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البلدية.

٭ ترتيب امل�اد يف املجلة يخ�شع لعتبارات 
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م�شبار الأمل

هذا الإجناز التاريخي مبثابة فخر لدولة الإمارات العربية املتحدة و ملجل�س التعاون اخلليجي 

ه�  و  اإجنــازًا جديدًا  معها  العامل حاملًة  اأنظار  الإمــارات جتذب  وها هي  اأجمع،  العربي  وللعامل 

الدول  م�شت�ى  على  ن�عه  من  الأول  وامل�شروع  املريخ  ل�شتك�شاف  الف�شائية  املهمة  الأمل«  »م�شبار 

العربية ، وبذلك تك�ن دولة الإمارات �شمن الدول اخلم�س الأوىل التي و�شلت اإىل الك�كب الأحمر 

على م�شت�ى العامل اأجمع .

 تع�شق دولة الإمارات بحكامها و�شي�خها و�شعبها التحديات، فهم ي�ؤمن�ن باأن ل �شيء م�شتحيل، 

فعلى الرغم من جائحة تف�شي الأوبئة اإل اأن دولة الإمارات العربية املتحدة قامت بالت�شدي لها .. 

�شاعية بالإ�شرار والعزمية لتحدي كل �شي يعيق طم�حاتها .. 

م�شبار الأمل ه� ر�شالة تاأكيد للجميع على اأننا قادرون يف دولة الإمارات والعامل العربي على 

والإمكانات  بالقدرات  والثقة  الروؤية  ت�فرت  ما  اإذا  مهمة  علمية  وقفزات  �شخمة  م�شاريع  اإجناز 

والطاقات الب�شرية.  

فتحقيق هذا امل�شروع ه� ا�شتثمار يف امل�شتقبل وم�شدر اإلهام لل�شباب باأن ل حدود للإمكانات 

اأن ل �شيء م�شتحيل وميكن لأ�شحاب  عند ت�فر الإرادة والت�شميم و ر�شالة اإىل اأجيال امل�شتقبل 

العزمية تخطي احل�اجز و التحديات  و التطلع اإىل اكت�شاف املزيد وحت�يل التحديات اإىل فر�س.

اأيام  نعي�س الي�م وكل ي�م بتذكر هذا الإجناز ور�شائل الفخر والعز  يف دولة الإمــارات، فهي 

اإماراتية بامتياز، نق�ل فيها لكل من يحمل يف قلبه وعقله النتماء لهذا البلد الغايل ، دائمًا اإماراتنا 

الر�شيدة   قيادتنا  اأهنئ  الإجنــاز  وبهذا  قادتها  وعزمية  اأبنائها  ب�ش�اعد  اهلل  باإذن  واأقــ�ى  اأجمل 

وفريق العمل يف م�شروع املهمة الف�شائية » م�شبار الأمل « واأهنئ �شعب دولتنا احلبيبة  ، فخ�رين 

بكم وبهذا الإجناز امل�شرف ..

منذر حممد بن �شكر 

االفتتاحية
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�صعود بن �صقر : »م�صبار الأمل« اإجناز تاريخي وعلمي رائد يخلد ا�صم الإمارات يف م�صاف 

الدول املتقدمة ب�صناعة الف�صاء

 اأكد �شاحب ال�شم� ال�شيخ �شع�د بن �شقر القا�شمي ع�ش� املجل�س الأعلى حاكم راأ�س اخليمة، اأن جناح و�ش�ل م�شبار الأمل ملدار 

ك�كب املريخ، يعد اإجنازًا تاريخيًا وعلميًا رائدًا يخلد ا�شم الإمارات يف م�شاف الدول املتقدمة ب�شناعة الف�شاء والبحث العلمي على 

م�شت�ى العامل.

واأ�شاد �شم�ه بتحقيق هذا الإجناز العربي على يد اأبناء ال�طن بف�شل الدعم اللحمدود من القيادة الر�شيدة لدولة الإمارات، 

م�ؤكدًا اأن اأبناء الإمارات قادرون على ال��ش�ل باأحلمهم وطم�حاتهم اإىل اأق�شى احلدود، ول وج�د لكلمة م�شتحيل يف قام��شهم.

