن  وك�سفت 

اإىل  مو�سعة  حملة  تنفيذ  م��ن  الإدارة 

 100 بلغت  التي  املن�ساآت  تلك  من  ع��دد 

كافة  على  التدقيق  اإثرها  على  من�ساأة مت 

اأ�سفرت  حيث  ال�سحية  ال���س��راط��ات 

من�ساأة   12 خمالفة  ع��ن  احل��م��الت  تلك 

ال�سحية  البطاقات  توافر  لعدم  نتيجة 

ب��ال���س��راط��ات  الل��ت��زام  وع���دم  للعمال 

املن�ساأة. نطاق  خارج  والغ�سيل   ال�سحية 

لعدم  اإن���ذارًا   36 اأن��ه مت حترير  وذك��رت 

ل��ل��ع��م��ال وع���دم  وج����ود زي خم�����س�����س 

مع  املن�ساأة  وتنظيم  برتيب  اله��ت��م��ام 

املراقبني  اأن  موؤكدة  من�ساآت،   3 اإغ��الق 

للعاملني  التوعية  جرعات  بزيادة  قاموا 

يف ت��ل��ك امل��ن�����س��اآت ب��ه��دف اإ���س��راك��ه��م 

ت���ع���زي���ز م���ع���اي���ري ج������ودة احل���ي���اة.  يف 

اإدارة  م��دي��ر  الطنيجي  �سيماء  وق��ال��ت 

من�ساآت  اإن   : البلدية  يف  العامة  ال�سحة 

اإمارة  يف  املتواجدة  املالب�س  وغ�سيل  كي 

راأ������س اخل��ي��م��ة حت���ت اأع����ني امل��راق��ب��ني 

ال���زي���ارات  ت��ن��ف��ي��ذ  اإىل  ي��ت��ج��ه��ون  مم���ن 

التزامها  م���دى  م��ن  للتحقق  امل��ي��دان��ي��ة 

اإىل  ال�سحية  ال���س��راط��ات  بكافة 

�سبط  حال  يف  الالزم  اتخاذ  جانب 

الرقابة. اإحكام  يتم  لكي   املخالفات 

وق����د ر����س���دت ال��ب��ل��دي��ة مم��ث��ل��ة يف 

من  ع����ددًا  ال��ع��ام��ة  ال�سحة  اإدارة 

عمل  بن�ساط  املتعلقة  امل��الح��ظ��ات 

تلك املن�ساآت عرب احلمالت ال�سابقة 

الأم��ر ال��ذي اأوج��ب اإع���ادة التدقيق 

دعوة  على  والعمل  املالحظات  بتلك 

اتباع  اإىل  بها  والعاملني  اأ�سحابها 

كافة ال�سراطات ال�سحية والبتعاد 

الإجراءات  لتجنب  بها  الإخالل  عن 

حد  اإىل  ت�سل  ق��د  ال��ت��ي  ال�سارمة 

الإغالق.

الأن�سطة  خمتلف  تقدم  والتي  لها  التابعة 

املبارك منها  الأ�سحى  واملهام خالل عيد 

امل��واق��ع  خمتلف  يف  امل���وج���ودة  امل��ق��ا���س��ب 

احتياجات  لتلبية  اخليمة  راأ�س  اإمارة  من 

املتوقع  املتزايد  الطلب  اجلمهور ومواجهة 

املوا�سي  من  وغريها  الأ�ساحي  ذبح  على 

خالل املنا�سبة.

بداية  منذ  عملت  الإدارة  اأن  وذك��رت 

اخلدمات  من  عدد  ا�ستحداث  على  الأمر 

كورونا  انت�سار فريو�س  باحلد من  املتعلقة 

الإقبال  – 19” يف ظل  “كوفيد  امل�ستجد 

يف  ال��ذب��ح  عمليات  على  املتوقع  املتزايد 

وخ��الل  عرفة  ي��وم  م��ن  اب��ت��داًء  املقا�سب 

اأف��راد  قبل  من  �سواء  املبارك  العيد  اأي��ام 

وكذلك  واملقيمني  املواطنني  من  اجلمهور 

اجلمعيات اخلريية واملوؤ�س�سات املختلفة.

ا�ستحداث  الإدارة  ارت��اأت  واأ�سافت: 

خدمة ا�ستقبال طلبات ذبح الأ�ساحي من 

الن�سية  الر�سائل  امل�ستهلك عرب  اجلمهور 

اأرقام لذلك لتجنب  من خالل تخ�سي�س 

دخ���ول اجل��م��ه��ور اإىل ���س��الت الن��ت��ظ��ار 

يف  املعنية  التوجهات  م��ع  متا�سيًا  وذل��ك 

اجلميع  و���س��الم��ة  �سحة  ع��ل��ى  احل��ف��اظ 

وكذلك م�ساعفة اأعداد الأطباء والعاملني 

الوقت  من  للتقليل  املختلفة،  املقا�سب  يف 

الأ�ساحي   فح�س  عمليات  يف  امل�ستغرق 

ال�سحية  امل��ع��اي��ري  اأع��ل��ى  وف���ق  وذب��ح��ه��ا 

املتبعة.

واأ�سارت اأنه مت  تفعيل عدد من خطوط 

الثاين  اخل��ط  منها  املقا�سب،  يف  الذبح 

امل��رك��زي  املق�سب  يف  الأغ���ن���ام  ل��ذب��ائ��ح 

مل�ساعفة القدرة ال�ستيعابية للذبح لت�سل 

وكذلك  ال��ي��وم  خ��الل  ذبيحة   2800 اإىل 

اخلط الثاين يف مق�سب الغيل الذي يخدم 

راأ�س  اإم��ارة  من  اجلنوبية  املناطق  �سكان 

اخليمة مبعدل 600 ذبيحة يف اليوم وذلك 

ل�ستقبال الأعداد املتزايدة من الأ�ساحي 

وتلبية احتياجات اجلمهور .

بلدية راأ�س اخليمة ت�شدد الرقابة على من�شاآت غ�شيل املالب�س



 العدد: 519 - 08/ 2020 - جملة بلدية راأ�س اخليمة

16

األخبار

m u n r a k a e

بلدية راأ�س اخليمة ت�شارك يف اأكرب موؤمتر افرتا�شي »جيومكاين«

حر�سًا على امل�ساركة يف 

العاملية  واملوؤمترات  املحافل 

�ساركت بلدية راأ�س اخليمة، 

م���رك���ز ن���ظ���م امل��ع��ل��وم��ات 

اجلغرافية ، يف اأكرب موؤمتر 

اف���را����س���ي »ج��ي��وم��ك��اين« 

ثالثة  م��دار  على   ، بالعامل 

اأيام من يوليو 2020.

و������س�����ل�����ط امل�������وؤمت�������ر 

من  جمموعة  على  ال�����س��وء 

املو�سوعات املهمة يف جمال 

اجلغرافية،  املعلومات  نظم 

م���ث���ل: ال����رب����ط ب����ني ن��ظ��م 

بعاملنا  اجلغرافية  املعلومات 

ن�سر  واأه��م��ي��ة   ، احل��ق��ي��ق��ي 

امل��ع��رف��ة اجل��غ��راف��ي��ة، وم��ن 

اأه���م ال��ور���س ال��ت��ي ن��ف��ذت ، 

واأهمية  دور  بعنوان  ور���س��ة 

ق����ط����اع ن���ظ���م امل���ع���ل���وم���ات 

امل�سابني  اأع����داد  ح�سر  يف  اجلغرافية 

انت�ساره  ب��وؤر  وحتديد   ١٩ كوفيد  بالوباء 

ومناطق العزل.

تبادل  اإىل  البلدية  م�ساركة  وتهدف 

اخل������ربات يف جم����ال ن��ظ��م امل��ع��ل��وم��ات 

اجل��غ��راف��ي��ة، ف�����س��اًل ع���ن امل�����س��ارك��ة يف 

التقدميية،  والعرو�س  النقا�سية  اجلل�سات 

اأح������دث  اإىل  وال����ت����ع����رف 

تكنولوجيا  يف  الب��ت��ك��ارات 

اجلغرافية،  املعلومات  نظم 

واك��ت�����س��اب ال���ت���دري���ب من 

املعرفة  وتعزيز   ، اخل���رباء 

واخلدمات  املنتجات  باأهم 

املعلومات  بنظام  تعمل  التي 

اجلغرافية.

وق���د اط��ل��ع ف��ري��ق عمل 

م���رك���ز ن���ظ���م امل��ع��ل��وم��ات 

ب��ل��دي��ة  يف  اجل����غ����راف����ي����ة 

اأح��دث  على  اخليمة  راأ����س 

ال��ت��ط��ب��ي��ق��ات احل��دي��ث��ة يف 

الفر�سه  يتيح  مما  املجال، 

اإمكانية  مناق�سة  يف  للبدء 

التطبيقات  ه��ذه  ا�ستخدام 

واإمكانية  البلدي  املجال  يف 

وروؤي��ة  املركز  ا�سراتيجية  على  عك�سها 

الإم�����ارة ن��ح��و ال��ت��ح��ول ال��ذك��ي وال��ذك��اء 

ال�سطناعي.
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هاتــــف رقم : 6666 7246 )971 +( | فاكــــس رقم : 3117 7233 )971 +(
Twitter | munrakae  .. Facebook | munrakae .. Instagram| munrakae
Mail: info@mun.rak.ae | Website: mun.rak.ae

�شمن ال�شروط التالية :

الإجابات قبل تاريخ الع�شرين من كل �شهر. تر�شل   .1
الإجابة  �ش�ش�شيبل  على الربيد الإلكرتوين التايل : اإر�شال  الرجاء   .2

magaz ine@mun. rak .ae
القادم  والعدد  املذك�ر  الإمييل  الفائز عرب  ا�شم  اإعلن  يتم  و�ش�ف   

من املجلة.

الربيد   ، اجل�ال  رقم  الثلثي،  ال�شم   ( بياناته  اإر�شال  امل�شارك  على   .3
الإلكرتوين ، �شندوق الربيد( 

تعلن دائرة بلدية راأ�س اخليمة مكتب الت�شال املوؤ�ش�شي عن م�شابقة 

اخليمة  راأ�س  بلدية  جملة  يف  �شهريًا  تن�شر  باملتعاملني  خا�شة  �شهرية 

فعلى الراغبني بال�شرتاك بهذه امل�شابقة اإر�شال اإجاباتهم اإىل الربيد 

الإلكرتوين التايل:

magazine@mun.rak.ae

Ras Al Khaimah Municipality Department, Corporate 
Communications Office, introduces the monthly contest 
for customers, which is published on monthly basis in the 
Municipality Magazine. For participation, answers should 
be sent to the following email address
magazine@mun.rak.ae

Through the following conditions:
1. Answers to be sent before the 20th of each month.

2. Please send your answer to the following email address:

magaz ine@mun. rak .ae
 The winner will then be announced using the 

mentioned email. 
3. Participants should send their contacts (Full Name, 

Mobile Number, Email Address, P.O. Box)

يف  الأمـــل  م�شـــبار  م�شـــروع  عن  الأول  الإعـــــالن  مت  • متى 
الإمارات  ؟  

• When was the first announcement of the Hope Probe 
project in the UAE ?

» 519 «

Congratulations to Mr. : Ashraf Ali Mahmoud

the winner of the past month's contest (518).
مربوك لالأخ :  اأ�شرف علي حممود

الفوز مب�شابقة ال�شهر املا�شي العدد ) 518 (



اآية �سجدة والدعاء  ال�سجود عند قراءة  ال�سنة  13 - من 
مبا ورد يف ذلك :

�لقر�آن  لتايل   يف كتاب �هلل خم�س ع�سرة �سجدة م�ستحب 

�أن ي�سجد عندها ويقول �لذكر �لو�رد عن �لنبي �سلى �هلل عليه 

و�سلم يف ذلك ) �للهم �حطط عني بها وزر� و�كتب يل بها �أجرً� 

و�جعلها يل عندك ذخرً� وتقبلها مني كما تقبلتها من عبدك 

د�ود ( رو�ه �بن ماجه وهو يف �سحيح �سنن �لرتمذي )3424( 

وكذلك �سح عن عائ�سة قالت ) كان �لنبي �سلى �هلل عليه و�سلم 

يقول يف �سجود �لقر�آن بالليل ) �سجد وجهي للذي خلقه و�سق 

�لرتمذي  �سنن  �سحيح  يف  وهو   ) وقوته  بحوله  وب�سره  �سمعه 

)3425( ورو�ه غريه ، �أو يقول �لقارئ يف �سجود �لتالوة ) �للهم 

لك �سجدت وبك �آمنت ولك �أ�سلمت ، �سجد وجهي للذي خلقه 

و�سوره و�سق �سمعه وب�سره ، تبارك �هلل �أح�سن �خلالقني ( رو�ه 

م�سلم )771( و�أحمد و�لأربعة ، وهذ� �ل�سجود لي�س بو�جب بل 

�سنة يثاب فاعلها ول يعاقب تاركها ملا رو�ه زيد بن ثابت ر�سي 

�هلل عنه قال ) قر�أت على �لنبي �سلى �هلل عليه و�سلم ، و�لنجم 

، فلم ي�سجد فيها ( رو�ه �ل�ستة �إل �بن ماجه ، وكذلك فعل عمر 

بن �خلطاب على �ملنرب حيث قر�أ يف يوم �جلمعة ب�سورة �لنحل 

بال�سجود  �إنا منر  �لنا�س  �أيها  يا   ( قال  �ل�سجدة  وملا جاء عند 

فمن �سجد فقد �أ�ساب ومن مل ي�سجد فال �إثم عليه( ومل ي�سجد 

يفر�س علينا  )�إن �هلل مل  قال  �بن عمر  نافع عن  وز�د   ، عمر 

�ل�سجود �إل �أن ن�ساء ( رو�ه �لبخاري )1077(

 ، ُي�سرع فيه حترمي ول حتليل  : ) �سجود �لقر�آن ل  فائــدة 

�لأئمة  �ملن�سو�س عن  وهو  �ل�سلف  وعليه عامة  �ل�سنة  هو  هذ� 

�سروط  لها  ت�سرتط  فال  �سالة  فلي�ست  هذ�  وعلى  �مل�سهورين 

�ل�سالة بل جتوز على غري طهارة كما كان �بن عمر ي�سجد على 

غري طهارة ولكن هي ب�سروط �ل�سالة �أف�سل . قاله �بن تيمية 

يف �لفتاوى )23/165(

على اجلدران ونحوها :  الآيات  تعليق  كراهية   -  14
فمن �لنا�س من يعلقها تربكًا ومنهم جتماًل وبع�سهم زّين 

�أو  حرزً�  �إما  �سيارته  يف  علقها  من  ومنهم  �لتجاري  حمله  بها 

تربكًا وبع�سهم يقول تذكرً�! وقد �أفتت �للجنة �لد�ئمة يف �لفتوى 

رقم ) 2078( مبنع تعليق �لآيات على �حليطان وغريها لأن يف 

ولأن هذ� خمالف  �أجله  من  نــزل 
ُ
�أ عما  بالقر�آن  �نحر�فًا  ذلك 

ملا عليه �لنبي �سلى �هلل عليه و�سلم و�ل�سلف �ل�سالح ولأن منع 

ذلك فيه �سٌد لذريعة �ل�سرك ولأن يف ذلك تعري�سًا لآيات �هلل 

لالمتهان و�لأذى ونحو ذلك (

اجلزء الثالث 

اآداب تالوة القراآن الكرمي

ال�شيخ:  اإبراهيم بن عبد اهلل املزروعي

من كتاب ف�شائل القران
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اأحدثه  عّما  البتعاد   : ال��ق��راآن  ت��اوة  اآداب  وم��ن   -  15
النا�س يف القراآن ومن ذلك :

�لعينني و�ل�سجود عليه وو�سع  تقبيل �مل�سحف وو�سعه بني 

ول  دليل  عليها  يــاأِت  فهذه قرب مل   : عليه عند �حللف  �ليمني 

فعلها �ل�سلف �ل�سالح وهي من حمدثات �لأمور . قالت �للجنة 

م�سروعية  على  دلياًل  نعلم  ل   (  )8852( �لفتوى  يف  �لد�ئمة 

تقبيل �لقر�آن �لكرمي( وملا �ُسئلت عن تقبيل �مل�سحف و�مل�سح به 

على �لعينني و�لوجه ، قالت يف �لفتوى )4172( ) ل نعلم لذلك 

�أ�ساًل يف �ل�سرع �ملطهر (

قر�ءة �لقر�آن جميعًا ب�سوت و�حد ومو�قف ومقاطع و�حدة 

مل يوؤثر عن �لنبي �سلى �هلل عليه و�سلم ول عن �سحابته ، فاإذ� 

�جتمعو� على قر�ءة �لقر�آن لتحفظه �أو ُتعلمه ويقر�أ �أحدهم وهم 

ي�ستمعون �أو يقر�أ كٌل منهم لنف�سه غري ملتٍق ب�سوته ول مبو�قفه 

مع �لآخرين فذلك م�سروع ملا ثبت عن ر�سول �هلل �أنه قال »« ما 

�جتمع قوم يف بيت من بيوت �هلل يتلون كتاب �هلل ويتد�ر�سونه 

وغ�سيتهم  �ملالئكة  وحفتهم  �ل�سكينة  عليهم  نزلت  �إل  بينهم 

 .  )2699( » م�سلم  رو�ه   « عنده   فيمن  �هلل  وذكرهم  �لرحمة 

قالت �للجنة �لد�ئمة يف �لفتوى )4394( ) مل يثبت عن �لنبي 

�أنهم كانو� يقر�أون جماعة ب�سوت و�حد بل  ول عن �ل�سحابة 

�إىل قر�ءته من  وُي�ستمع  �أحدهم  يقر�أ  �أو  يقر�أ وحده  كٌل منهم 

ح�سره »«

�لقر�آن  ليقروؤو�  �لنا�س  )جمع  �لفوز�ن  �سالح  �ل�سيخ  قال 

لتح�سل �لفائدة ل�ساحب �لدعوة �أو ل�سخ�س ميت هذ� ل دليل 

فاإذ� كانت   ، �لبدع  و�إمنا هو بدعة من  �ل�سفة  عليه على هذه 

لأنهم مل  فيها  ثــو�ب  ل  �لــقــر�ءة  فهذه  بالإيجار  هــوؤلء  قــر�ءة 

يقروؤوه تعبدً� هلل( فتاوي �لفوز�ن / �جلزء �لأول .

عن  ُيعرف  مل  �لقر�آن  ختم  مبنا�سبة  �لحتفال  �أو  �لوليمة 

�للجنة  �أفــتــت  وقــد   ، �ل�سحابة  مــن  �أحــد  عــن  ول  �هلل  ر�ــســول 

توزيع  وكذلك   )4029( رقم  �لفتوى  يف  ذلك  ببدعية  �لد�ئمة 

�ملاأكولت و�مل�سروبات.

قر�ءة �لقر�آن للميت بو�سع �مل�ساحف �لأجز�ء فياأتي �لنا�س 

ويقر�أ كل و�حد منهم جزءً� ثم بعد �لنتهاء من �لقر�ءة يدعون 

للميت ويهدون ثو�ب قر�ءتهم له ، قال �بن باز رحمه �هلل ) هذ� 

�لعمل و�أمثاله ل �أ�سل له ومل ُيحفظ عن �لنبي ول عن �سحابته 

�لدعوة �س  باز كتاب  �بن  للموتى ( فتاوي  يقر�أون  �أنهم كانو� 

�لقر�آن  يقر�أ  قــارئ  ��ستئجار  �أمــا   ( �لعثيمني  وقــال   .  215  -

ليكون ثو�به للميت فاإنه حر�م ول ي�سح �أخذ �لأجرة على قر�ءة 

�لقر�آن ( فتاوى �لعثيمني نور على �لدرب .

قر�ءة �لفاحتة لالأمو�ت بدعة حيث مل يرد عن �لنبي �أنها 

ُتقر�أ لالأمو�ت �أو لأرو�ح �لأمو�ت ل �لو�لدين ول لغريهما ( قاله 

�لفوز�ن يف فتاوى نور على �لدرب .

قر�ءة �لقر�آن على �لقبور بدعة مل ترد عن ر�سول �هلل ول 

عن �سحابته و�إمنا ورد �لدعاء فقط .
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ن���ب���ذة ع����ن م�����ش��روع 

م�سبار الأمل 2020

ال�سمو  �ساحب  اأعلن 

را�سد  ب��ن  حممد  ال�سيخ 

رئي�س  ن��ائ��ب  م��ك��ت��وم  اآل 

جمل�س  رئ��ي�����س  ال���دول���ة 

الوزراء حاكم دبي، رعاه 

عن   2015 مايو  يف  اهلل، 

اإط�����اق م�����س��ب��ار الأم����ل 

وم���������س����روع الإم���������ارات 

ل�ستك�ساف املريخ و�سعار 

م�سبار الأمل .

هذا وقد بداأت الدولة العمل على م�سروع اإر�سال اأول م�سبار 

�ساحب  مر�سوم  �سدور  بعد  املريخ  كوكب  اإىل  واإ�سامي  عربي 

ال�سمو ال�سيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة وحاكم اإمارة 

هذا  جاء  للف�ساء.  الإم��ارات  وكالة  باإن�ساء  اهلل،  رعاه  اأبوظبي، 

اإعداد : اأماين �سعيد النعيمي

م�سبار الأمل… 

م�سروع الإمارات ل�ستك�ساف املريخ

�سيء  ل  باأن  يوؤمنون  فهم  التحديات،  و�سعبها  و�سيوخها  بحكامها  الإم��ارات  دولة  تع�سق 

العد  ر�سميًا  بداأ  كورونا،  فايرو�س  الناجمة عن جائحة  التحديات  من  الرغم  فعلى  م�ستحيل، 

التنازيل لإطاق م�سبار الأمل الإمارات �سمن م�سروع الإمارات ل�ستك�ساف املريخ لتكون اأول 

الف�سائية  التاريخية من املحطة  الأمل يف مهمته  انطلق م�سبار  اآخر.  اإىل كوكٍب  مهمة عربية 

بجزيرة تانيغا�سيما يف اليابان، لتحجز الإمارات مكانها بني ت�سع دول فقط تطمح ل�ستك�ساف 

هذا الكوكب الأحمر.
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م�سروع  املخطط �سمن 

ل�ستك�ساف  الإم����ارات 

تتاأثر  مل  وال��ذي  القمر 

خطة �سريه على الرغم 

الناجمة  التحديات  من 

عن فايرو�س كورونا .

م������ا ه������و م�������س���ب���ار 

الأمل الإماراتي؟

الف�سائي  امل�سبار 

ه���و م��رك��ب��ة ف�����س��ائ��ي��ة 

طاقم،  دون  تعمل  اآلية 

ول ت��دور ح��ول الأر���س 

يف  مهمتها  ت��ك��م��ن  ب��ل 

ا���س��ت��ك�����س��اف ال��ف�����س��اء 

اخل���ارج���ي م���ن خ��ال 

الف�ساء  يف  اإط��اق��ه��ا 

التي  ال�سماوية  الأج��رام  من  اأك��ر  اأو  واح��د  اإىل  التعرف  بهدف 

الو�سط  ا�ستك�ساف  اأو  الكوكب والقمر واملذنب والكويكب،  ت�سمل 

معنى  عن  باحلديث  اأما  النجمي.  بني  الو�سط  اأو  الكواكبي  بني 

وق��ال   ،2015 ع��ام  ال���س��م يف  ع��ن  الإع���ان  فتم  الأم���ل،  م�سبار 

رئي�س  نائب  مكتوم،  اآل  را�سد  بن  ال�سيخ حممد  ال�سمو  �ساحب 

الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي، رعاه اهلل، حينها  نحن ل 

نعرف الياأ�س ول امل�ستحيل، فلهذا وقع الختيار على ا�سم )م�سبار 

الأمل(.

موعد انطالق رحلة م�سبار الأمل اإىل املريخ

املريخ  ل�ستك�ساف  الإم��ارات��ي  الأم��ل  م�سبار  رحلة  انطلقت 

بتوقيت  دقيقة   58 و  الواحدة  ال�ساعة   عند   ،2020 يوليو   19 يف 

من�سة  با�ستخدام  الف�سائي  تانيغا�سيما  مركز  من   ، الإم��ارات 
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ميت�سوبي�سي لل�سناعات الثقيلة.

مدة رحلة م�سبار الأمل اإىل املريخ

املريخ  اإىل  الإم��ارات��ي  الأم��ل  م�سبار  ي�سل  اأن  املخطط  من 

بحلول عام 2021، بالتزامن مع مرور 50 عامًا على قيام احتاد 

دولة الإمارات العربية املتحدة، و�سي�ستغرق امل�سبار يف رحلته اإىل 

املريخ مدة ت�سل اإىل 7 �سهور تقريبًا .

جتهيزات رحلة م�سبار الأمل

الأمل  م�سبار  م�سروع  على  للف�ساء  الإم��ارات  وكالة  ت�سرف 

بالكامل،  متوله  اأنها  كما  عربية،  عملية  نقلة  �سيحدث  ال��ذي 
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را�سد  بن  حممد  قبل مركز  من  تطويره  يتم  حني  يف 

عمليات  اأما  دوليني،  �سركاء  مع  للف�ساء بالتعاون 

عليها  في�سرف  والتنفيذ  والإدارة  التخطيط 

فريق اإماراتي يعتمد اأفراده على مهاراتهم 

امل��ع��ارف  جميع  لك��ت�����س��اب  واج��ت��ه��اده��م 

الف�ساء  ا�ستك�ساف  بعلوم  ال�سلة  ذات 

وتطبيقها.

م�سبار  مب�����س��روع  تتعلق  اأرق����ام 

الأمل

• وخبري	 وفني  مهند�س   450
• 	 6 األف مهمة عمل خال   12

�سنوات

• عمل	 �ساعة  مليون   5.5
• جديدة	 لتقنيات  ت�سميم   200
• جامعات 	 م��ع  علمية  �سراكة   15

ومراكز عاملية

الأجهزة العلمية مل�سبار الأمل

رحلة  لإمتام  خ�سي�سًا  علمية  اأجهزة  ثاثة  �سممت 

اجلوانب  ودرا�سة  املريخ  ل�ستك�ساف  الإم��ارات��ي  الأم��ل  م�سبار 

املختلفة لغافه، وت�سمل:

• احلمراء	 حتت  بالأ�سعة  طيفي  مقيا�س   :EMIRS
• الرقمية	 ال�ستك�ساف  كامريا   :EXI
• طيفي بالأ�سعة فوق البنف�سجية	 مقيا�س   :EMUS

مي��ك��ن 

زيارة املوقع الر�سمي مل�سروع م�سبار الأمل للتعرف اإىل التفا�سيل 

الكاملة لكل من الأجهزة املذكورة.

خطوات رحلة م�سبار الأمل

�سينطلق م�سبار الأمل ب�سرعة ت�سل اإىل 

امل�سبار  و�سي�ستعمل  كم/�ساعة،  األف   121
جهاز تعقب النجوم ملعرفة مكانه واجتاهه، 

�ستتباطاأ  امل��ري��خ  م��دار  اإىل  و�سوله  وف��ور 

�ساعة.  كم/  األ��ف   14 اإىل  لت�سل  ال�سرعة 

ال��دوران  يف  امل�سبار  �سيبداأ  الو�سول،  بعد 

 55 ي�ستغرق  بي�سوي  م�سار  يف  املريخ  حول 

�ساعة لإمتام دورة كاملة حول املريخ، لتبداأ 

التغريات  درا�سة  يف  العلمية  املهمة  بعدها 

بالذكر  اجلدير  املريخ.  كوكب  يف  املناخية 

اأنه �سيكون هناك تاأخري يف الإ�سارة املر�سلة 

من امل�سبار اإىل كوكب الأر�س ترتاوح مدته 

بني 13 – 26 دقيقة
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اأهداف م�سبار الأمل

الأهداف العلمية:

	•�سيقوم م�سبار الأمل وم�سروع الإمارات ل�ستك�ساف املريخ 
اأبرز  ومن  للمريخ،  اجلوي  للغاف  متكاملة  �سورة  اأول  بتقدمي 

اأهدافه العلمية:

التي حتدث  املناخية  التغريات  	•عمل درا�سات عميقة حول 
على كوكب املريخ، والعمل على خارطة تو�سح طبيعة الطق�س يف 

املريخ من خال درا�سة الطبقة ال�سفلية من غافه اجلوي

اأ�سباب هروب غازي  	•عمل درا�سات مكثفة وعميقة ملعرفة 
الأوك�سجني والهيدروجني من الغاف اجلوي لكوكب املريخ

يف  املريخ  على  املناخية  التغريات  تاأثري  مدى  	•ا�ستك�ساف 
طبقات  بني  العاقة  درا�سة  خال  من  الهروب  ظاهرة  ت�سكيل 

الغاف اجلوي ال�سفلي والعلوي

املريخ لكوكب  اجلوي  الغاف  تاآكل  على  درا�سة  	•عمل 
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درا�سة حركة الغبار واملاء يف الغاف اجلوي لكوكب املريخ

الأهداف ال�سرتاتيجية

خال  من  الأر���س  على  احلياة  جودة  مب�ستوى  الرتقاء  •	
حتقيق اكت�سافات جديدة.

با�ستك�ساف  يتعلق  فيما  ال��دويل  التعاون  وت�سجيع  دعم  •	
كوكب املريخ .

جمال  يف  الإم��ارات��ي��ة  الكفاءات  م�ستوى  ورف��ع  حت�سني  •	
ا�ستك�ساف الكواكب الأخرى .

كمنارة  املتحدة  العربية  الإم��ارات  دول��ة  مكانة  تر�سيخ  •	
للتقدم يف املنطقة .

علوم  لدرا�سة  النا�سئة  العربية  الأجيال  واإلهام  ت�سجيع  •	
الف�ساء

يكون  اأن  املتوقع  من  اإذ  العلمية  املعرفة  مفهوم  دع��م  •	
القت�ساد امل�ستدام يف امل�ستقبل قائمًا على املعرفة .

معلومات عن م�سروع م�سبار الأمل

.  2020 يوليو   15 النطاق:  	•تاريخ 
. كم/�ساعة   34،082 النطاق:  	•�سرعة 

. اليابان  الإطاق:  	•مكان 
. ميت�سوبي�سي  �ساروخ  امل�ستخدم:  	•ال�ساروخ 

. كم/�ساعة   121،000 ال�ساروخ:  	•�سرعة 
. تقريبًا  �سهور   7 املريخ:  اإىل  الرحلة  	•مدة 

. كم  مليون   493.5 املريخ:  اإىل  	•امل�سافة 

معلومات وحقائق عن كوكب املريخ

. ال�سم�سية  املجموعة  يف  كوكب  	 اأ�سغر 
. ال�سم�س  البعد عن  الرتتيب من حيث  الرابع يف  	•الكوكب 

. �ساعة   24 عن  قليًا  يزيد  املريخ  على  	•اليوم 
. يومًا   687 حوايل  املريخية  ال�سنة  	•ت�ساوي 

. �سخريًا  كوكبًا  املريخ  	•يعترب 
. حوله  يدوران  قمرين  املريخ  	•لدى 

. رقيق  جوي  بغاف  املريخ  كوكب  	•يحاط 
اإذ يظهر باللون الأحمر  	•يطلق عليه لقب الكوكب الأحمر، 

ب�سبب تاأك�سد احلديد املنت�سر يف تربته

. مغناط�سيًا  جماًل  املريخ  ميتلك  	•ل 
م�سبار  م�سروع  عن  مقالنا  نهاية  اإىل  و�سلنا  قد  نكون  بهذا 

الأمل اأول م�سبار عربي اإ�سامي اإىل املريخ، والذي �سينطلق يف 19 

يوليو 2020 كاأول مهمة عربية اإىل كوكب اآخر. نن�سحك بزيارة 

الإمارات  الف�ساء يف  بعلم  يتعلق  بيوت ملواكبة كل ما  مدونة ماي 

مثل مركز ال�سارقة لعلوم الف�ساء والفلك، و مركز الفلك الدويل 

يف اأبوظبي، و القمر ال�سناعي الإماراتي خليفة �سات.

امل�سدر : ويكبيديا 
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تلقى  التي  الأن�سطة  اأك��ر  م��ن  ال��ي��وم  الريا�سة  اأ�سبحت 

الريا�سة  حتولت  كما  اأج��م��ع،  العامل  دول  يف  كبريًا  اهتمامًا 

لأّن  العامل؛  حول  النا�س  مايني  ُيتابعها  دولية  م�سابقات  اإىل 

الأحداث الريا�سية اأ�سبحت مبثابة هو�س ي�سغل بال الكثريين 

وال�سباحة  ال�سلة  كرة  وريا�سة  القدم  كرة  ريا�سة  وخ�سو�سًا 

على  التزلج  وريا�سة  الدراجات  ورك��وب  والفرو�سّية  والرماية 

اأّن  يعني  وه��ذا  املختلفة،  الريا�سة  اأن��واع  من  وغريها  اجلليد 

الريا�سة مل تعد جمرد ممار�سة ع�سوائية مُيار�سها الأ�سخا�س 

ممار�ستها  يحرتفون  البع�س  اأ�سبح  بل  اأنف�سهم،  تلقاء  من 

اأ�سبح  كما  ال��رزق،  لنيل  وو�سيلة  جتارة  اأو  موهبة  ويعتربونها 

التطّور والهتمام بالريا�سة عامة على رقي ال�سعوب وقدرتها 

على مواكبة الأحداث الريا�سية العاملية والفوز باملراكز الأوىل. 