وقال �شم�ه: »قبل 5 عق�د كان حلم وطم�ح ال�شيخ زايد »طيب اهلل ثراه« م�ؤ�ش�س دولتنا وباين نه�شتها، ال��ش�ل من ال�شحراء اإىل 

الف�شاء، والي�م حتقق احللم بالتزامن مع احتفال الإمارات مبرور خم�شني عامًا على تاأ�شي�شها، وا�شتطاعت دولتنا الغالية ب�ش�اعد 

وعق�ل اأبناء و�شباب ال�طن املخل�شني، كتابة تاريخ علمي جديد باأحرف من »الأمل« و«اللم�شتحيل«.. نبارك ل�شعب دولتنا الغالية 

ر�شالة  اإجناز يربهن على  املريخ..  ملدار ك�كب  الأمل«  »م�شبار  التاريخي بدخ�ل  الف�شائي  الإجناز  والإ�شلمي هذا  العربي  وللعامل 

الإمارات احل�شارية والإن�شانية للعامل، وي�ؤكد قدرتنا على مناف�شة الدول املتقدمة ف�شائيًا وعلميًا«.

ورفع �شاحب ال�شم� حاكم راأ�س اخليمة اأ�شمى اآيات التهاين والتربيكات اإىل �شاحب ال�شم� ال�شيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س 

الدولة »حفظه اهلل« و�شاحب ال�شم� ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكت�م نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س ال�زراء حاكم دبي »رعاه اهلل« 

و�شاحب ال�شم� ال�شيخ حممد بن زايد اآل نهيان ويل عهد اأب�ظبي نائب القائد الأعلى للق�ات امل�شلحة واإخ�انه احلكام و�شعب الإمارات 

ال�يف على هذا الإجناز التاريخي.
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 �صعود بن �صقر ي�صتقبل اأوائل ال�صباط من خريجي

 كلية زايد الثاين الع�صكرية وكلية ال�صرطة

احلقيقية  والق�ة  ال�طن  عماد  ال�شباب  اخليمة:  راأ�س  حاكم 

لإعلء مكانة الإمارات وم�اجهة حتديات امل�شتقبل.

�شبابنا هم الذخر وال�شند وبجه�دهم �شتم�شي الإمارات نح� 

�شناعة الغد امل�شرق.

رجال الق�ات امل�شلحة هم درع ال�طن احل�شني وال�شد املنيع 

يف الذود عن حدود ال�طن واإعلء رايته.

ا�شتقبل �شاحب ال�شم� ال�شيخ �شع�د بن �شقر القا�شمي ع�ش� 

املجل�س الأعلى حاكم راأ�س اخليمة، اأوائل ال�شباط اخلريجني من 

الدولة،  م�شت�ى  على  ال�شرطة  وكلية  الع�شكرية  الثاين  زايد  كلية 

واملعرفة  بالعلم  ومت�شلحني  م�ؤهلني  واأ�شبح�ا  تف�ق�ا  الذين 

ــارات الــعــ�ــشــكــريــة  ــ ــهـ ــ واملـ

وال�شرطية اللزمة خلدمة 

اإجنازاته  وحماية  وطنهم 

ومكت�شباته و�شيادته.

ــلل  ــ�ه خ ــم ــش وهـــنـــاأ �

اللقاء ال�شباط اخلريجني 

الأوائـــــــل عــلــى جنــاحــهــم 

ــهـــم  ــثـ ــم، وحـ ــ ــهـ ــ ــ�قـ ــ ــفـ ــ وتـ

ــابــرة  ــة املــث ــل ــى مــ�ا�ــش عــل

ــاد، والــتــ�ــشــلــح  ــ ــه ــ ــت والجــ

بالعلم واملعرفة، واكت�شاب 

ــكــريــة  ــعــ�ــش املـــــهـــــارات ال

ــلــدفــاع عن  والــ�ــشــرطــيــة ل

ــن وحــمــايــة  ــ�طـ اأر�ـــــس الـ

يف  والإ�ــشــهــام  م�شاحله 
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القيادة  وتطلعات  روؤى  وحتقيق  رفعته 

الر�شيدة لدولة الإمارات.