اإعداد : علياء عبد العزيز حميدان الزعابي

اأهمية الريا�سة للإن�سان

عليها  يحر�س  التي  الأ�سياء  من  وممار�ستها  لاإن�سان،  املفيدة  الأن�سطة  اأك��ر  من  الريا�سة 

الأ�سخا�س الأ�سّحاء؛ لأن الريا�سة ترتبط ب�سحة الإن�سان ب�سكل مبا�سر، وتزيد من لياقته، وحُتافظ 

ال�سغط  مثل:  املزمنة  الأمرا�س  من  بالعديد  الإ�سابة  متنع  كما  اخلارجي،  و�سكِله  ر�ساقته  على 

ومنتظمة،  بطريقة �سحيحة  اإذا متت ممار�ستها  واملفا�سل، خ�سو�ساً  العظام  واأمرا�س  وال�سكري 

مار�سها  من  اإل  قيمته  يعرف  ل  كبري  كنز  مبثابة  فالريا�سة  �سحي،  حياة  باأ�سلوب  مقرتنة  وكانت 

وجنى ثمارها، بالإ�سافة اإىل اأّن ممار�ستها جتلب املتعة الكبرية، وتخل�س اجل�سم من فائ�س الطاقة 

ال�سلبّية الكبرية املختزنة فيه، وُت�ساعد يف جلب الطاقة الإيجابية.
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ال��ري��ا���س��ة ���س��غ��ٌف ك��ب��ري، وه��ي 

ممار�ستها  مُيكن  رائعة  هواية  اأي�سًا 

وهي  ت��ك��ّل��ف،  اأي  ودون  ع��دة  ب��ط��رٍق 

اجل�سم،  ل�سّحة  الأمان  �سمام  اأي�سًا 

وتخل�سه من فائ�س الدهون املختزنة 

العقل  وحُت���اف���ظ ع��ل��ى ���س��ح��ة  ف��ي��ه، 

والتفكري اأي�سًا، كما لها تاأثري مبا�سر 

عك�س  على  النف�سية،  ال�سحة  على 

الك�سل واخلمول الذي ُي�سبب ال�سغط 

الإجن��از،  من  �ساحبه  ومينع  والتوتر 

باحلركة  تت�سم  فهي  الريا�سة  اأم��ا 

وال��ن�����س��اط والإجن��������از. يف ال��وق��ِت 

احلا�سر اأ�سبح الكثري من الأ�سخا�س 

اأماكن  يف  الريا�سة  ملمار�سة  يذهبون 

باإ�سراٍف  ومُيار�سونها  �سة،  خم�سّ

م��ن م��درب��ني حم��رتف��ني، مّم��ا جعلها 

اأن ممار�ستها  فائدة، خ�سو�سًا  اأكر 

بطريقة �سحيحة تعطي نتيجة ممتازة 

احلفاظ  يجب  لهذا  الو�سف،  تفوق 

على برنامج دائم ملمار�سة الريا�سة، 

مبثابة  لأّنها  منتظم؛  ب�سكٍل  تتم  واأن 

ال�سحة  ينر  ال���ذي  احل��ي��اة  اأك�سري 

لي�ست  اأّن ممار�ستها  كما  والروح،  والعقل  والعافية يف اجل�سم 

حمددة بعمر معني اأو جن�س اأو ظرف، بل يجب ممار�ستها من 

قبل اجلميع �سواء اأكانوا كبارًا اأم �سغارًا و�سواء اأكانوا ذكورًا اأم 

اإناثًا، فالريا�سة مثل الزهرة التي يهديها ال�سخ�س لنف�سه كي 

يكون اأف�سل واأكر قدرة على ممار�سة حياته، ويجب اأن تكون 

ال�سخ�س  مُيار�سه  عابر  حدث  جم��ّرد  ولي�ست  حياة،  اأ�سلوب 

م�سادفة كلما �سعر بامللل.

ويكبيديا املو�سوعة احلرة 



تقع ج��زي��رة امل��رج��ان يف م��ك��ان ل 

يو�سف اإل بالروعة والفرادة، وذلك لأنها 

راأ�س  اإم��ارة  �سواحل  امتداد  على  تغفو 

اخلليج  على  متميزة  باإطالة  اخليمة 

اجلمال  يف  مثلها  �سيء  ف��ا  ال��ع��رب��ي، 

ال�سطناعية  :هي جمموعة من اجلزر 

اأر�سها  التي ت�ستعد لأن ت�ست�سيف على 

بيوتا �سكنية بواجهاتها املائية اخلا�سة 

ريا�سية  ومن�ساآت  ومنتجعات  وفنادق 

من  والعديد  للرتفيه،  مراكز  وكذلك 

العامات التجارية العاملية.

م�ساكَن  على  اجلزيرة  هذه  حتتوي 

يف  وه��ي  البحر،  بباب  ُت��ع��رف  مم��ّي��زة 

فاخرة  وح���دات  ع��ن  ع��ب��ارة  معظمها 

عاملّية  ف��ن��ادق  اإىل  اإ���س��اف��ة  لل�ّسكن، 

كفندق ريك�سو�س ، والذي ي�سّم �ستّمئة 
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اعداد : علياء عبد العزيز حميدان الزعابي

جزيرة املرجــان

ُتعرُف جزيرة املرجان املوجودة يف راأ�س اخليمة، باأّنها عبارة عن جمموعة من 

يف  بوفرة  يتواجد  ال��ذي  املرجان  هيئة  على  �سكلها  يف  ُبنيت  ال�سطناعّية،  اجل��زٍر 

مياه اخلليج، لُتعترب بذلك ُتفة الأعمال الهند�سّية البديعة، و�سط طبيعة بحرّية 

خالبة، لتكون هذه اجلزيرة معلماً �سياحّياً مثرياً للده�سة، تتوافد عليها ال�سركات 

وُتلّقب هذه اجلزيرة  اإليها،  العامل  اأنحاء  لتنظيم رحالت من خمتلف  ال�سياحّية 

باأيقونة امل�ساريع ال�سياحّية يف البالد.



وخ��م�����س��ني غ���رف���ة، وه���و ُي��ع��ت��رب من 

النجوم  ذات  ال�سخمة  املنتجعات 

اخلم�سة، والذي ُبنَي على مباٍن ثاثة 

ق��اع��ات  وف��ي��ه��ا  ه��رم��ّي،  �سكل  ذات 

��ة ب���امل���وؤمت���رات، اإ���س��اف��ة اإىل  خ��ا���سّ

هيلتون  فندق  اأي�سًا  ويوجد  امل�سرح، 

بفرِعه  ب���ازا  وك�����راون  ت��ري��ه،  دب���ل 

اأر�س  الوحيد يف دولة الإم��ارات على 

هذه اجلزيرة. 

لفندق  بالن�سبة  الأم����ر  ك��ذل��ك 

يوجد  حيث  امل��رج��ان،  ج��زي��رة  �سبا 

وجناح،  غرفة  ثاثمئة  ح��وايل  فيه 

له  ويتبع  اأندل�سّي،  بطراٍز  ّمم  �سُ وقد 

كورني�س يبلغ طوله حوايل كيلومرتًا. 

 حتوي اأي�سًا جزيرة املُرجان على 

وت��ت��وّزع  العاملّية،  املطاعم  م��ن  ع��دٍد 

وكورني�سها  اجل��زي��رة  �ساطئ  على 

بع�سها  م�������س���اراٍت،  ب���ع���ّدة  امل��ج��ّه��ز 

امل�سي وحّتى  �س لهواة ريا�سة  خُم�سّ

لهواة  الآخ���ر  وبع�سها  امل�سي،  ه��واة 

اإ�سافة  الهوائّية،  ال��دّراج��ات  رك��وب 

املراكز الرتفيهّية يف  العديد من  اإىل 

اجلزيرة.

ال�ساحرة  امل��رج��ان  ج��زي��رة  تقع 

راأ�س  مط�ار  من  دقيقة   20 بعد  على 

ال�����دويل،  و25 دق��ي��ق��ة من  اخل��ي��م��ة 

الدويل،  ال�سارقة  مط�ار 

مطار  م��ن  دق��ي��ق��ة  و45 

دب�ي الدويل ، ما يجعلها 

ا�ستثائية  وجهة �ساطئية 

بامتياز . 

ك��ل ذل��ك ي��وؤك��د ب��اأن 

اإم������ارة راأ������س اخل��ي��م��ة 

م���ف���ع���م���ة ب���امل���ن���اط���ق 

ال�سياحية .

ويكبيديا املو�سوعة احلرة 
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على  التي  القواعد  و  الن�سائح  اأه��م  يت�سمن  الكتاب  هذا 

للنجاح  اإذ  منظماتهم.  اإدارة  يف  ينجحوا  لكي  اإتباعها  القادة 

تتغري  و  تغرّيت  لقد  و  بها،  العمل  و  اكت�سافها  بد من  ل  قواعد 

من وقت لآخر.

فبا�ستمرار يتغري الو�سع و تتغري احلاجيات و الأفكار و لكي 

ت�ستمر لبّد اأن تكون قادرا اأو قابا للتغيري، ففي اأواخر املنت�سف 

الثاين من القرن املا�سي اأ�سبحت احلاجة اإىل مدراء يحولون 

غ�سب احلرفاء اإىل ر�ساء و يوحدون املوظفني بل و يحفزونهم 

للعمل و النجاح اإذ هم يف الوقت نف�سه يعملون يف احلقيقة على 

اإر�ساء لي�س فقط العماء بل اأي�سا املوظفني و لكي ت�سل اإىل 

هوؤلء اجليل اجلديد من القادة ل بّد من الهتمام بالقائد اأول 

ثم املوظفني واحلرفاء يف الآن نف�سه.

بنف�سه: عاقته  يف  القائد  يكون  كيف   /1
عليك اأول حتديد مواطن القوة داخلك، عليك اإذن حتويل 

اخل�سائ�س ال�سخ�سّية اإىل خ�سائ�س قيادّية.

ال��ع��م��اق ب��داخ��ل��ك، مهما ك��ان��ت هذه  اإي��ق��اظ  ب��ّد م��ن  ل 

اخل�سائ�س ل بّد من تنميتها و لت�ستهن بها املهم يف ذلك هي 

املثابرة و حاول اأن يكون لك خيال وا�سع.

فالنا�س  الأق��وال  ل  الأفعال  على  من�سٌبا  اهتمامك  ليكن  و 

ي�سدقونك اأكر عندما تفعل اأكر مما تقول.

اأفكاره لاآخرين حتى  يو�سح  اأن  اأي�سا  الناجح  املدير  على 

يكون قريبًا منهم.

ل بّد اأي�سا اأن يكون للقائد اأهداف وا�سحة و قابلة للتحقيق 

م وقتك و بذلك تكرب  ل بد اإذا من التخطيط ،حّدد اأولوياتك نظِّ

اإمكانيات التحقق.

اأن يتمتع بالرتكيز و الن�سباط . فاأبعد  كذلك على القائد 

عنك كل ما ي�ستت فكرك و حاول اأن تتبع الأمور املهمة فقط. ل 

بد اإذا من الإميان بنف�سك و باأهدافك و ثابر حاول مرة و مرة و 

مرة اإىل اأن ت�سل. فاعلم اأن ال�سرب و املثابرة اأكرب من املوهبة.

اأفكارا  يحمل  اإيجابيا  دائما  يكون  اأن  القائد  على  اأي�سا 

�سعيدة ،توقع دائما الإيجابي هو من امل�سكات كن دائما واثقا 

من حل ّكل الإ�سكاليات بُث اأي�سا الإيجابية حتى حتيط نف�سك 

باأنا�س اإيجابيني.

ع�س  الب�سر،  ل��دى  م�سكلة  اأك��رب  ،فالقلق  يقلق  ل  فالقائد 

حياتك يومًا بيوم ل تفكر يف املا�سي و امل�ستقبل فالقائد هو من 

يركز جهده على الزمان الذي ي�ستطيع اأن يفعل فيه �سيئًا ما.

اإعداد : اأماين �سعيد النعيمي

اقتبا�س من كتاب 

اكت�سف القـائد الذي بداخلك

هذا الكتاب يعربعن اأهم الأفكار التي تو�سل اإليها »ديل كارنيجي«، الذي �سنف 

اأهم حما�سر يف بداية القرن الع�سرين يف جمال التنمية الب�سرّية و قد قام بتاأليفه 

كارنيجي  دي��ل  موؤ�س�س�سة  م��ن  ك��روم«.وه��م��ا  اي��ه  »مايكل  و  ليقاين«  اآر  »�ستيوارت 

و�سركائه.
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بناًء  للم�ستقبل  تخطط  اأن  احلا�سر  يف  فعله  عليك  ما  كل 

على جتارب املا�سي و تذٌكر دائما اأن امل�ستقبل و املا�سي ل ميكن 

لأحد اأن يغريهما. بذلك فقط �ستنده�س من النتائج . 

فو�سى  باأقل  بهدوء  يعمل  ال��ذي  ال�سخ�س  هوذلك  القائد 

عقلية،اإذ عليه اأن يرف�س خماوفه و يبث احليوية و الطاقة يف 

حياته. فا يجب اأن يفرت احلما�س عنده فباحلما�س تقوى قدرة 

الأهداف  لتحقيق  دافع  وخري  �سيء  اأي  حتقيق  على  ال�سخ�س 

فالعواطف اأكر قّوة من الأفكار .

عاقة القائد باملوظفني والعماء:

لقد تغري الأمر عن ذي قبل فاأ�سبح املدير الناجح هو من 

ال�سخ�س  ذلك  املدير  يعد  و مل  ناجحة  ات�سالت  اإقامة  يجيد 

املت�سلط الذي مي�سك يف يده �سوطا و يحتكر »حق النجاح »، ل 

و مع احلرفاء  املوظفني  الأفكار مع الخرين مع  تبادل  بّد من 

فلقد جنح عديد القادة بف�سل ملكة الإن�سات و ال�ستماع فلي�س 

اأن  كما  الت�سالت” ،  ريغان” مبلك  رولن��د  يلقب  اأن  غريبا 

الرئي�س »اأبراهام لنكولن« كان باإمكان اأي مواطن اأن يقابله.

ل بد من اأن يقول املوظفون كل ما ي�سعرون به و ما يفكرون 

بكل  و  اأريحّية  بكل  يعربون  فدعهم   ، للعمل  الأق��رب  لأنهم  به 

راحة و �سوف حتقق جناحا باهرا.

العاملني حفزهم،  مع  رقيقا  كن  و  املوؤ�س�سة  الثقة يف  ازرع 

�سجعهم، اأ�سركهم يف اتخاذ القرار.

ي�سعرون  اجعلهم  تريد،  مبا  يقوموا  حتى  باأفكارك  اأقنعهم 

مب�ساكلهم  كذلك  اأعنت  ملكهم،  هي  املوؤ�س�سة  اأو  ال�سركة  ب��اأّن 

ال�سخ�سية 

حقيقية  رغبة  على  القائد  يح�سل  اأن  من  اأه��ّم  �سيء  ل 

للعاملني يف اأداء وظائفهم دون ا�ستعمال القّوة او التخويف.

على القائد اأي�سا اأن يعمل على تكوين فريق فهو حمتاج لكل 

فرد و يف كل وقت. اإذا للعمل اجلماعي مفعول ال�سحر فاملوؤ�س�سة 

حمتاجه يف احلقيقة اإىل جمموعة متعاونة و قائد موهوب و هذا 

لن يتحقق اإل ب�سعور م�سرتك لتحقيق هدف م�سرتك اأي�سا.

من  يت�سرف  دعه  و  القرار  اتخاذ  يف  العامل  اأ�سرك  اإذا 

تلقاء نف�سه و اجعله يح�س باأنه جزء هام من املوؤ�س�سة ف�سيكون 

راغبا يف العمل و يف النجاح. 

و على القائد اأي�سا اإذا ما تو�سل اإىل نتائج مر�سية و حتققت 

الأهداف عليه توزيع هذا النجاح على كل الفريق باأّن ي�سيد بهم 

بل  يقلق  األ  فاإنه عليه  اأخطاء  اأنه يف حال ح�سول  كما  جميعا 

بالعك�س فاإن الأخطاء هي الطريق اإىل النجاح.

اإىل  التغيري  مفتاح  هي  الأخطاء  اأن  يعتربون  فاليابانيون 

الأح�سن فهي جزء طبيعي من احلياة.

اقرتب اأي�سا من احلرفاء حاول اأن تفهم مايريدون، اإ�ستمع 

منتوجك مرغوب  يكون  منهم حتى  فاأكر  اأكر  اقرتب  اإليهم، 

فيه ، ل تفر�س عليهم ذوقك واختياراتك.

فاملنتوج واخلدمات موجهة اإليهم فلن يتقبلوها ولن ير�سوا 

حٌت�سن  اأن  ،حاول  وتوجهاتهم  رغاباتهم  لتلبي  مادامت  عنها 

با�ستمرار من جودة منتوجك ،ل تقف ، كن دائما غري را�س، 

خارج  يجري  ملا  مواكبا  وك��ن  تطور  الأف�سل  اإىل  دائما  ا�سع 

موؤ�س�ستك على جميع امل�ستويات ، ل تكن اإن�سانا عاديا كن قائدا 

بالفعل.



اأنظمتنا  على مر الع�سور، اأحدثت الأوبئة الكربى تغيريًا » يف 

باتريي�س  ال��دمي��وغ��رايف  واخل��ب��ري  امل���وؤرخ  يلحظ  كما   » ال�سحية 

بوردوليه من مدر�سة الدرا�سات العليا يف العلوم الجتماعية، فقد 

اأنتجت الأوبئة مفهوم احلجر ال�سحي وابتكار اأ�ساليب للتعقيم. ويف 

الظروف التي ي�سهدها العامل يف ظل تداعيات جائحة كورونا، كان 

لهذا الوباء بالغ الأثر يف �سحتنا النف�سية و اجل�سدية.  

�سكان  املنزيل على معظم  كورونا احلجر  لقد فر�ست جائحة 

هاج�سًا  احلجر  هذا  اأثناء  ال��وزن  زي��ادة  مو�سوع  واأ�سبح  العامل، 

يوؤرق الكثري منا. فاأحيانًا، تدفع حالة امللل و ال�سجر و قلة احلركة، 

اإىل اللجوء للطعام من اأجل مت�سية الوقت، الأمر الذي يوؤدي اإىل 

كميات  تناول  و  ال�سهر  مثل  �سحية،  غري  غذائية  ع��ادات  اكت�ساب 

الليل، مما ينتج عنه زيادة  وفرية من الطعام يف وقت متاأخر من 

�سريعة يف الوزن.

ومبا اأن زيادة الوزن اأو ال�سمنة، تعترب عامًا رئي�سيًا من عوامل 

اخلطر فيما يتعلق بالأمرا�س غري ال�سارية مثل: 

وال�سكتات  القلبية  )النوبات  الدموية  والأوعية  القلب  اأمرا�س 

الدماغية يف املقام الأول( فاإن احلديث عن بع�س الأمرا�س واآثارها 

يغدو �سروريًا.

داء ال�سكري.

ال�سطرابات الع�سلية الهيكلية )وخ�سو�سًا الُف�سال العظمي- 

وهو مر�س تنك�سي ي�سيب املفا�سل وي�سّبب العجز اإىل حد بعيد(.

للرحم،   املبطن  الغ�ساء  )���س��رط��ان  ال�سرطان  اأن���واع  بع�س 

الربو�ستات،   و���س��رط��ان  املبي�س،   و���س��رط��ان  ال��ث��دي،  و���س��رط��ان 

و�سرطان املرارة و�سرطان الكلى و�سرطان القولون(.

وتزيد خماطر الإ�سابة بهذه الأمرا�س غري ال�سارية مع زيادة 

كتلة اجل�سم وعليه، لبد من اأن نحد من ال�سمنة لنقي اأنف�سنا من 

الأمرا�س املرتبطة بها. نطرح بني اأيديكم هنا بع�س الن�سائح للحد 

من زيادة الوزن و اتباع نظام حياة �سحي. 

التغذية و ال�سعرات احلرارية

عدم تناول �سعرات حرارية اأكر من املطلوب من خال مراقبة 

مما ل �سك فيه اأن فريو�س كورونا امل�ستجد املعروف ب » كوفيد - 19 « ترك 

غلقت 
ُ
اأ وح���دوٌد  �ُسلَّت  باأكملها  ف��دوٌل  حياتنا.  نواحي  خمتلف  على  ب�سمته 

الوباء   ( املوؤرخني يقول:  اأحد  قفلت. 
ُ
اأ تباطاأت ومدار�س  واقت�سادات عاملية 

اأهلية  ح���رٍب  م��ن  خفي  ل�سكل  العنان  ويطلق  الجتماعية  ال��رواب��ط  ي��ه��دد 

يكون فيها كل واحد حذراً من جاره ... انت�سار الأوبئة ي�سكل دوماً امتحاناً 

للمجتمعات الب�سرية (. 
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تاأثري الأوبئة الكربى على املجتمعات

اإعداد : اآمنة علي املحـــــــــــياهكذا اأثر فريو�س كورونا على حياتنا



هذه  حتتويها  التي  ال�سعرات  كمية  و  نتاولها  التي  الأطعمة  كمية 

الأطعمة. 

الهتمام بوجبة الإفطار، فال�سهر والنوم الطويل لوقٍت متاأخر 

التغذية  يف  اأ�سا�سية  وجبة  وه��ي  الوجبة،  وق��ت  تخطي  اإىل  ي��وؤدي 

البتعاد  على  احلر�س  و  واإهمالها،  ن�سيانها  عدم  فيجب  ال�سليمة 

م�سدر   اأي  اأو  والدب�س،  والع�سل  وال�سوكول  ال�سكريات  تناول  عن 

لل�سكريات يف وجبة الأفطار. 

تناول الربوتينات من البي�س واجلنب واللنب واللحم واملك�سرات 

الغنية  الأطعمة  ه��ذه  الفطور،  يف  وال��ف��ول  احلم�س  من  والبقول 

بالربوتينات متد اجل�سم بالطاقة ، وتزيد من حالة ال�سبع ل�ساعات 

طويلة،كما تزيد من �ساعات ال�ستقاب وحرق لل�سعرات احلرارية.

الإكثار من تناول اخل�سراوات والفواكه، با�ستثناء الفاكهة التي 

حتتوي على �سكريات.

اإفراز  زي��ادة  على  تعمل  لأنها  عام،  ب�سكل  ال�سكريات  حتا�سي 

ال�سحوم يف  تراكم  زيادة  على  يعمل  وهو هرمون منو  الأن�سولوين، 

فارتفاع  للجوع،  يوؤدي  مما  الدم،  �سكر  انخفا�س  وي�سبب  اجل�سم، 

ن�سبة الأن�سولني يف اجل�سم يزيد من حالة ال�سعور باجلوع، ويقلل من 

حالة الإح�سا�س بال�سبع.

الوجبات  ب��ني  الداعمة  الإ�سافية  اخلفيفة  الوجبات  ت��ن��اول 

الأ�سا�سية، وهي مهمة ب�سبب فرتة طول اجللو�س باملنزل، ول يجب 

اأو  اأو لنب،  اأن تكون وجبات كبرية، حيث ميكن تناول كاأ�س حليب، 

حفنة مك�سرات.

متابعة قيا�س الوزن يوميًا، عادة ل ين�سح بالقيا�س ملن يخ�سعون 

للحمية الغذائية، ولكن يف هذه الفرتة يجب املتابعة والنتباه ملعرفة 

الزيادة احلا�سلة يف احلجر املنزيل.

 م�ستوى الن�ساط البدين

يجب ممار�سة الريا�سة املنزلية بالعتماد على احلركة، وتقوية 

الريا�سية  الأجهزة  وا�ستخدام  املنزل،  يف  امل�سي  عرب  الع�سات، 

البطن،  �سد  متارين  مثل  الريا�سية،  بالتمارين  والقيام  املنزلية، 

ويجب  الأث��ق��ال،  حمل  مثل  من  الع�سات  تقوي  التي  والتمارين 

وعدم  ع�سلي،  جمهود  وب��ذل  املنزل  داخ��ل  حركة  هناك  تكون  اأن 

ال�ست�سام للخمول.

م�ستوى احلالة النف�سية

الطعام  لتناول  ي��وؤدي  قد  فال�سجر  النف�سية،  احلالة  حت�سني 

لتعوي�س الكبت وامللل مما يدفع للنهم و عدم مراقبة كمية الطعام 

املتناولة.

عدم اعتبار احلجر املنزيل عقابًا، من خال ممار�سة الهوايات 

ومتابعة  امل�سوقة،  واملوا�سيع  الق�س�س،  وق��راءة  للنف�س،  املحببة 

الأفام وامل�سل�سات اجليدة، اأو حت�سني العاقة مع اأفراد العائلة، 

الأمر الذي يخفف امللل وال�سجر، وبالتايل يوؤدي لتخفيف احلاجة 

للطعام، ف�سًا عن رفع املعنويات والتفاوؤل، وو�سع خطة لا�ستفادة 

مثل  املفيدة  الأع��م��ال  نحو  والتوجه  الإج��ب��اري��ة،  الفرتة  ه��ذه  من 

املهارات  تطوير  و  التدريبية  الور�س  و ح�سور  للم�ستقبل  التخطيط 

و ما اإىل ذلك.
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اآ�سيا  الأ���س��ل��ي  موطنها  ���س��غ��رية  ا���س��ت��وائ��ي��ة  ���س��ج��رة  ه��ي 

ال�ستوائية ي�سل طولها من 12 اإىل 15 مرتًا وهي معمرة ترتاوح 

ما بني ال�ستني وال�سبعني عامًا. 

تزرع يف الرتبة اجلريية بوا�سطة اجلذور وتنقع البذور باملاء 

�سجرة  �سغرية  بحفرة  الزراعة  تتم  ثم  �ساعات   6 ملدة  البارد 

ظليلة وت�سر الناظرين وتعترب من رموز الطبيعة  اجلميلة . 

تنمو ال�سجرة ب�سرعة كبرية اإىل حد ما وتبداأ باإنتاج الثمار 

احل�سرات  بوا�سطة  التلقيح  يتم  �سنوات،   5 اإىل   3 عمر  عند 

وتنت�سر  تقريبًا،  ي��وم   45 اإىل   30 يف  تن�سج  الثمار  الطائرة، 

ال�سم�س  اأ�سعة  اإىل  الغابات، حتتاج  الطيور يف  بوا�سطة  البذور 

تتكاثر ال�سجرة بالبذور والعقل، وتتوي الثمار على مادة هالمية )خماطية( 

ت�ستعمل يف عالج بع�س الأمرا�س، كما ي�ستعمل خ�سبها يف بع�س ال�سناعات، كما 

ت�ستعمل املادة املخاطية والتي ت�سمى الدبق يف �سيد الع�سافري، كما تزرع للزينة 

والظل. 
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اأعداد: جواهر �سلطان ال�سويدي

فاكهة البمرب

اأو الهمبو اأو اأبو الروان



مبا�سرة وحتتاج للري املتو�سط. 

ج���ذع���ه���ا ل����ون����ه رم�������ادي، 

ب�سبب  كثريًا  خ�سبها  وي�ستخدم 

ل  ولكن  ال�سابة  متو�سط  اأن��ه 

ي��ن��ف��ع ل��ا���س��ت��خ��دام اخل��ارج��ي، 

عبقة  ال��ب��م��رب  ���س��ج��رة  اأزه������ار 

فتطيب مكانها بعطرها الأخاذ. 

وتغمق  اأ�سفر  لونها  الفاكهة 

�سائل  داخلها  يف  ن�سجت،  كلما 

�سكري،  �سفاف  �سمغ  كاأنه  لزج 

ت��ع��ت��رب م���ن ال���ف���واك���ه امل��م��ت��ازة 

اأنواع  اأغلب  احتوائها على  ب�سبب 

لل�سعر  جدًا  ومفيدة  الفيتامينات 

وب�سياته. 

ا�ستعمالت طبّية

لتح�سني  ال�سيني  الطب  يف  القدم  منذ  البمرب  ا�ستخدم 

النوم وعاج الأرق، هذا لأنه يحتوي على مادة ال�سابونني التي 

بطريقة  النوم  لتحفيز  مثالية  يجعلها  مما  مهدئ،  تاأثري  لها 

طبيعية .

الدم  يف  ال�سار  الكولي�سرتول  م�ستوى  تقليل  على  وتعمل 

ومينع ت�سلب ال�سرايني كما ُيحافظ على ر�ساقة اجل�سم ويقي 

اإذ ميكن تناول  اإذا مت تناوله بانتظام،  من ال�سمنة، خ�سو�سًا 

مم��زوج  ع�سري  �سكل  على  الثمار 

بفواكه اأخرى.

ك��م��ا ت�����س��اع��د ث��م��ار ال��ب��م��رب يف 

ع��اج اأم��را���س ال�����س��در واجل��ه��از 

مر�س  ع��اج  بينها  وم��ن  التنف�سي 

ال�سعال  وي��ه��دئ  التح�س�سي  ال��رب��و 

تنظيف  يف  وُي�ساعد  البلغم  ويطرد 

املريء، وُيعالج تقرحات احللق التي 

حتدث ب�سبب اللتهاب القوي.

وب��اإم��ك��ان��ك ا���س��ت��ه��اك م���ا ل 

فاكهة  م��ن  ملليغرام   40 ع��ن  يقل 

ج��دًا  مفيدة  فهي  ي��وم��ي��ًا،  البمرب 

ثمارها  تعمل  حيث  املعدة،  ل�سحة 

للجهاز  العامة  البيئة  حت�سني  على 

ال��ه�����س��م��ي م����ن خ�����ال حم���ارب���ة 

�سحة  ُيعزز  لأن��ه  املعدة  قرحة  تعالج  كما  ال�سارة،  املركبات 

جدران املعدة، كما مينع الإ�سابة بع�سر اله�سم. 

من اأبرز ا�ستخدامات فاكهة البمرب العاجية اأنها ت�ستخدم 

احللزونية  اجلرثومة  وُيعالج  املعوية  الديدان  على  الق�ساء  يف 

عام،  ب�سكٍل  اله�سمي  اجلهاز  �سحة  على  وُيحافظ  املعدة،  يف 

وُيعالج قرحة املعدة لأنه ُيعزز �سحة جدران املعدة، كما مينع 

الإ�سابة بع�سر اله�سم.
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Editorial
The UAE’s Hope Probe

There is an inevitable question frequently asked at 
this stage in which the achievement of the UAE’s Hope 
Probe and its Mission to Mars, a question associated 
with rationale and benefits. It may be important to point 
out that over two hundred and fifty Emirati researchers 
and scientists have worked hard to get this Probe done. 
This achievement is not only a field of pride and pres-
tige, but rather it is a practical and scientific victory to 
the credit of the United Arab Emirates, which is armed 
with science and shielded with confidence, in order to be 
a modern country that keeps pace with the best Global 
Civilizations. If we add to this the fact that: The UAE, 
thanks to its wise leadership, quests after more scientific 
achievement that positively reflects on the life and de-
velopment of the society, we are to mention that: The 
UAE Hope Probe will be an inspiration for the UAE 
youth, the Arab Nation and Future Generations.

The launch of the UAE Hope Probe towards Mars –
the first probe that undertakes this mission- has taken the 
UAE to a new historical stage and civilized position as 
well. As the mission of this probe is “Probing the depths 
of Mars to reach new scientific explorations that Arabs 
and the world can benefit from collectively. Besides the 
aforementioned, this aims at motivating youth towards 
studying science and specializing in space studies for the 
benefit of Earth and Mankind.

This mega scientific achievement, which reflects the 
role of youth and the role of women in achievements 
and bestowal, will make the Emirates include the most 
important scientific laboratories that contribute to the 
development and enrichment of the World Development 
Map.

We extend our sincere congratulations to our Wise 
Leadership on this Achievement, and the Emirati People 
on their successful steps in the sphere of knowledge, sci-
ence, construction, and giving, and invite them to keep 
up with more civilized and scientific progress.

Munther Mohammed bin Shaker 
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RAK Ruler: The UAE 
Hope Probe is a qualitative 
achievement that comes 
right after the successful 
dispatch of the first Emirati 
astronaut to the Internation-
al Space Station.

Today, the UAE is reap-
ing the fruit of long dec-
ades of strategic planning, 
envisioning, and systematic 
investment of its resources.

Today, the arms and 
minds of Emiratis have 
been blessed as they fulfill 
the dream of Late Sheikh 
Zayed and the founding fa-
thers of accessing history 
from its widest doors.

His Highness Sheikh 
Saud bin Saqr Al Qasimi, 
UAE Supreme Council 
Member and Ruler of Ras 
Al Khaimah (RAK), con-
gratulated the UAE leader-
ship and the people on the 
occasion of the successful launch of 
“UAE Hope Probe”.

In a statement on the occasion of 
the launch of the UAE Hope Probe 
to Mars, His Highness congratulat-
ed his brother His Highness  Presi-
dent Sheikh Khalifa bin Zayed Al 
Nahyan, his brother His Highness 
Sheikh Mohammed bin Rashid 
Al Maktoum, Vice President and 
Prime Minister of the UAE and 
Ruler of Dubai, and his brother, His 
Highness Sheikh Mohammed bin 
Zayed Al Nahyan, Crown Prince of 
Abu Dhabi, Deputy Supreme Com-
mander of the UAE Armed Forces 

and their brothers, Their Highness, 
Members of the Federal Supreme 
Council, Rulers of the Emirates.

His Highness said: “Such is yet 
another giant step which the UAE 
has made towards enhancing its 
distinguished presence among the 
leading countries in the space sec-
tor. It is a source of pride for all of us 
that the UAE be a pioneer in send-
ing the first Arab and Islamic probe 
to explore Mars and joining a list 
of only nine countries in the world 
in this field. It is indeed a qualita-
tive achievement added to the series 
of successes that our country has 
achieved, which included sending 

an Emirati Astronaut 
to the International 
Space Station.”

His Highness add-
ed: “Today, the UAE 
is reaping the fruits 
of long decades of 
strategic planning, 
forward-looking fu-
ture, and systematic 
investment in har-
nessing its resources 
and capabilities, and 
caring for the educa-
tion of its children, 
and encouraging 
them to acquire sci-
ence, knowledge and 
skills: this mission is 
a source and cause of 
pride as it embodies a 
logical development 
and a demonstra-
tion of what Emiratis 
could achieve within 
a short period of the 

life of the Union.”
His Highness Sheikh Saud said: 

“God bless the arms and minds of 
UAE sons, having fulfilled today 
the dream of Late Father Zayed and 
the founding fathers by entering 
history from its widest doors. God 
bless their endeavors as they race 
their peers from different nations 
in the manufacture of the glorious 
present and a better future for our 
future generations, relying in all of 
this on a strong and firm belief in 
their ability to overcome challenges 
and possess the initiative and de-
cision and take their ambition to-

Saud bin Saqr: The UAE Hope Probe is another Giant Step 
that enhances the UAE’s contribution to Building Human 
Civilization
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wards horizons with no boundaries 
or limits and where nothing is im-
possible.”