راأ�ــس  حاكم  ال�شم�  �شاحب  واأعـــرب 

اخليمة، عن فخره بعزمية وعطاء �شباب 

العلمية  بقدراتهم  واعــتــزازه  ــارات،  ــ الإم

اأنهم عماد  والع�شكرية والإن�شانية، م�ؤكدًا 

مكانة  ــلء  لإعـ احلقيقية  وقــ�تــه  الــ�طــن 

الدولة وم�اجهة حتديات امل�شتقبل.

اأن  ــد  واأكـ باخلريجني  �شم�ه  ــاد  ــش واأ�

وبجه�دهم  وال�شند  الذخر  هم  ال�شباب 

الغد  �شناعة  نح�  الإمـــــارات  �شتم�شي 

الــقــ�ات  اأثــنــى على رجـــال  املــ�ــشــرق، كما 

ال�طن احل�شني  درع  باعتبارهم  امل�شلحة 

ال�طن  الــذود عن حــدود  املنيع يف  وال�شد 

الأمـــــان  ــه، ويف حتــقــيــق  ــ ــت ــ راي واإعـــــــلء 

وال�شتقرار وال�شلم.

و�شمت قائمة ال�شباط اخلريجني كًل 

من امللزم حممد عبداهلل حممد ابراهيم 

املجم�ع  يف  الأول  علي،  اآل  القر�شي  علي 

والأول  الأكادميية  العل�م  يف  والأول  العام 

يف التدريب اخلا�س واحلا�شل على �شيف 

ال�شرف، خريج الدفعة الـ 32 من مر�شحي 

عمر  وحممد  ال�شرطة،  كلية  يف  ال�شباط 

العام  املجم�ع  يف  الأول  علي،  اآل  طار�س 

يف  والأول  الع�شكرية  العل�م  يف  والأول 

ال�شرف،  �شيف  على  واحلا�شل  التعبئة 

ال�شباط  45 من املر�شحني  الدورة  خريج 

وحممد  الع�شكرية،  الثاين  زايــد  كلية  يف 

العام  املجم�ع  يف  الثاين  ال�شميلي،  را�شد 

تخ�ش�س  الأكــادميــيــة  العل�م  يف  والأول 

املر�شحني  الـ45 من  الدورة  اإدارة، خريج 

ال�شباط يف كلية زايد الثاين الع�شكرية.

وقـــد عــرب الــ�ــشــبــاط اخلــريــجــني عن 

ل�شاحب  و�شكرهم  تقديرهم  خال�س 

هذا  على  �شقر  بن  �شع�د  ال�شيخ  ال�شم� 

ال�شتقبال، م�ؤكدين حر�شهم على م�ا�شلة 

العمل، وحتمل امل�ش�ؤوليات ال�طنية، وبذل 

كل غاٍل ونفي�س ل�ش�ن وحماية مكت�شبات 

ال�طن وحتقيق الروؤى امل�شتقبلية للدولة.
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 حاكم راأ�س اخليمة ي�صتقبل  �صفراء  �صوي�صرا واأفغان�صتان و اإ�صتونيا و مالطا

 حاكم راأ�س اخليمة ي�ستقبل ال�سفري ال�سوي�سري لدى الدولة

ا�شتقبل �شاحب ال�شم� ال�شيخ �شع�د بن �شقر القا�شمي ع�ش� 

املجل�س الأعلى حاكم راأ�س اخليمة  �شعادة ما�شيم� بادجي، �شفري 

�ش�ي�شرا لدى الإمارات ، الذي قدم لل�شلم على �شم�ه.

ال�شفري،  ب�شعادة  راأ�س اخليمة،  ال�شم� حاكم  ورحب �شاحب 

وتبادل معه الأحاديث ح�ل تعزيز علقات التعاون الإ�شرتاتيجي 

بني البلدين ال�شديقني على خمتلف ال�شعد.

الإمــارات  دولة  تربط  التي  ال�شداقة  بعلقات  �شم�ه  واأ�شاد 

ال�شراكة  ت�طيد  يف  ال�شفري  �شعادة  وجــهــ�د  �ش�ي�شرا،  ودولـــة 

الإ�شرتاتيجية بني البلدين.