His Highness pointed out that the 
success of the Emirates experience 
in launching the probe and its arrival 
in the orbit of Mars coincides with 
the approaching fiftieth anniversary 
of the founding of the Union, which 
makes this mission a message for all 

people who aspire to a better future 
and those who know how impor-
tant is science in helping humanity 
upgrade and consolidate its role to-
wards devoting high values   in co-
operation and positive constructive 
interaction between civilizations, 
which has always constituted the 
essence of humanity’s development 
and the pile of its continuity.

H.H. Sheikh Saud said at the con-
clusion of his statement: “The great 
feelings of joy which we live in the 
Emirate of Ras Al Khaimah reflect 
the feeling of all Emiratis and resi-
dents living in the Emirate, as they 
truly feel proud of the UAE and its 
ability to continue to work, perform, 
and achieve our sought-after goals 
in all fields and aspects of life.”

Under the directives of His High-
ness Sheikh Saud bin Saqr Al Qasi-
mi, UAE Supreme Council Mem-
ber and Ruler of Ras Al Khaimah 
(RAK), Major General Ali Abdullah 
bin Alwan Al Nuaimi, Commander-
in-Chief of Ras Al Khaimah Police 
and Head of the Local Emergency, 
Crisis and Disaster Team, has an-
nounced the opening of 7 health 
centers and 4 hospitals in addition to 
the preventive medicine facilities, 
mobile medical teams, and Sheikh 
Saud Charitable School in Al Mair-
id area to conduct free Covid-19 
testing for all citizens and residents 
working in various business estab-
lishments, industrial and construc-
tion sectors, commercial centers, 
foodstuff stores, delivery services, 
etc. within the framework of the ef-
forts devoted by the wise leadership 
and the government to protect pub-
lic health, detect infected people as 
early as possible, and ensure safety 
in the work environment.

This came about as Major Gener-
al Ali Abdullah bin Alwan AlNuai-
mi chaired the online meeting of the 
members of the local emergency, 
crisis and disaster team in Ras Al 
Khaimah, in the presence of repre-
sentatives of the Ministry of Health 
and Community Protection, the 

Department of Economic Develop-
ment, Ras Al Khaimah Municipal-
ity Department, Public Services 
Department, Emergency, Crisis and 
Disaster Centers in Ras Al Khaim-
ah, and all relevant and concerned 
authorities in the Emirate.

The meeting discussed the devel-
opments of Covid-19 pandemic at 
Ras Al Khaimah level and the de-
tails related to increase of the num-
ber of laboratory tests in the Emir-
ate. He stressed the continuing of 
the efforts of the precautionary and 
preventive measures audit team, ex-
hibited the sites where employees 
are examined and their distribution 
at the Emirate’s level, and discussed 
the formation of field teams to visit 
the dwellings of workers who were 
not pre-screened to enhance safety 
and prevention measures.

Major General Ali Abdullah bin 
Alwan Al Nuaimi said that this step 
reflects the keenness of our wise 
leadership to expand the scope of 
new Coronavirus testing, in line 
with the efforts it devotes in early 
detection of infected people to pro-
vide them with the necessary medi-
cal care and reduce Covid-19 trans-
mission, especially as employees 
have started to return to their work-
places with full capacity, which will 

in turn contribute to promoting the 
quality of health and life among all 
members and segments of society.

For his part, Dr. Abdullah Fadl Al 
Nuaimi, Director of Ras Al Khaim-
ah Medical District, Member of the 
Local Emergency, Crisis and Dis-
aster Team in Ras Al Khaimah, ex-
plained that the region has allocated 
seven health centers distributed 
over all the geographical area of the 
Emirate, namely Ras Al Khaimah, 
Al Manai’i, Al Jazeera Al Hamra, 
Al Mairid, Al Rams, Al Dhait, and 
Digdaga, in addition to Ibrahim 
Obaid Allah, Saqr, Abdullah bin 
Omran and Shaam Hospitals, which 
have already begun receiving the 
public from all groups, societal seg-
ments and labor sectors after they 
received reservations made before-
hand by phone with such centers, 
while mobile medical teams carry 
out the tests in some work sites.

Al Nuaimi pointed out that a test-
ing center will be open in the near 
future at “Expo” to conduct free 
tests for citizens, residents, and 
workers across all business, indus-
trial, and construction sectors.

Under the Directives of Ruler of Ras Al Khaimah, Free 
Coronavirus Testing for Citizens and Residents of the Emirate
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His Highness Sheikh Moham-
med bin Saud bin Saqr Al Qasimi, 
Crown Prince of Ras Al Khaimah, 
has stressed that the success of 
the launch of the UAE project to 
explore Mars “Hope Probe” from 
the Tanegashima Space Center in 
Japan is a confirmation to the en-
tire world that our country has 
been engaged in the global space 
exploration race, with the help of 
its subjects and a realistic embodi-
ment of the aspiration and vision 
of the Late Sheikh Zayed bin Sul-
tan Al Nahyan, “May Allah have 
mercy on him” centered on reach-
ing space, and a new step in the 
process of preparation for the next 
fifty years at the end of which we 
shall celebrate the actualization 
of the UAE centenary goals and 
bringing our country to the first 
positions in various fields at the 
global level.

In his speech on this occasion, 
His Highness praised the 
support and care devoted 
by the Country under the 
leadership of His High-
ness  President Sheikh 
Khalifa bin Zayed Al 
Nahyan, his brother His 
Highness Sheikh Mo-
hammed bin Rashid Al 
Maktoum, Vice President 
and Prime Minister of the 
UAE and Ruler of Dubai, 
His Highness Sheikh Mo-
hammed bin Zayed Al 
Nahyan, Crown Prince of 
Abu Dhabi and Deputy 
Supreme Commander of 
the UAE Armed Forces, 
and their brothers, Their 

Highnesses, Members of Federal 
Supreme Council, Rulers of the 
Emirates for their fellow citizens, 
the youth of the homeland, to 
equip them with science, innova-
tion, and technology, including 
space science, so that our country 
be among only 9 countries in the 
world contributing to the explora-
tion of Mars .

His Highness appreciated the 
vision, role, and efforts of His 
Highness Sheikh Mohammed 
bin Rashid Al Maktoum and His 
Highness Sheikh Mohammed bin 
Zayed Al Nahyan in providing full 
support for this project and the 
ambitious historical event, with its 
goals and constituents, as a confir-
mation of their interest and keen-
ness to put the UAE in a leading 
position amid the countries excel-
ling and pioneering in this difficult 
and complex field and bring about 
a global achievement at the level 

of the region and the world in the 
space sector and in the exploring 
Mars to serve as a means and goals 
for the UAE people and also as a 
message of hope for the youth of 
the region and the Arab world with 
a prosperous future premised on 
science and knowledge.

His Highness the Crown Prince 
of Ras Al Khaimah expressed his 
pride in the boys and girls of the 
homeland, the UAE subjects who 
believe that nothing is impossible, 
and the team of the “Hope Probe” 
who embody the determination of 
the “children of Zayed” and their 
national will towards exploring 
space to prove to the whole world 
that the aspirations of our na-
tion have no boundaries or limits, 
and that investing in our men and 
women, and generations is the fu-
ture sublime goal, in order for our 
country to continue its course to-
wards assuming the highest ranks 

Mohammed bin Saud: The Launch of «Hope Probe” 
Confirms Our Country’s Access of the Global Race for Space 

Exploration with Its Citizens’ Devotion
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Mohammed bin Saud: The New Formation of the Emirates 
Government Reflects the Wise Leadership’s Insight

His Highness Sheikh Moham-
med bin Saud bin Saqr Al Qasimi, 
Crown Prince of Ras Al Khaimah, 
praised the announcement of the 
new formation of the UAE Gov-
ernment, and emphasized that the 
new government structure reflects 
the wise leadership’s insightful 
vision in supporting government 
action during the next stage for a 
new, flexible, and fast-paced gov-

ernment that keeps pace with the 
new era and the aspirations of the 
UAE people towards a prosperous 
future aimed at consolidating the 
country’s achievements.

In this regard, His Highness the 
Crown Prince of Ras Al Khaimah 
praised the insightful vision of 
the wise leadership represented 
by His Highness President Sheikh 
Khalifa bin Zayed Al Nahyan,  His 

Highness Sheikh Mohammed bin 
Rashid Al Maktoum, Vice Presi-
dent and Prime Minister, Ruler 
of Dubai, His Highness Sheikh 
Mohammed bin Zayed Al Nahy-
an, Crown Prince of Abu Dhabi, 
Deputy Supreme Commander of 
the UAE Armed Forces, and their 
brothers, Their Highnesses, the 
Rulers of the Emirates.

His Highness recognized the 

in various fields.
His Highness said that 

the UAE Mars Explora-
tion Project supports the 
position of the UAE as 
a global partner in the 
development of human 
knowledge, enhances 
the Arab contribution in 
this field, and transforms 
the UAE and the Arab 
world from countries that 
use the knowledge into 
countries that provide it 
and actively participate 
in supporting the space 
sector and the scientific 
community, and will also 
contribute to creating 
radical changes in devel-
oping the capabilities of 
the UAE and the Arab 
world in the engineering, 
industrial, scientific, and research 
infrastructure field.

H.H. RAK CP added that the 
UAE Hope Probe is a vivid trans-
lation of the power of hope in in-
spiring generations and motivating 
them to make a positive difference 
in the lives of people, for this probe 
is the focus of the UAE’s mission 

to strengthen human partnership in 
the outputs of scientific research 
and exploration and use them for 
the benefit of humanity.

His Highness Crown Prince of 
Ras Al Khaimah appreciated the 
great role and tireless efforts of the 
“Hope Probe” team, which com-
prised a group of Emirati experts 
and engineers in an historic mis-

sion to explore the Red 
Planet as planned, and in 
implementation of the ap-
proved timetable, which 
is considered to be a mes-
sage of hope and a new 
positive energy for hu-
manity in light of the cur-
rent challenges and con-
ditions which the world 
has been undergoing as 
a result of Covid-19 pan-
demic. His Highness indi-
cated that the project will 
be a great incentive for 
young Arab scientists to 
start working in the field 
of space engineering.

His Highness RAK 
Crown Prince congratu-
lated the wise leadership 

on this world-renowned achieve-
ment, which is added to the UAE’s 
achievements actualized by the de-
termination of its subjects; so, we 
ought to congratulate the UAE for 
this historical achievement which 
it has written in gold in its name 
and that of all Arabs.
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Ras Al Khaimah Municipality and National Meteorological 
Center sign an Agreement

Based on the keenness of the two parties to lay the 
foundations for joint strategic cooperation and to auto-
matically update the Spatial Infrastructure Project for 
Ras Al Khaimah by updating the Geographic Informa-
tion System, Ras Al Khaimah Municipality Department 
signed a memorandum of understanding ‘MoU’ with the 
National Meteorological Center Authority.

Where, His Excellency Munther Mohammed bin 
Shaker, Director-General of Ras Al Khaimah Munici-
pality and His Excellency Dr. Abdullah Ahmed Al Man-
doos, in his capacity as Executive Director of the Na-
tional Meteorological Center, signed the MoU.

The MoU aims to raise the level of integration between 
local and federal authorities in a manner that serves these 
directions, organizes and facilitates procedures for im-
plementing projects and facilitates the provision of ser-
vices within the framework of laws and regulations. The 
agreement also contributes to supporting and developing 

ways of cooperation and will have a positive impact in 
improving the provision of government services.

It is worth noting that the Municipality Department 
always seeks to facilitate the provision of services, and 
to extend bridges of communication with customers and 
strategic partner, who are a major goal in our directions 
and work.

announcement of His Highness 
Sheikh Mohammed bin Rashid 
Al Maktoum, Vice President and 
Prime Minister of the UAE and 
Ruler of Dubai, the new forma-
tion of the UAE Government that 
included merger of ministries and 
bodies and change of powers with 
the aim of creating a government 
that is faster in decision-making 
and more updates of the changes 
in order to contribute to creating 
a better future for the country and 
maintaining its position among 
the first places in the indicators of 
global competitiveness.

His Highness has also praised 

the endorsement of His Highness 
Sheikh Mohammed bin Zayed 
Al Nahyan, Crown Prince of Abu 
Dhabi and Deputy Supreme Com-
mander of the UAE Armed Forces 
of this new government structure 
and his directives to harness all 
resources to preserve the achieve-
ments and accelerate the develop-
ment process so that our country 
can be at the forefront of nations 
and peoples.

His Highness, Crown Prince of 
Ras Al Khaimah said that the UAE 
is still impressing the world with 
its pioneering steps in facing chal-
lenges and reducing the time used 

to get things done, thanks to its 
wise leadership that works hard to 
achieve the aspirations and bring 
happiness to its people so that the 
UAE flag keeps flying at its full 
mast and at all times among the 
nations with determination of the 
bestowal of its devoted and fervent 
national leadership.

His Highness expressed his pride 
in this new formation of the UAE 
Government, which gives the 
world a new model of government 
practices and services.
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The report of Ras Al Khaimah 
Energy Ef
Strategy 2040 issued by the Munic-
ipality of Ras Al Khaimah revealed 
that a reduction in energy and wa-
ter consumption was achieved dur-
ing 2019 by 7 gigawatts of electric 
power and 109 billion imperial gal-
lons of water in the Emirate of Ras 
Al Khaimah, after activation of the 
road lighting, building retrofitting, 
water reuse, and effective irrigation 

programs, besides the two initia-
tives entitled “Le Al Khair Nurshid 
” and “your home matters”.

H.E. Munther Mohammed bin 
Shekar, Chairman of Energy Effi-
ciency and Renewables Committee 
in Ras Al Khaimah, has empha-
sized that Ras Al Khaimah Energy 
Efficiency and Renewables Strat-
egy 2040 is expected to generate 
more than 9.3 billion dirhams of 
net profits to the economy of Ras 

Al Khaimah based on the current 
value, and get additional privileges 
in social, economic, environmental, 
health, and safety areas. 

His Excellency pointed out that 
the strategy achieved during 2019 
many accomplishments, includ-
ing the launch and completion of 
the optional implementation phase 
of Ras Al Khaimah Green Build-
ing Regulations known as Barjeel, 
in Ras Al Khaimah and their man-

Since both parties seek to 
establish joint strategic coop-
eration and benefit from the 
services towards achieving 
their corporate integration, 
RAK Municipality signed 
a Memorandum of Under-
standing with RAK Trans-
port Authority.

H.E. Munther Mohammed 
bin Shekar, Director General 
of Ras Al Khaimah Munici-
pality Department and H.E 
Ismail Hassan Al Balooshi, 
in his capacity as the Direc-
tor General of RAK Trans-
port Authority electronically signed 
the MoU, which aims to strengthen 
cooperation between both parties to 
promote competence and enhance, 
develop and execute the spatial data 
infrastructure of the Emirate of Ras 
Al Khaimah and exchange of avail-
able experience, information and 
data between both parties.

H.E. Munther Mohammed bin 
Shekar noted that the partnership 
contributes in supporting and de-
veloping the means of joint co-
operation and will have a positive 

impact on achieving the objectives 
sought by both parties for public 
interest. His Excellency added that 
the Department seeks to spread out 
laws, regulations and instructions 
that will be beneficial to everyone 
in the society and make transacting 
with the Department smooth as well 
as open channels of communica-
tion with the customer and strategic 
partner, which is a key objective for 
our work and ambitions.

On the other side, H.E. Ismail 
Hassan Al Balooshi, Director Gen-
eral of RAK Transport Authority, 

emphasized that the agree-
ment is a great initiative to 
promote the relationship be-
tween both parties and will 
contribute in supporting the 
joint governmental work by 
exchanging experience to-
wards reaching a better per-
formance.

It is worth mentioning that 
this signed agreement will 
give a great opportunity to 
prepare the technological in-
frastructure among entities 
towards laying the stage for 

achieving the sought-after objec-
tives of the project. An example of 
this is that the baseline map may 
contain all data of transport park-
ing and routes, which will enable 
providing new services to tourists 
and individuals of the society in 
order to support the orientations of 
the Emirate in the field of Tourism. 
It will also enable the baseline map 
to provide data that can be benefit-
ted from to easily access tourist and 
critical locations. 

109 billion gallons of water saved under Ras Al Khaimah 
Energy Strategy

RAK Municipality and RAK Transport Authority Sign an 
MoU
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Ras Al Khaimah Municipality Director General Announces 
Completion of the First Government Building's Retrofitting Project
His Excellency Munther 

Mohammed bin Shekar, 
Director General of Ras 
Al Khaimah Municipality, 
has announced completion 
of the first retrofitting pro-
ject for government build-
ings. Four buildings of Ras 
Al Khaimah Municipality 
have undergone retrofits 
towards achieving 31% re-
duction in energy and wa-
ter, noting that the Ras Al 
Khaimah Energy Efficien-
cy and Renewables Strat-
egy 2040, launched by the 
Municipality last year, has 
contributed to achieving 
a reduction of 7 gigawatt 
hours of electricity consumption, 
and 423 gigawatt hours of heat from 
direct fuel savings.

His Excellecny pointed that Ras 
Al Khaimah Municipality had en-

tered into two contracts for imple-
mentation of two projects involving 
retrofitting of 24 buildings belong-
ing to Ras Al Khaimah Economic 
Zones Authority (RAKZ) and Ras 

Al Khaimah Academy 
Schools Group, besides 
providing a set of targeted 
retrofitting opportunities 
during the period 2020-
2021. Also, the Municipal-
ity entered into contracts 
and initiated the imple-
mentation of preliminary 
solar energy projects on 
rooftops, including the 
first solar energy project 
in government buildings, 
which was implemented 
on the parking lots Ras Al 
Khaimah Municipal De-
partment with a capacity 
of 220 kilowatts.

Release
His Excellecny has also stressed 

that the launch and completion of 
the voluntary implementation phase  

datory implementation 
as of the beginning of 
2020, and implementa-
tion of the first retrofit-
ting project for govern-
ment buildings, which 
was implemented in 4 
buildings belonging to 
the Municipality De-
partment, with 31% re-
duction in energy and 
water achieved.

His Excellecny added: 
“Ras Al Khaimah Mu-
nicipality had entered 
into two contracts for 
implementation of two 
projects involving retrofitting of 
24 buildings belonging to Ras Al 
Khaimah Economic Zones Author-
ity (RAKZ) and Ras Al Khaimah 
Academy Schools Group, and an 

energy management system was set 
up in conformity with ISO 50001 
standards in the Municipality De-
partment to be a pioneering system 
which will be disseminated later to 
other parties in both the government 

and the private sectors, 
where RAKZ has re-
placed 1,500 lighting 
lights in its free zones 
on the Red Island as 
part of an energy effi-
ciency retrofitting pro-
ject. Also, he pointed 
out that a contract of 
wholesale commercial 
sale of treated wastewa-
ter produced by the Ras 
Al Khaimah Sewerage 
Corporation, as part of 
the recycled water use 
expansion project was 

entered into, with another contract 
involving a rooftop preliminary 
solar energy project made, and the 
related implementation has already 
begun.
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Ras Al Khaimah 
Municipality De-
partment revealed 
that the number of 
applications it had 
received over the 
past two months 
through WhatsApp 
service reached 
6000 and involved 
various tasks and 
Administrations.

Ras Al Khaim-
ah Municipality 
launched this ser-
vice to serve its 
customers in light 
of its precautionary measures to 
control the spread of the new Coro-
navirus “Covid 19”, and constantly 
provide its customers with its full 
range of services across all depart-
ments and divisions without inter-
ruption by allocating WhatsApp 
numbers through which applications 
are received and then processed in a 
short period of time.

H.E. Munther Mohammed bin 
Shekar, Director General of the Mu-
nicipality Department said: “Ras Al 
Khaimah Municipality has always 
quested after achieving customer 
satisfaction by providing all the 
services provided by the Depart-

ment perfectly, and strengthening 
work mechanisms good for all cir-
cumstances, especially those which 
arose simultaneously with the out-
break of Covid-19 pandemic, and 
in parallel with the directives of the 
government to reduce or control its 
spread in order to protect the health 
and safety of customers and employ-
ees, ensure business continuity, and 
process any application in record 
times.

His Excellency stated that the De-
partment has, since it adopted the 
precautionary measures related to 
this pandemic, set a mechanism for 
business promotion and continuity 

by creating channels that 
help customers complete 
and process their appli-
cations remotely without 
the need to visit the Cus-
tomer Happiness Center 
of Ras Al Khaimah Mu-
nicipality Department, or 
any other department, to 
keep them safe, where-
upon the remote applica-
tion processing service 
was launched.

H.E. pointed out that 
this service consists of 
allocating numbers to 
the Customer Happiness 

Center, through which the customer 
sends his/her application to the sec-
tions and departments of the Mu-
nicipality, which is received by a 
specialized team in the department 
from Sunday to Thursday, and then 
processed as soon as possible. .

His Excellency stated that in order 
to reduce the customers’ physical 
presence to submit and receive their 
applications once processed, joint 
cooperation was set up with Emir-
ates Post Group that took up the task 
of transaction delivery to custom-
ers’ homes and whereabouts, where 
it managed during this period to de-
liver about 700 transactions.

Ras Al Khaimah Municipality receives 6000 Applications 
through WhatsApp

of Barjeel (Ras Al Khaimah Green 
Building Regulations) in Ras Al 
Khaimah, contributes to a 30% re-
duction in the consumption of energy 
and water in the buildings licensed 
under Barjeel Regulations compared 
to traditional buildings, pointing out 
that the program which was launched 
last year has so far attracted 279 pro-
jects during the optional phase, si-
multaneously with the launch of the 
website of the Energy Efficiency and 

Renewable Energy Administration 
of Ras Al Khaimah Municipality to 
be a platform that provides informa-
tion about the government services 
available and retrofits of new and on-
going projects in the field of energy 
efficiency and renewable energy.

System
His Excellency pointed out that 

the department has established an 
energy management system compat-

ible with the ISO 50001 standard in 
the buildings of the Municipality, as 
a pioneering system to be dissemi-
nated later on to other authorities of 
the government and private sectors, 
in addition to installing 12 public 
charging stations for electric cars in 
the Emirate of Ras Al Khaimah by 
the Federal Electricity and Water 
Authority and various entities affili-
ated with the Government of Ras Al 
Khaimah.
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Ras Al Khaimah Mu-
nicipality Department re-
vealed that the percentage 
of implementation of the 
project of development 
and maintenance works 
implemented in Ras Al 
Khaimah Slaughterhouse 
has reached 100% and 
that some coordination 
in respect of opening the 
slaughterhouse to the pub-
lic is ongoing. 

His Excellency Munther 
Mohammed bin Shekar, Director 
General of the Department, stressed 
the keenness to improve services 
in the establishments falling within 
the jurisdiction of the Municipality, 
starting with the concern with the 
general appearance of buildings and 
facilities that provide all customers 
and workers with appropriate envi-
ronment.

His Excellency pointed out that 
among the projects involving imple-
mentation of development and main-
tenance works is Ras Al Khaimah 
Slaughterhouse the implementation 
of which has reached 100%, and 
that the Project Management in the 
Department is the one in charge of 
implementing the project, and that it 
has quested after setting the require-

ments of the comprehensive study 
of this vital project, and then imple-
mented it according to a timetable 
that includes application of all re-
quirements to upgrade the slaughter-
house facilities and provide the best 
services to the public.

Shyma Al Teneiji, Director of the 
Public Health Administration in the 
Municipality said: “Last year, the 
Municipality launched a series of 
development and retrofitting projects 
and works for a number of munici-
pal buildings and facilities with re-
markable increase in the number of 
customers seeking to avail various 
services, through adoption of appro-
priate projects contributing to retro-
fitting such buildings, according to 
the highest levels, while, simultane-

ously accomplishing the 
missions as required.

She pointed out that 
such retrofitting works 
comprised the slaughter-
house which is one of the 
most vital facilities being 
profusely used by various 
segments of society and 
charitable societies, espe-
cially during events and 
holidays, as it has been 
receiving great numbers 
of slaughtered animals 

such as sheep, cows, and other cat-
tle for which medical examinations, 
slaughter, cutting, etc. are sought, 
and these services are provided ac-
cording to the highest health require-
ments applicable.

Al Teneiji pointed out that the pro-
ject included many works, including 
fences, walls, and floors, implemen-
tation of internal and external paint-
ing works, and maintenance of the 
slaughter line, and other works relat-
ed to windows, doors, and the like, 
which fall within the initiatives of 
the Department to rationalize energy 
consumption.

Al Teneiji noted that during the 
next few days, the slaughterhouse 
will be open to public so that every-
one can avail its services.

Ras Al Khaimah Municipal-
ity has issued the second edi-
tion of the annual report on Ras 
Al Khaimah Energy Efficiency 
and Renewables Strategy 2040, 
which describes the progress 
being made, including the new 
achievements and initiatives, 
and the development expected to 
be made over the coming years.

The annual report highlights 
tangible savings amounting to 7 

gigawatt hours of electricity, 109 
million imperial gallons of water, 
and 423 gigawatt hours of direct 
fuel savings, all made in 2019; 
and notwithstanding the energy 
and water savings it made, the 
strategy has made many impor-
tant achievements at the level of 
its programs.

H.E. Munther Mohammad bin 
Shekar, Director General of Ras 
Al Khaimah Municipality said 

Ras Al Khaimah Slaughterhouse Completed

Ras Al Khaimah Municipality Reviews Energy Achievements
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Ras Al Khaimah Mu-
nicipality Department has 
announced the completion 
of the development, retro-
fitting, and maintenance 
works, including the main 
fish markets in the Emir-
ate, in accordance with the 
highest levels and stand-
ards.

H.E. Munther Moham-
med bin Shekar, Director 
General of the Department, 
said that the Emirate has 3 
main fish markets located in Al Mair-
id, Ras Al Khaimah City, and Digda-
ga, and are among the most important 
markets used by Emiratis living in the 
Emirate and coming from other emir-
ates, as well as Arab residents and 

tourists visiting the Emirate.
He pointed out that fish markets of-

fer various kinds of fish which fisher-
men catch using their nets and boats 
every day, and which contribute to 
filling the market of fresh fish of dif-

ferent types, shapes, and 
sizes depending on seasons, 
and which give consumers 
many options that enable 
them to buy their preferred 
kinds and quantities at af-
fordable prices, as well as 
on offer and demand.

Shyma Al Teneiji, Di-
rector of the Public Health 
Administration in the Mu-
nicipality said: “The fish 
markets in the Emirate are 
characterized by many ad-

vanced service facilities which were 
recently applied after completion of 
the maintenance and development 
works, and which contributed to up-
grading the level of services and fa-
cilities in the markets.

Ras Al Khaimah Municipality 
Department represented by Public 
Health Administration confirmed its 
full commitment to intensify efforts 
in its slaughterhouses during the 
peak period -Blessed 
Eid Al Adha-. As all 
slaughterhouses are 
fully prepared to re-
ceive sacrifices dur-
ing Eid Days, starting 
from Arafa Day, and 
immediately after Eid 
Prayer, until the rest of 
Eid Days and through-
out the normal week-
days to meet the needs 
of customers.

It is worth noting 
that Ras Al Khaimah 

Municipality Department has devot-
ed an integrated team to intensify ef-
forts during Holiday Period and en-
sure that veterinarians are present in 
important ports in the Emirate. This 

included being in Ras Al Khaimah 
Airport around the clock to cover all 
flights and  in Al Darah Port during 
Eid Days in coordination with the 
Ministry of Climate Change and the 

Environment, and the 
RAK Customs Branch 
at the Port. The depart-
ment, represented by 
Public Health Admin-
istration, intensified its 
monitoring campaigns 
over Commercial Mar-
kets, Consumer Com-
plexes, Meat and Poul-
try Shops, Fish and 
Live Birds Markets 
around the clock during 
Eid Days to ensure that 
all services are provid-

Ras Al Khaimah Fish Markets’ Development and Retrofitting

Ras Al Khaimah Municipality sets working hours during Eid Al Adha

that one of the most important ac-
complishments implemented is the 
launch and completion of the vol-
untary implementation phase of 
Barjeel (Ras Al Khaimah Green 
Building Regulations) in Ras Al 

Khaimah, and completion of the 
preparations for the mandatory ap-
plication phase, including technical 
improvements, awareness, training, 
and certificates, and completion of 
the first government buildings ret-

rofitting project, which has been 
applied to four buildings of the Mu-
nicipal Department, while ensuring 
that energy and water consumption 
is reduced by 31%.
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Ras Al Khaimah Mu-
nicipality Department 
issued 140 Building Per-
mits, within 3 months, 
for a number of differ-
ent buildings, in accord-
ance with Barjeel Project 
for implementing Green 
Building Requirements.

The major share of 
those permits was for 
locals residential villas, 
who wish to take ad-
vantage of the require-
ments and benefits of 
those buildings, which 
contribute to reducing 
energy consumption. His 
Excellency Munther Mo-
hammad bin Shekar, Di-
rector-General of Ras Al 
Khaimah Municipality Department, 
said that the Department in accord-
ance with the Ras Al Khaimah En-
ergy Efficiency and Renewables 
Strategy 2040, from which ‘Barjeel’ 
–Green Building Regulations- has 
emerged, has witnessed remarkable 
demand for building residential vil-
las for citizens who want to take ad-
vantage of the requirement, which 

contribute to the reduction of long-
term energy consumption. His Ex-
cellency stated that during the past 
3 months, the department issued 
140 building permits, under Bar-
jeel, which consisted of 77 permits 
for residential villas, 71 permits for 
service appurtenance, as well as a 
two-storey commercial building.

H.E. the Director-General point-
ed out that the citizens ’orientation 

to obtain Green Build-
ing Permits to build their 
homes, indicates their 
awareness of the im-
portance of exploiting 
and benefiting from the 
various requirements that 
are added to housing, in 
which consumption is 
30% less compared to 
traditional housing. This 
contributes to decreasing 
the value of utility bills, 
with a limited increase 
in the cost of construc-
tion that does not exceed 
only 5% over traditional 
housing, which creates a 
long-term saving.

His Excellency called 
on the community mem-

bers to be acquainted with the 
various experiences of the citizens, 
who worked on building their own 
houses within this project. In or-
der to compare the situation and 
the advantages that the owners of 
those houses accrue on the latest 
methods, requirements and various 
technologies that are added to the 
building and their benefits.  

140 Green Building Permits in Ras Al Khaimah

ed to customers of high quality, es-
pecially during Eid Period, due to the 
high demand for products and food 
commodities during this period. 

The Municipality Department 
seeks to organize the work smoothly 
and quickly during Eid Days to meet 
the needs of people and cover the 
large numbers of sacrifices, as part 
of the Department’s Strategy to en-
sure the provision of distinctive and 
high quality services to Public. With 
the importance of the presence of 
doctors around the clock in all facili-
ties of the Department and Livestock 
Market. In order to examine Live 
Animals before slaughter to ensure 

their safety and that they are not 
being infected with any infectious 
diseases and to examine meat and 
organs after slaughter, to ensure their 
suitability for human consumption 
to ensure Public Health and Safety at 
the first level.

His Excellency Munther Moham-
med bin Shaker, Director-General 
of Ras Al Khaimah Municipality, 
extended his sincere congratulations 
to the Wise Leadership and People of 
UAE on Eid Al Adha. Stressing that 
the municipality is among its strate-
gic objectives and the aspirations of 
our Wise Leadership; is working ac-
cording to its plan to ensure Public 

Health & Safety by raising the level 
of food control and intensifying in-
spection campaigns during the Eid 
Period to enhance Preventive and 
Precautionary Measures in light with 
the current circumstances.

His Excellency also stressed that 
the Municipality Department is con-
stantly seeking to meet work require-
ments, especially at peak time of fes-
tive seasons, in addition to ensuring 
the integration of various elements to 
implement safety mechanisms that 
ensure the provision of all health in-
gredients in dealing with the public.
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Ras Al Khaimah 
Municipality De-
partment has com-
pleted its prepara-
tions to receive Eid 
Al Adha, by raising 
the readiness of 
all the slaughter-
houses in the emir-
ate, according to 
the Highest Health 
Standards Levels. 
The Municipality, 
represented by Pub-
lic Health Admin-
istration, stressed 
the commitment of 
the slaughterhouses 
to implement the 
Precautionary Measures related 

to limiting the spread of Novel 
Coronavirus ‘Covid-19’, in line 

with the country’s 
tendencies, espe-
cially with the high 
turnout that is wit-
nessed during Eid.

Shayma Al Te-
neiji, Director of 
Public Health Ad-
ministration, said 
that the department 
has completed its 
preparations re-
lated to all its af-
filiated facilities, 
which provide vari-
ous activities and 
tasks during Eid 
Al Adha. Including 

the slaughterhouses 
located around Ras Al Khaimah 

Without complaining, yet with 
full devotion, selflessness, and pri-
oritizing the homeland’s needs over 
his ones, and while endangering 
himself, Ahmed Abdel Hadi Youssef 
Al Ahmad, from Ras Al Khaimah, 
39 years old, has been for over two 
and a half months bearing a heavy 
burden while facing Covid-19 and 
serving his nation while stationed at 
the front lines of our first defense, 
and despite having been suffering 
from a chronic diseases, namely 
“high blood pressure”, all that was 
less important to him than his love 
to the homeland, and was never to 
weigh against his quest after pro-
tecting the Emirates and its people 
and residents, seeking, according to 
him, to get rewarded by Almighty 
Allah. Despite his leading position 
in the first line of defense, being the 
superintendent of the examination 
center project of Ras Al Khaimah 

Municipality Department, he was 
more like an unknown soldier in 
the efforts and operations to control 
Covid-19 in the Emirate, away from 
the media and its lights, fully and 
continuously engaged in his endless 
mission, having been working for 
over 10 hours a day and 16 hours 

in many days during which he con-
tinued to work until four o’clock 
in the morning, despite having had 
shortly before the global pandemic 
5 surgeries in the nerves, shoulder, 
and muscle in the United States 
of America. Al Ahmed had never 
complained when he felt pain, but 
rather continued to work, and if he 
was assigned a mission, he would 
strive to accomplish it to the fullest, 
yet he has always felt that he was a 
UAE subject and that his homeland 
must always come first, for it is ver-
ily worthy of sacrificing everyone’s 
soul.

Al Ahmed is one of our first de-
fense line unknown soldiers who 
sacrificed more than what the glob-
al virus and pandemic has deprived 
him of for over two and a half 
months, namely “the daily kissing 
of mother’s head and his daughter.”