�شكره  بالغ  عــن  بــادجــي،  ما�شيم�  �شعادة  عــرب  جانبه  مــن 

وتقديره ل�شاحب ال�شم� حاكم راأ�س اخليمة على كرم ال�شيافة 

يف  ودورهــا  ل�شم�ه  احلكيمة  القيادة  مثمنًا  ال�شتقبال،  وح�شن 

حتقيق الزدهار للإمارة يف خمتلف القطاعات.

 ”EPFL”ح�شر اللقاء، الدكت�ر فرانك� فيجلي�تي، عميد مركز

ال�شرق الأو�شط، وماتي� ب�فا، رئي�س جمل�س الأعمال ال�ش�ي�شري 

اأب�ظبي، وت�ما�س �شتمب، نائب رئي�س �شركة هيلتي، وح�شان  يف 

وكا�شف  ال�ش�ي�شرية،  للمطابخ  �شركة جي�ك�س  اأن�تي، مدير عام 

مريجانت، رائد اأعمال، والدكت�ر جان غاور، املدير التنفيذي يف 

م�شت�شفى راأ�س اخليمة.

حاكم راأ�س اخليمة يلتقي �سفري اأفغان�ستان لدى الدولة

 التقى �شاحب ال�شم� ال�شيخ �شع�د بن �شقر القا�شمي ع�ش� 

املجل�س الأعلى حاكم راأ�س اخليمة  عرب تقنية الت�شال املرئي - 

لدى  الإ�شلمية  اأفغان�شتان  اأحمد جاويد �شفري جمه�رية  �شعادة 

الدولة، وذلك مبنا�شبة ت�شلم ال�شفري ملهام عمله.

ال�شفري،  ب�شعادة  اخليمة  راأ�س  حاكم  ال�شم�  �شاحب  ورحب 

يف  ي�شهم  مبا  عمله  مهام  اأداء  يف  والنجاح  الت�فيق  له  متمنيًا 

تعزيز اآفاق التعاون امل�شرتك بني البلدين ال�شديقني على خمتلف 

ال�شعد.

من جانبه، عرب �شعادة اأحمد جاويد، عن بالغ �شكره وتقديره 

التعاون  راأ�س اخليمة مثنيًا على علقات  ال�شم� حاكم  ل�شاحب 

التي تربط البلدين.

 �سعود بن �سقر يلتقي �سفري جمهورية اإ�ستونيا

القا�شمي ع�ش�  �شع�د بن �شقر  ال�شيخ  ال�شم�  التقى �شاحب 

�شفري  راينه�لد  يان  �شعادة  راأ�س اخليمة   الأعلى حاكم  املجل�س 

جمه�رية اإ�شت�نيا لدى الدولة.

ورحب �شاحب ال�شم� حاكم راأ�س اخليمة خلل اللقاء - الذي 

تبادل  و  ال�شفري  ب�شعادة   - املرئي  الت�شال  بتقنية  بعد  عن  مت 

الأحاديث ح�ل تعزيز اآفاق التعاون بني البلدين ال�شديقني على 

خمتلف ال�شعد.

من جانبه عرب �شعادة يان راينه�لد عن بالغ �شكره وتقديره 

التعاون  راأ�س اخليمة مثنيًا على علقات  ال�شم� حاكم  ل�شاحب 

التي تربط البلدين ال�شديقني.

 �سعود بن �سقر يلتقي �سفرية جمهورية مالطا لدى الدولة

 التقى �شاحب ال�شم� ال�شيخ �شع�د بن �شقر القا�شمي ع�ش� 

املجل�س الأعلى حاكم راأ�س اخليمة �شعادة ماريا كاميلريي �شفرية 

جمه�رية مالطا لدى الدولة وذلك مبنا�شبة ت�شلم ال�شفرية ملهام 

عملها اجلديد.

ال�شفرية  ب�شعادة  اخليمة  راأ�س  حاكم  ال�شم�  �شاحب  ورحب 

خلل الجتماع الذي مت عن ُبعد بتقنية الت�شال املرئي، متمنيًا 

لها الت�فيق والنجاح يف اأداء مهام عملها مبا ي�شهم يف تعزيز اآفاق 

التعاون امل�شرتك بني البلدين ال�شديقني على خمتلف ال�شعد.