Ras Al Khaimah Slaughterhouses: New Services to Tackle Coronavirus 

An Unknown Soldier Defeats His Chronic Disease in Our First 
Line of Defense
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to meet the needs of public, and to 
meet the expected growing demand 
for slaughtering sacrifices and other 
livestock during Eid.

Al Teneiji said that the admin-
istration has worked from the be-
ginning to create a number of ser-
vices related to limiting the spread 
of Novel Coronavirus ‘Covid-19’ 
in light of the expected increasing 
demand for slaughtering in slaugh-
terhouses. Starting from Arafa and 
through Eid Days, whether by Indi-
viduals from citizens and residents, 
or charities and various institutions.

Al Teneiji added that the adminis-

tration considered the introduction 
of a service to receive requests for 
sacrificing through text messages, 
by allocating numbers to consum-
ers in order to avoid public presence 
in waiting halls. This comes in line 
with the directions concerned with 
maintaining Public Health & Safe-
ty, as well as doubling the numbers 
of doctors and workers in various 
slaughterhouses to reduce the time 
spent in sacrificial examinations 
and slaughtering them according 
to the highest health standards fol-
lowed. 

The Director of Public Health 

Administration also pointed to the 
activation of a number of slaughter-
ing lines in slaughterhouses, includ-
ing the activation of second line of 
slaughtering sheep in the Central 
Slaughterhouse to double the capac-
ity for slaughtering, to reach 2,800 
slaughters per day. As well as the 
activation of the second line in Al 
Ghail Slaughterhouse, which serves 
the population of Southern Regions 
of Ras Al Khaimah at a rate of 600 
slaughters per day, in order to re-
ceive the increasing numbers of 
sacrificial animals, and to meet the 
needs of public.

Ras Al Khaimah 
Municipality De-
partment has inten-
sified and firmed 
up its control cam-
paigns on various 
ironing and laundry 
facilities based in 
the Emirate, through 
routine and random 
visits done by the su-
pervisory teams, re-
vealing that last year 
the Department was 
able to implement an 
expanded campaign 
to over 100 facili-
ties following which 
an audit of all health 
requirements was conducted, where 
these campaigns resulted in ticket-
ing 12 facilities because their work-
ers had no health cards, failed to 
comply with health requirements, 
and washed outside the laundry fa-
cilities.

The Departemnt stated that 36 
warnings were issued to ironing 
and laundry facilities because their 
workers had no uniforms, and also 

because these facilities devoted no 
care to organization and arrange-
ment, with 3 facilities closed, af-
firming that the inspectors have in-
creased awareness sessions for the 
workers working for those facilities 
with a view to getting them engaged 
in enhancing quality of life stand-
ards.

Shyma Al Teneiji, Director of the 
Public Health Administration in 
the municipality said: “The ironing 

and laundry facilities 
based in the Emirate 
of Ras Al Khaimah 
are monitored by the 
inspectors who carry 
out field visits to ver-
ify their compliance 
with all health re-
quirements and take 
the necessary action 
in case they detect 
violations to tighten 
control.”

Public Health Ad-
ministration of Ras 
Al Khaimah Mu-
nicipality has made 
a number of obser-
vations related to the 

activity of these facilities through 
the previous campaigns, which ne-
cessitated a re-examination of the 
notes and, therefore, the owners of 
the violating facilities and the work-
ers working for them were invited 
to follow and observe all health 
requirements and avoid violating 
them lest strict procedures amount-
ing to closure are taken in respect of 
their laundry facilities.

Ras Al Khaimah Municipality Tightens the Control of 
Laundry Facilities
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Based on its interest of 
participating in Interna-
tional Forums and Con-
ferences, Ras Al Khaimah 
Municipality- Geographic 
Information Systems 
Center (GIS), participat-
ed in the World’s Larg-
est Virtual ‘Geomatics’ 
Conference, over a period 
of three days during July 
2020.

The conference high-
lighted a number of im-
portant topics in the field 
of GIS, such as: linking 
geographic information 
systems with our real 
world and the importance 
of spreading geographic 
knowledge. Among the 
most important workshops that 
were carried out, was a workshop 
entitled the role and importance of 
GIS Sector in counting the number 

of affected people by Covid-19 epi-
demic and identifying its hotbeds 
and isolation areas.

The municipality’s participation 
aims to exchange experiences in 

the field of GIS, as well as 
participate in discussion 
sessions and presenta-
tions, and learn about the 
latest innovations in GIS 
Technology, gain experi-
ence from experts, and 
enhance knowledge of the 
most important products 
and services that operates 
under GIS. 

Ras Al Khaimah Munic-
ipality - GIS Center Team 
was briefed on the latest 
modern applications in 
the field, which provides 
an opportunity to start dis-
cussing the possibility of 
using these applications 
in the Municipal Area and 
the possibility of its re-

versal on the Center’s Strategy and 
the Emirate’s Vision towards Smart 
Transformation and Artificial Intel-
ligence.

RAK Municipality participates in the largest ‘Geomatics’ 
Virtual Conference
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Throughout the ages, major epi-
demics have brought changes in 
“our health systems,” as noted by 
Historian and Demographic Expert 
Patrice Bordeaux from the Graduate 
School of Social Sciences; the epi-
demics have produced the concept 
of quarantine and devised methods 
of sanitization. In the circumstances 
that the world is witnessing under 
the repercussions of the Corona-
virus Pandemic, this epidemic has 
had a great impact on our psycho-
logical and physical health.

Corona pandemic has imposed 
quarantine on most of the world’s 
population, and the issue of weight 
gain during this quarantine has be-
come an obsession that worries 

many of us. Sometimes, the state 
of boredom and lack of movement 
leads to resorting to food in order to 
pass the time, which leads to the ac-
quisition of unhealthy eating habits, 
such as staying up late and eating 
plenty of food late at night, which 
results in a rapid increase in weight.

As being overweight or obese, is 
a major risk factor for Non-commu-
nicable Diseases such as:
• Cardiovascular diseases (primar-

ily heart attacks and strokes);
• Diabetes;
• Musculoskeletal Disorders (espe-

cially osteoarthritis - a degen-
erative disease that affects the 
joints and causes the disability 
to a large extent);

• Some types of cancer (endome-
trial cancer, breast cancer, ovar-
ian cancer, prostate cancer, gall-
bladder cancer, kidney cancer, 
and colon cancer).

The risk of developing these Non-
communicable Diseases increases 
with increasing body mass. Accord-
ingly, we must reduce obesity to 
protect ourselves from the diseases 
associated with it. Here are some 
tips to reduce weight and to follow 
a healthy lifestyle:

Nutrition and Calories
• Not to exceed the required caloric 

limit, by monitoring the amount 
of foods we eat and the amount 

Major Epidemics effect on Societies 
This is how Coronavirus affected our lives

B U S I N E S S

Amna Ali Al Mahya

There is no doubt that the emerging coronavirus known as “Cov-
id-19” left its mark on various aspects of our lives. Entire countries 
were paralyzed, borders were closed, global economies were slowed 
down, and even schools were closed. One historian says: “Epidemic 
threatens social ties and unleashes a hidden form of civil war in which 
everyone is wary of their neighbor ... The spread of epidemics is always 
a test for human societies.”
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of calories these foods contain.
• Paying attention to breakfast, as 

staying up late and sleeping too 
late leads to skipping mealtime, 
which is an essential meal in 
proper nutrition so it should not 
be forgotten or neglected, and be 
careful not to eat sugars, choco-
late, honey and molasses, or any 
source of sugars in breakfast.

• Eat protein from eggs, cheese, 
milk, meat, nuts, and legumes 
from chickpeas and beans for 
breakfast. These protein-rich 
foods provide the body with en-
ergy, increase satiety for long 
hours, increase hours of metabo-
lism and burning calories.

• Eating lots of vegetables and 
fruits, except fruits that contain 
sugars.

• Avoid sugars in general, because 
they work to increase the secre-
tion of insulin, a growth hor-
mone that increases the accu-
mulation of fat in the body, and 
causes low blood sugar, which 
leads to hunger, as high insulin 

in the body increases the state of 
hunger, and reduces the feeling 
of satiety.

• Eat additional supportive snacks 
between basic meals, which are 
important because of the length 
of sitting at home; snacks do not 
have to be large meals, as you 
can have a cup of Milk, Laban, 
or a handful of Nuts.

• Measure your weight daily, usu-
ally it is not recommended to 
measure for those who are on a 
diet, but during this period you 
should follow-up and pay atten-
tion to know the increase during 
the quarantine.

Level of Physical Activity
• Home exercises should be prac-

ticed by relying on movement 
and strengthening muscles, by 
walking at home, using home 
gyms, doing exercises such as 
tummy tuck, and exercises that 
strengthen muscles such as car-
rying weights. There must be 
movement inside the house, 

make a muscle effort, and do not 
give up to Idle.

Psychological State
• The necessity of improving the 

psychological state, as boredom 
may lead to eating food as com-
pensation for suppression and 
boredom, which leads to vorac-
ity and failure to monitor the 
amount of food eaten.

• Do not to consider home quaran-
tine as a punishment, practice 
self-loving hobbies, read stories 
of interesting topics, watch good 
movies and series, improve your 
relationship with your family 
members, which reduces bore-
dom thus reduces the need for 
food.  In addition, raise morale 
and optimism; develop a plan to 
take advantage of this compul-
sory period, and direct yourself 
towards beneficial actions such 
as planning, attending training 
workshops, developing skills, 
etc.

B U S I N E S S



About Hope Probe Mission 
2020

In May 2015, His Highness Sheikh 
Mohammed bin Rashid Al Maktoum, 
Vice President, Prime Minister of the 
UAE and Ruler of Dubai, announced 
the launch of Hope Probe, the Emir-
ates Mars Mission and its slogan. 

The country has started work on a 
project to send the First Arab Islamic 
Probe to Mars after the issuance of 
a Decree from His Highness Presi-
dent Sheikh Khalifa bin Zayed Al 
Nahyan, to establish Emirates Space 
Agency. This scheme was part of the 
Emirates Lunar Exploration Project 
whose plan was not affected despite the challenges 
posed by Coronavirus. 

What is Emirati Hope Probe?
A space probe is a robotic spacecraft that operates 

without a crew, and does not revolve around the Earth. 
Rather, its mission is to explore outer space by launch-
ing it into space in order to identify one or more celestial 
bodies that include the planet, moon, comet, and aster-
oid, or explore the planetary or interstellar medium. As 
for talking about the meaning of Hope Probe, the name 
was announced in 2015, where His Highness Sheikh 
Mohammed bin Rashid Al Maktoum, Vice President, 

Prime Minister of the UAE and Ruler of Dubai said at 
the time, “We do not know despair or impossible, so 
the choice was made on (Hope Probe). 

Hope Probe Launch Time
The Emirates Hope Probe Mars Mission will start 

on 20 July 2020, at 21:58:14 UTC after midnight 
Emirates time, from Tanegashima Space Center using 
Mitsubishi Heavy Industries Platform.

Duration of Hope Probe to Mars
It is planned that the UAE Hope Probe will reach 

Mars by 2021, coinciding with the UAE Golden Jubi-
lee since its establishment, as the Probe will take on its 

Hope Probe: Emirates Mars Mission

Prepared by Amani Al Nuaimi 

UAE Leaders, Sheikhs and people love challenges; they believe that 
nothing is impossible. Despite the challenges posed by the Coronavi-
rus Pandemic, the countdown to the launch of Emirates Hope Probe 
within Emirates Mars Mission has begun to be the first Arab mission 
to another planet. The Hope Probe will launch its historical mission 
from the Space Station on Tanegashima Island in Japan, with the UAE 
reserving its place among only nine countries that aspire to explore 
this Red Planet.
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journey to Mars a period of approximately 7 months.

Hope Probe Preparations 
The Emirates Space Agency oversees and 
fully fund Hope Probe project that will make 

an Arab Scientific Shift, while it is being 
developed by Mohammed bin Rashid 
Space Center ‘MBRSC’ in cooperation 
with International Partners. As for plan-
ning, management and implementation 
processes, an Emirati Team whose 
members rely on their skills and dili-
gence to acquire all knowledge relat-
ed to space exploration sciences and 
its applications supervises it. 

Numbers related to Hope Probe 
• 450 Engineers, Technicians, and Ex-

perts
• 12 Thousand Job Assignments during 6 

years
• 5.5 Million working hours

• 200 designs for new technologies  
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• 15 Scientific Partnerships with Universities and Inter-
national Centers

Hope Probe Scientific Instruments 
Three Scientific Instruments were specially designed 

to complete the journey of Emirati Hope Probe to ex-
plore Mars and study different aspects of its atmospher-
ic layers, including:
• EMIRS: an interferometric thermal infrared spec-

trometer
• EXI: a multi-band camera capable 
• EMUS: UV spectrophotometer
• In order to learn more about each instrument, refer to 

Hope Probe Mars Mission Official Portal.

Hope Probe Journey 
The probe will launch 

at a speed of 121 thou-
sand km / h, it will use 
Star Tracker to find its 
location and direction, 
and upon reaching Mars 
Orbit, the speed will 
slow to 14 thousand km 
/ h. After arriving, the 
probe will begin to or-
bit Mars in an oval path 
that takes 55 hours to 
complete a full course 
on Mars, after which the 

scientific mission begins to study climate changes on 
Mars. It should be noted that there will be a delay in 
the signal sent from the Probe to Earth, ranging from 
13-26 minutes.

Hope Probe Objectives 

Scientific Objectives
Hope Probe and Emirates Mars Mission will present 

the first integrated picture of Mars’s Atmosphere, and 
its most important scientific objectives are:

Carrying out deep studies on climate changes occur-
ring on Mars, and working on a map that shows the 
nature of weather in Mars by studying the bottom layer 
of its atmosphere

Conducting ex-
tensive and in-
depth studies to 
find out the reasons 
behind escaping of 
oxygen and hydro-
gen gas from Mars 
Atmosphere 

Exploring the in-
fluence of climate 
changes on Mars 
in shaping escape 
phenomenon by 
studying the rela-
tionship between 
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the lower and upper atmosphere layers
Studying the erosion of Mars Atmosphere 
Studying the movement of dust and water on Mars 

Atmosphere

Strategic Objectives
• Improving the quality of life on Earth by making new 

discoveries
• Supporting and encouraging international cooperation 

in exploring Mars
• Improving and raising the level of Emirati Competen-

cies in the field of exploring other planets
• Establishing the position of United Arab Emirates as 

a beacon of progress in the region
• Encouraging and inspiring young Arab Generations to 

study Space Science
• Supporting the concept of scientific knowledge, as it 

is expected that a sustainable economy in the future 
will be knowledge-based

About Hope Probe
• Launch Date: 19 July 2020
• Departure Speed: 34,082 km / h
• Departure: Japan
• Missile: Mitsubishi Missile
• Missile Speed: 121,000 km / h

• Journey Duration: about 7 months
• Distance to Mars: 493.5 million km

About Mars
• The smallest planet in the Solar System
• The fourth planet in order in terms of distance from 

the sun
• The day on Mars is just over 24 hours
• The Martian year equals 687 days
• Mars is a rocky planet
• Mars has two orbits around it
• Mars is surrounded by a delicate atmosphere
• It is called the red planet, as it appears in red due to the 

oxidation of iron scattered in its soil
• Mars does not have a magnetic field

With this, we have reached the end of our article on 
Emirates Hope Probe Mission to Mars, the First Arab-
Islamic Probe, which will be launched on July 19, 2020 
as the first Arab Mission to another planet.  We advise 
you to visit My Bayut Blog to keep up to date with 
everything related to space science in the UAE, such as 
Sharjah Center for Space and Astronomy, International 
Astronomy Center in Abu Dhabi, and UAE Satellite 
‘Khalifa Sat’.

Source: Wikipedia
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The situation constantly changes as well as the needs 
and ideas do, and in order to continue you must be able 
or able to change. In the late second half of the last cen-
tury, the need raised for managers who are able to con-
vert customers’ anger into complacency, unit employ-
ees, and even motivate them to work and succeed as 
they at the same time are working in fact to satisfy not 
only customers but also employees. In order to reach 
this new generation of leaders, it is necessary to take 
care of the leader first, then the employees and custom-
ers at the same time.

A Leader’s Self-relationship
You must first define the strengths within you, and 

then you must convert personal characteristics into 
leadership characteristics. You must awaken the gi-
ant inside you, whatever these characteristics are, they 
must be developed and do not underestimate them. The 
important thing in this is perseverance and try to have 
a broad imagination.

Focus on deeds rather than words, People believe 
you more when you do more than you say. A successful 
manager should also clarify his or her ideas to others 
so that he or she is close to them. The leader must also 
have clear and achievable goals, so planning must be 

done, priorities must be set and time must be organized 
and thus maximize the possibilities of verification.

The leader also has to be focused and disciplined. 
Avoid all that distracts your mind and try to follow 
important matters only. You must believe in yourself, 
your goals, and persevere; keep trying repeatedly until 
you reach. Be aware that patience and perseverance are 
greater than talent.

The leader must always be positive with happy 
thoughts, always expect the positive, is the one who 
solves the problems. Always be confident of solving 
all problems, and spread positivity until you surround 
yourself with positive people.