بالغ  عن  كاليا،  كاميلريي  ماريا  �شعادة  عربت  جانبها،  من 

�شكرها وتقديرها ل�شاحب ال�شم� حاكم راأ�س اخليمة مثنية على 

علقات التعاون التي تربط البلدين.
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ويل عهد راأ�س اخليمة يهنئ القيادة الر�صيدة و�صعب الإمارات والأمة العربية 

والإ�صالمية بو�صول »م�صبار الأمل« اإىل مداره

هناأ �شم� ال�شيخ حممد بن �شع�د بن �شقر القا�شمي 

بقيادة  للدولة  الر�شيدة  القيادة  اخليمة  راأ�س  عهد  ويل 

رئي�س  نهيان  اآل  زايد  بن  خليفة  ال�شيخ  ال�شم�  �شاحب 

بن  حممد  ال�شيخ  ال�شم�  اهلل«و�شاحب  »حفظه  الدولة 

را�شد اآل مكت�م نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س ال�زراء 

حممد  ال�شيخ  ال�شم�  و�شاحب  اهلل«  »رعــاه  دبــي  حاكم 

بن زايد اآل نهيان ويل عهد اأب�ظبي نائب القائد الأعلى 

بن �شقر  �شع�د  ال�شيخ  ال�شم�  و�شاحب  امل�شلحة  للق�ات 

اخليمة  راأ�ـــس  حاكم  الأعــلــى  املجل�س  ع�ش�  القا�شمي 

واإخ�انهم اأ�شحاب ال�شم� اأع�شاء املجل�س الأعلى حكام 

الإمارات واأولياء العه�د ون�اب احلكام و�شعب الإمارات 

والإجنــاز  احللم  بتحقيق  والإ�شلمية  العربية  والأمتني 

العلمي ب��ش�ل م�شبار الأمل بنجاح اإىل مداره يف املريخ.

املنا�شبة  بهذه  اخليمة  راأ�ـــس  عهد  ويل  �شم�  وقــال 

»عيال  باإجنازات  ال�شماء  اإىل  هاماتنا  نرفع  التاريخية 

الف�شاء،  اإىل  والعزة  الفخر  لــ�اء  حمل�ا  الذين  ــد«  زاي

وكان�ا على قدر امل�ش�ؤولية وثقة القيادة و�شعب الإمارات.

واأ�شار �شم�ه اإىل اأن اإجنازات وطم�حات دولتنا لي�س 

لها حدود فهي التي حتفز اأبناءها على ثقافة اللم�شتحيل للتط�ير والبتكار و» القادم اأف�شل يا اإمارات « ..

ويل عهد راأ�س اخليمة ي�صدر قراراً ب�صاأن تنظيم مهنة »و�صطاء الزواج« يف الإمارة

�شع�د  بن  حممد  ال�شيخ  �شم�  اأ�شدر 

بن �شقر القا�شمي ويل عهد راأ�س اخليمة 

 2 رقم   « قــرارًا  التنفيذي  املجل�س  رئي�س 

ل�شنة 2021 « ب�شاأن تنظيم مهنة و�شطاء 

الزواج يف راأ�س اخليمة.

وتن�س م�اد القرار: - ين�شاأ باملحكمة 

يــجــ�ز لأي  الــ��ــشــطــاء ول  لــقــيــد  �ــشــجــل 

يف  الــ��ــشــاطــة  مهنة  ممــار�ــشــة  �شخ�س 

الــغــري ويحدد  ــدى  ل اأو  مــنــفــردًا  الـــزواج 

على  الإ�ــشــراف  جلنة  رئي�س  مــن  بــقــرار 

اخليمة  راأ�ــس  مبحاكم  املــاأذونــني  �ش�ؤون 

القيد  واإجــراءات  وبياناته  ال�شجل  �شكل 

املحكمة  ت�شدرها  التي  وال�شهادات  فيه 

من خلله .

قيد  طلبات  بتلقي  اللجنة  تخت�س 

واإجــراء  وفح�شها  ال�شجل  يف  ال��شطاء 

لطالبي  ال�شخ�شية  واملقابلة  الختبارات 

القيد.