Anxiety is the biggest issue in humans, therefore, 
the leader should not worry but rather to live his life 
day by day and stop thinking about the past and future. 
The leader is the one who focuses his effort on the time 
when he can do something. All you have to do in the 
present is to plan for the future based on pervious ex-
periences, and always remember that the future and the 
past cannot be changed by anyone. Only then, you will 
be surprised by the results.

A leader is a person who works quietly with minimal 
mental disorder; he must reject his fears and spread en-
ergy into his life.  Enthusiasm should not fade within 

Quote from the Leader in You Book

Prepared by Amani Al Nuaimi 

This book expresses the most important ideas reached by “Dale Car-
negie”, which was classified as the most important lecturer at the begin-
ning of the twentieth century in the field of Human Development and 
was written by “Stuart R. Levine” and “Michael A. Chrome” from Dale 
Carnegie Foundation and its Partners.

This book is the most important advice and rules that leaders must 
follow in order to succeed in managing their organizations. As suc-
cess has rules that must be discovered and worked on, and these rules 
change from time to time.
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him, for enthusiasm strengthens the ability of a person 
to achieve anything and a good motivation to achieve 
goals, as emotions are more powerful than ideas.

Leader’s relationship with employees and clients
The situation has changed from before, now the suc-

cessful leader is who is able to establish successful 
communications. The leader is no longer the authori-
tarian person who holds a whip and has a monopoly on 
the “Right to Success”. It is necessary to exchange ide-
as with others from employees and customers.  Many 
leaders have succeeded because of their ability to listen 
and hear. It is not surprising that Roland Reagan was 
called “The King of Communications” and that any 
citizen had the right to meet President “Abraham Lin-
coln”.

The employees must say what they feel or think as 
they are the closest to work, allow them to express 
themselves comfortably and with ease and you will 
achieve great success. Cultivate trust in the organiza-
tion and be gentle with your employees; motivate them, 
encourage them, involve them in decision-making, per-
suade them with your thoughts until they do what you 
want, make them feel that the company or organization 
is theirs. Over and above, show them that you care of 
their personal issues, nothing is more important than a 
leader getting a real desire from his employees to per-
form their jobs without the use of force or intimidation.

The leader also has to form a team, as he needs eve-
ryone all the time. Teamwork has a magical effect, the 
organization really needs a cooperating group and a 
talented leader, and this will be only achieved with a 

shared sense of achieving a common goal. So, involve 
your employees in decisions –making, let them act on 
their own and feel that they are important in the organi-
zation, thus increasing their desire to work and succeed.

The leader must also, if he reaches satisfactory results 
and achieve the goals, he must generalize this success 
to all the team that praises them all, just as in the event 
of mistakes, he should not worry but on the contrary, 
mistakes are the path to success. Japanese people see 
mistakes as the key to change for the better, they are a 
natural part of life.

In addition, if the leader reaches satisfactory results 
or achieves his goals, he must share this success among 
all the team and praise them all. Similarly, in the event 
of errors, the leader must not overact and worry, as mis-
takes are the path to success. Japanese people perceive 
mistakes as the key to change for the better; they con-
sider them as a natural aspect of life.  

The leader must also approach the clients, try to un-
derstand their needs, what they want, listen to them, 
get closer and closer to them so that your product is 
desirable to them, do not impose your taste and choices 
on them. The products and services are directed to the 
clients who will not accept them or reach their satisfac-
tion unless they meet their desires and directions. You 
should try continuously to improve the quality of your 
products, do not stop, always be unsatisfied with the re-
sults, seek and strive for the best improvements, and be 
aware of whatever happening outside your organization 
at all levels. Do not be an ordinary person, be a leader!
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 نتقدم  بالشكر والتقدير لخط الدفاع األول الذين يبذلون أقصى مجهوداتهم
لحمايتنا ولهم منا كل التحية والشكر وكل التقدير لدولة اإلمارات                

العربية المتحدة حكومة وشعبًا                
Al Makaan Trading DMCC,
 JLT – Cluster F – HDS Tower Office 1801
Tel : +971 4 4525 420
Fax : +971 4 4525 268
P.O.Box : 118936 
Dubai,United Arab of Emirates
Email: info@almakaan.com

Faisal Jassim Trading Company LLC 
our flagship entity established in 1988, specializes in 
the engineering, manufacturing and trading of products 
and systems, in the electrical and mechanical fields 
related to the building services industry. Today, we 
have earned a respected reputation of expertise and 
excellence, employing in excess of 1000 qualified staff 
with facilities exceeding 25000 m2.

نتقدم  بالشكر والتقدير لخط الدفاع األول الذين يبذلون أقصى

مجهوداتهم لحمايتنا ولهم منا كل التحية والشكر وكل التقدير 

لدولة اإلمارات العربية المتحدة حكومة وشعبًا



 Issue No. 519 - 2020 - Ras Al Khaimah Municipality Magazine 

25

News

m u n r a k a e



 Issue No. 519 - 2020 - Ras Al Khaimah Municipality Magazine 

26

News

m u n r a k a e

 نتقدم  بالشكر والتقدير لخط الدفاع األول الذين يبذلون أقصى مجهوداتهم

لحمايتنا ولهم منا كل التحية والشكر وكل التقدير لدولة اإلمارات                

العربية المتحدة حكومة وشعبًا                

Hor AL Anz. Nr Old Ministry Labour
Box No : 97123
Dubai - UAE

Tel : +971 4 2699989
Fax : +971 4 2699789
Web : www.alwareed.ae
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Emirates Photo Marketing LLC
PO Box 1530, 

Ajman, United Arab Emirates 
Tel:+97167466751 Extn.: 212 / Fax.: +97167466285

Website :  www.epmuae.com
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EMIRATES PRINTING FORMS ESTABLISHMENT

Abu Dhabi Office
P.O. Box 4678 
Abu Dhabi, U.A.E.
Tel. No: (9712) 6730800 
Fax No: (9712) 6730065
Email: info@epfead.ae

Dubai Office
P.O. Box 27222
Dubai, U.A.E.
Tel. No: (9714) 2827877 
Fax No: (9714) 2827518
Email: epfedxb@epfedxb.ae

with 10 branches in whole UAE
call: 800222111
mobile and whatsapp: +971 50 675 1624
email : sand.dance.tire@gmail.com
www.sanddancetyre.com

sand dance tyre and car services

IBN Battuta Gate Office Building 
PO Box : 410321
Dubai - UAE Office No 715
Tel :+971 4 583 6967
Email : info@atto.ae

AUH :ALKhaldia -premium motors
Alahlia building Block 13
M floor  Office No 14
UAQ: Industrial Area 4
Al Hael  street office # 62 Block No1

Web : www.atto.ae

Protect yourself from tax violations 
PAY ONLY 500 AED and get your annual VAT assessment 
GET your 20% DISCOUNT on any of the services

 نتقدم  بالشكر والتقدير لخط الدفاع األول الذين يبذلون أقصى مجهوداتهم
لحمايتنا ولهم منا كل التحية والشكر وكل التقدير لدولة اإلمارات                

العربية المتحدة حكومة وشعبًا                

TRIGENIA ENERGY EFFICENCY SOLUTIONC LLC
TEL : +971 2 62 78121
P.O.BOX : 15825 ALAIn
Falcon Tower - Suite # 1402
Hamdan St . AbuDhabi , UAE
Email : ESCO@trigenia-ae.com
www.trigenia-ae.com
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 نتقدم  بالشكر والتقدير لخط الدفاع األول الذين يبذلون أقصى مجهوداتهم
لحمايتنا ولهم منا كل التحية والشكر وكل التقدير لدولة اإلمارات                

العربية المتحدة حكومة وشعبًا                

Jumeirah Lake Tower, Dubai
United Arab Emirates United Arab Emirates

Tel :+971 4 36 88 461
Email : Bassel.Makarem@mediamak.ae
Web : www.mediamak.com

Gulf Coast Engineering
Tower 1, 6th Flr. Ofc. 10
P.O Box 86402
RAK Amenity Tower Al Hamrah 
Ras Al Khaimah- UAE
Tel : +97172433031
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Shade M Beauty 
عالمة تجارية لشركة
Beauty Reformists DMCC
                                                                                                                                       SHADE M

عالمة تجارية لل�كياج خالية من املكونات الضارة وحاصلة عىل شهادة الحالل. هي مناسبة للنباتي�

و� يتم اختبارها عىل الحيوانات 

 تتميز                  بالتنوع الثقايف والتعب� عن الذات. تم تصميمها من قبل نور خليفة وجويل نوبا�

اللت� §تلكان خربة واسعة واحرتاف يف مجال التجميل حيث عملتا يف رشكة لوريال العاملية ملدة  18 عاًما

وقد أدى ذلك إىل إنشاء هذه العالمة التجارية املث�ة التي صنعت يف إيطاليا و تركز عىل أعىل معاي� الجودة 

  اكتشف املزيد عىل

 

 يقع املقر الرئييس لرشكة               يف اإلمارات العربية املتحدة. يفتخر مؤسسو الرشكة نور خليفة وجويل نوبا�

  بالرؤية املستقبلية لحكام االمارات الكرام ولجهودهم االستثنائية التي تصبو � هو خٌ� لألمة و األجيال

Shade M

  SHADE M

www.instagram.com/shadembeauty و @ShadeMBeauty 

www.instagram.com/shadembeauty shadembeauty.com

.

.

.



 Issue No. 519 - 2020 - Ras Al Khaimah Municipality Magazine 

31

News

m u n r a k a e

The National Laboratory and Research Center ( NLRC ) is a private Emirati laboratory that provides testing services internationally. It 
was established in 2013 in the Emirate of Fujairah - Free zone II. 
NLRC is specialized to the testing of tobacco and tobacco products (raw tobacco, cigarettes, tobacco pipe, cigarilyos, tuscan cigars, molasses 
and dokha), and also provide a comprehensive service for electronic nicotine products such as e-liquid vape, perfume and perfumery product, 
alcoholic and non- alcoholic beverages, detergent and disinfectant solutions, cosmetics & personal care products, non-sterile products, and 
water analysis thru utilizing the latest testing techniques and equipped with sophisticated instruments and augmented by a well-qualified and 
experienced team to provide our customers with reliable, accurate and confidential solutions in a timely manner.
NLRC is a certified and accredited by GAC (GCC Accreditation Center) & ENAS (Emirates National Accreditation System) conforming to 
ISO/IEC 17025:2017, the international standard against which the technical competence of testing for a defined scope and operation of 
quality management is assessed.
The laboratory always strives to provide the best for its customers through: Competitive Price, Reliability, Quality, Efficiency and 
Speed of Services.
Chemical Testing              Biological Testing              HALAL Testing               Pesticide Residue Testing   

National Laboratory & Research Center
نتقدم بوافر الشكر والتقدیر

إلى مقام صاحب السمو
الشیخ خلیفة بن زاید ال نھیان 

رئیس الدولة - حفظھ هللا 
إلى مقام صاحب السمو

الشیخ محمد بن راشد ال مكتوم 
نائب رئیس الدولة رئیس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه هللا  

إلى مقام صاحب السمو
الشیخ محمد بن زاید ال نھیان 

 ولي عھد ابوظبي - نائب القائد األعلى للقوات المسلحة  

وأصحاب السمو اعضاء المجلس االعلى لإلتحاد على ما قدموه
من دعٍم لصف الدفاع األول ضد جائحة كورونا 

واھتمامھم المباشر وبجمیع افراد المجتمع وتسھیل العمل في 
كافة قطاعات الدولة ونسأل هللا أن یحفظ القیادة الرشیدة 

وأن تظل االمارات بأمن وآمان وتقدم وازدھار
ناشيونال البوراتوري اند ريس�ش سنرت  (NLRC) هو مخترب إمارا�
خاص يقدم خدمات االختبار دوليًا. تأسس يف عام 2013 يف إمارة الفج�ة

املنطقة الحرة الثانية.

املخترب متخصص يف اختبار منتجات التبغ (التبغ، السجائر، السيجار،
تبغ الغليون ، السيجاروس ، سيجار توسكان، املعسل و الدوخه) 

ك� يقدم خدمات شاملة من حيث منتجات النيكوت� اإللكرتونية مثل

(E-liquid Vape) ، العطور، املرشوبات الكحولية وغ� الكحولية ، املنظفات
واملطهرات ، مستحرضات التجميل ومنتجات العناية الشخصية ، املنتجات غ� املعقمة

وتحليل املياه من خالل استخدام أحدث تقنيات االختبار ومجهزة بأدوات متطورة ومدعومة

بفريق مؤهل جيًدا وذوي خربة لتزويد عمالئنا بحلول موثوقة ودقيقة ورسية يف الوقت املناسب

املخترب معتمد من قبل هيئة االعت¸د ENAS (نظام االعت¸د الوطني اإلمارا�)

وGAC (مركز االعت¸د الخليجي) وفًقا ملعاي� النظام الفني واإلداري 

ISO / IEC 17025:2017 املتطلبات العامة لكفاءة مختربات االختبار واملعايرة.
يسعى املخترب داÂًا لتقديم األفضل لعمالئه من خالل: األسعار التنافسية، الجودة ، الكفاءة ورسعة تقديم  كث�من الخدمات.

االختبارات الكيميائية            االختبار البيولوجي            اختبار الحالل            اختبار بقايا املبيدات     

P.O Box 5013, Fujairah Free Zone II, Fujairah -UAE
Tel: +971 9 2243774 / Fax: +97192232755  
Web:  www.nationallaboratory.ae
Email : info@nlrc-ae.com
www.facebook.com/nlrcuae , www.linkedin.com/company/nlrcuae
twitter.com/nlrcuae ,www.instagram.com/nlrcuae
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Congratulations To
 

 H.H Sheikh Khalifa Bin Zayed Al Nahyan
 President Of United Arab Emirates     

 On The Occasion Of
 Accession Day

 
 We Wish His Highness Progress And Success
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 نتقدم  بالشكر والتقدير لخط الدفاع األول الذين يبذلون أقصى مجهوداتهم
لحمايتنا ولهم منا كل التحية والشكر وكل التقدير لدولة اإلمارات                

العربية المتحدة حكومة وشعبًا                

خدمات التوظيف                    
تأجير العمالة تحت الطلب         

خدمات حقول النفط و الغاز

Tel +97126661314 - Fax : +97126661413 - Mob : +971558999953
P.O.Box : 60405 - Email : issam@petroland.net

 نتقدم  بالشكر والتقدير لخط الدفاع األول الذين يبذلون أقصى مجهوداتهم

لحمايتنا ولهم منا كل التحية والشكر وكل التقدير لدولة اإلمارات                

العربية المتحدة حكومة وشعبًا                

  
  

 

EWAN Al Khaleej G.C

 
Services Offered 
• Building Design 
• Buildings – Villas Construc�on and Finishing  
• Interiors Works and Design  
• Building Renovation Analysis 
• Landscaping  
• MEP Works 
• Fit tout Works 

AlMaamouraNahyan
POBox131079
AbuDhabi - UAE

Mobile : +971506620321
Tel : +971 26665620
Fax : +97126665621

Email : info@ewangcc.ae
Web : www.ewanconstruc�on.com



 Issue No. 519 - 2020 - Ras Al Khaimah Municipality Magazine 

34

News

m u n r a k a e

أتقدم بالشكر والتقدير لخط الدفاع األول الذين يبذلون أقصى

مجهوداتهم لحمايتنا ولهم منا دومًا كل الشكر والتقدير 

وكل التقدير لدولة اإلمارات العربية المتحدة حكومة وشعبًا 

 محمود مدحت
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نتقدم بالشكر والتقدير لخط الدفاع األول الذين يبذلون أقصى

مجهوداتهم لحمايتنا ولهم منا دومًا كل الشكر والتقدير 

وكل التقدير لدولة اإلمارات العربية المتحدة حكومة وشعبًا 

info@wof-agritech.com
Tel : +97142690505
P.O.Box 85972 
Dubai, UAE

World Of  Farming

Office 133 l Matloob Building B | Sheikh Zayed Road 
Al Safa 1 | P.O. Box 26265 | Dubai | UAE  
Email: info@pure-arabia.com 
Tel: +971 4 380 6020
Fax: +971 4 380 6069

PURE ARABIA L.L.C.

 نتقدم  بالشكر والتقدير لخط الدفاع األول الذين يبذلون أقصى مجهوداتهم
لحمايتنا ولهم منا كل التحية والشكر وكل التقدير لدولة اإلمارات                

العربية المتحدة حكومة وشعبًا                

 نتقدم  بالشكر والتقدير لخط الدفاع األول الذين يبذلون أقصى مجهوداتهم
لحمايتنا ولهم منا كل التحية والشكر وكل التقدير لدولة اإلمارات                

العربية المتحدة حكومة وشعبًا                

T.  +971 2 65 44 146   |   M. +971 56 750 7521   |   E. support@getvam.com  

 Level 17, Office Tower, World Trade Center, Abu Dhabi, United Arab Emirates

Value Added Marketing

Guardian Management & Development Consultants LLC
Deyaar Head Office Building
Near to Emirates MAll, Office 402, 4th Floor.
Phone +97143995101
Fax +971 4 3328871
Email info@guardian-mc.com

نتقدم  بالشكر والتقدير لخط الدفاع األول الذين يبذلون أقصى

مجهوداتهم لحمايتنا ولهم منا كل التحية والشكر وكل التقدير 

لدولة اإلمارات العربية المتحدة حكومة وشعبًا