ال�شجل  يف  يقيد  فيمن  يــ�ــشــرتط   -

الدولة  م�اطني  مــن  يك�ن  اأن  يــلــي:   مــا 

�شنة ميلدية  ثلثني  يقل عمره عن  واأل 

اأو �شبق له  عند القيد واأن يك�ن متزوجًا 

وح�شن  ال�شري  حمم�د  يك�ن  واأن  الــزواج 

ال�شمعة ومل ي�شبق احلكم عليه جزائيًا اأو 

تاأديبيًا لأمر خمل بال�شرف اأو الأمانة ول� 

رد اإليه اعتباره.

واأن يك�ن ملمًا باأحكام قان�ن الأح�ال 

ال�شخ�شية وعلى وجه اخل�ش��س اأحكام 

واأن  بهما  يتعلق  ومــا  والــطــلق  الـــزواج 

ال�شخ�شية  واملقابلة  الختبارات  يجتاز 
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من  بقرار  ويج�ز  اللجنة  جتريها  التي 

يزاول  الذي  ال�شخ�س  ا�شتثناء  الرئي�س 

ال�شرط  مــن  املــ�اطــنــني  غــري  بــني  املهنة 

الأول.

اأن  على  اخلام�شة  املـــادة  -وتــنــ�ــس 

تقدم طلبات القيد يف ال�شجل، م�شف�عة 

�شروط  تــ�افــر  تثبت  الــتــي  بامل�شتندات 

اأو  الإي�شاحات  تطلب  اأن  وللجنة  القيد 

يف  للبت  ــة  لزم تــراهــا  التي  امل�شتندات 

الطلب .

�شنتان ويج�ز جتديدها  القيد  -مدة 

يقدم خلل  بناء على طلب  ملدد مماثلة 

ال�شهر الأخري من تاريخ انتهاء القيد.

- تفح�س اللجنة الطلبات للتاأكد من 

ا�شتيفائها لل�شروط وتخطر من مت قب�ل 

ال�شخ�شية  املقابلة  اأداء  مب�عد  طلبه 

والختبارات .

املقابلة  جتــاوز  ملن  اللجنة  ت�شدر   -

ول  قيد  �شهادة  والختبارات  ال�شخ�شية 

يج�ز مزاولة الن�شاط اإل من خلل مكتب 

مرخ�س لدى دائرة التنمية القت�شادية.

ثلثة  قدره  ر�شمًا  املحكمة  -ت�شت�يف 

الــ��ــشــيــط يف  اآلف درهـــم مــقــابــل قــيــد 

ال�شجل واألف درهم عن جتديد القيد .

اتفاق  حترير  ال��شيط  على  يجب   -

للنم�ذج  وفــقــًا  عــمــلئــه  مــع  الــ��ــشــاطــة 

املعتمد من اللجنة وت�فري مكان منا�شب 

عقد  اأو  املكتب  مبقر  العملء  لتعارف 

املخط�بة  مــنــزل  يف  الــتــعــارف  جل�شات 

اأو  الأوىل  الــدرجــة  من  اأقاربها  اأحــد  اأو 

اخلاطبان  عليه  يتفق  الـــذي  املــكــان  يف 

واللتزام يف عمله بال�شرف والأمانة وقيم 

املجتمع وعدم اإف�شاء الأ�شرار واملعل�مات 

ال�شخ�شية التي اطلع عليها بحكم مهنته 

وعدم اجلمع بني املهنة وعمل املاأذون.

من  اأي  يف  الــقــيــد  �ــشــطــب  -لــلــجــنــة 

احلالت التالية : ..اإذا فقد ال��شيط اأحد 

جتديد  وعــدم  ال�شجل  يف  القيد  �شروط 

الرخ�شة التجارية لدى ال�شلطة املخت�شة 

من  التظلم  ويج�ز  متتاليني  عامني  ملدة 

قراره  ويك�ن  الرئي�س  اإىل  ال�شطب  قرار 

يج�ز  فــل  التظلم  رفــ�ــس  واإذا  نهائيًا 

جتديد القيد اإل باإجراءات جديدة .

على  ع�شرة  احلادية  املــادة  -وتن�س 

من ميار�س املهنة قبل العمل بهذا القرار 

من  اأ�شهر  �شتة  خــلل  اأو�ــشــاعــه  ت�فيق 

تاريخ العمل به اأو عند جتديد الرتخي�س 

الثانية ع�شرة  املادة  وتن�س  اأقرب  اأيهما 

املحاكم  دائـــرة  رئي�س  ي�شدر  اأن  على 

التعليمات التنفيذية لهذا القرار.

امل�شت�شار  �شعادة  اأ�ــشــاد  جانبه  مــن 

ــرة  دائ رئي�س  اخلــاطــري  حممد  اأحــمــد 

واأبــعــاد  بــالــقــرار  ــس اخليمة  راأ�ـ حمــاكــم 

بح�شبانه  النبيلة  الجتماعية  مقا�شده 

بالأ�شرة  متعلقًا  اجتماعيًا  ن�شاطًا  ينظم 

واملحلية  الحتادية  احلك�مة  ت�ليها  التي 

اهتمامًا بالغًا على حد �ش�اء الأمر الذي 

�شي�شاهم ب�شكل مبا�شر يف احلفاظ على 

املرحلة  مع  والتعامل  الأ�شر  خ�ش��شية 

الأهم يف العلقة الزوجية بحرفية عالية 

متنع اأي خماطر �شلبية تفرزها ع�ش�ائية 

مثل هذا الن�شاط.

اأ�شمى  اخلــاطــري  امل�شت�شار  ــع  ورفـ

اآيات ال�شكر والعرفان ل�شم� 

بن  �شع�د  بن  حممد  ال�شيخ 

عهد  ويل  القا�شمي  �شقر 

جمل�س  رئي�س  اخليمة  راأ�ــس 

باجلانب  لهتمامه  الق�شاء 

الإمــــــارة  يف  الجـــتـــمـــاعـــي 

ونقل  الأ�ــشــر  على  وحر�شه 

الإمارة اإىل م�شت�ى م�ؤ�ش�شي 

ــة  ــيـ ــراقـ ــر احلــــيــــاة الـ ــ ــ�ف ــ ي

للم�اطنني واملقيمني.

ــرة  ــ واأكـــــــد رئـــيـــ�ـــس دائـ

ت�جيهاته  �ــشــدور  املحاكم 

القرار  بتنفيذ  فـــ�رًا  للبدء 

منافع  عليه من  �شيرتتب  ملا 

ا�ــشــتــقــرار  ت�شتهدف  جــمــة 

اأ�ش�س  على  وبنائها  الأ�ــشــر 

متينة.
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بلدية راأ�س اخليمة: و�صول م�صبار الأمل ي�صاف اإىل �صجل الإمارات احلافل بالإجنازات

بلدية راأ�س اخليمة تتعاون مع املعهد النم�صاوي للتكنولوجيا لتعزيز اإدارة الطاقة

 تـــقـــدم �ـــشـــعـــادة مــنــذر 

الــزعــابــي  �شكر  ــن  ب حمــمــد 

مدير عام دائرة بلدية راأ�س 

التهاين  بخال�س  اخلــيــمــة 

مــقــام  اإىل  ــات  ــكـ ــربيـ ــتـ والـ

�شاحب ال�شم� ال�شيخ خليفة 

رئي�س  نــهــيــان  اآل  ــد  زايـ بــن 

اهلل«واإىل  »حــفــظــه  الــدولــة 

�شاحب ال�شم� ال�شيخ حممد 

نائب  مكت�م  اآل  را�ــشــد  بــن 

جمل�س  رئي�س  الدولة  رئي�س 

ــي »رعــاه  ــ�زراء حــاكــم دب ــ ال

ال�شم�  �شاحب  واإىل  اهلل« 

اآل  زايـــد  بــن  حممد  ال�شيخ 

اأبــ�ظــبــي  نــهــيــان ويل عــهــد 

للق�ات  الأعلى  القائد  نائب 

ــحــاب  اأ�ــش واإىل  املــ�ــشــلــحــة 

للحتاد  الأعــلــى  املجل�س  اأع�شاء  ال�شم� 

حكام الإمارات و�شم� اأولياء العه�د ون�اب 

واملقيمني  الإمـــارات  �شعب  واإىل  احلكام 

مبنا�شبة و�ش�ل »م�شبار الأمل » اإىل مدار 

املريخ.

م�شاعر  تغمرنا   «  : الــزعــابــي  ــال  وقـ

العتزاز والفخر بالإجناز التاريخي الذي 

�ــشــطــرتــه دولــــة الإمــــــارات 

ــل  ــ ــار الأم ــب ــش ــ� بـــ��ـــشـــ�ل »م

اإىل  لــيــ�ــشــاف  املـــريـــخ«  اإىل 

�ــشــجــل الإمـــــــارات احلــافــل 

بــالإجنــازات والــتــي مت�شي 

حتقيق  نح�  ثابتة  بخط�ات 

البتكار  جمــال  يف  الــريــادة 

والعل�م املتقدمة 

ــذا  هــ  «  : ــاف  ــ ــ ــشـ ــ ــ واأ�ـ

الــتــاريــخــي حتقق  الإجنــــاز 

بف�شل رعاية ودعم ومتابعة 

ــن الـــقـــيـــادة  مــتــ�ا�ــشــلــة مــ

ــة  ــروؤي الــر�ــشــيــدة حتــقــيــقــًا ل

له  املغف�ر  امل�ؤ�ش�س  الــ�الــد 

�شلطان  بـــن  ــد  ــ زاي الــ�ــشــيــخ 

ثــراه«  اهلل  »طيب  نهيان  اآل 

وما  الف�شاء  اإىل  بال��ش�ل 

الإجنــاز  بهذا  والعتزاز  بالفخر  ي�شعرنا 

ه� �شناعة م�شبار الأمل على اأيدي وك�ادر 

وطنية اإماراتية �شابة .

وقعت دائرة بلدية راأ�س اخليمة مذكرة 

للتكن�ل�جيا  النم�شاوي  املعهد  مع  تفاهم 

“AIT” ل��شع اإطار للتعاون يف جمال اإدارة 

الطاقة.

ومت تــ�قــيــع مــذكــرة الــتــفــاهــم خــلل 

منذر  �شعادة  قبل  من  افرتا�شي  اجتماع 

حممد بن �شكر الزعابي مدير عام دائرة 

بلدية راأ�س اخليمة و ولفغانغ ن�ل الرئي�س 

للتكن�ل�جيا  النم�شاوي  للمعهد  التنفيذي 

.”AIT“
تبادل  تعزيز  على  املــذكــرة  و�شتعمل 

نافذة للمعرفة يف جمالت ت�شمل مبادرات 

ال�شناعي  للقطاع  الطاقة  كفاءة 

امل�شتدامة  الطاقة  برنامج  وتط�ير 

والت�عية وبناء القدرات كجزء من 

لكفاءة  اخليمة  راأ�ــس  اإ�شرتاتيجية 

الطاقة والطاقة املتجددة 2040.

حك�مة  اإن  ــي:  ــاب ــزع ال ــال  ــ وق

مع  بالتعاون  ترحب  اخليمة:  راأ�س 

املعهد النم�شاوي للتكن�ل�جيا نظرًا 

خلربتهم الفريدة يف كفاءة الطاقة 

قد  والــذي  النم�شا  يف  ال�شناعية 

برامج  تط�ير  يف  لنا  مرثيًا  يك�ن 

عالية  الطاقة  مل�شتخدمي  فعالة 
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بلدية راأ�س اخليمة تتعاون مع �صركة هندية لتعزيز كفاءة الطاقة

راأ�س  بلدية  دائرة  وقعت 

تفاهم  مذكرة  الي�م  اخليمة 

مــع �ــشــركــة خــدمــات كــفــاءة 

 »EESL« املــحــدودة  الطاقة 

تعاون  اإقامة  بهدف  الهندية 

اجلانبني  بــني  اإ�ــشــرتاتــيــجــي 

ــل مــ�ــشــاريــع كــفــاءة  ــ مـــن اأج

الطاقة والطاقة النظيفة .

كل  التفاهم  مذكرة  وقع 

بن  حممد  منذر  �شعادة  من 

عــام  مــديــر  الــزعــابــي  �شكر 

اخليمة  ــس  راأ�ـ بلدية  ــرة  دائـ

و�ش�راب ك�مار نائب الرئي�س 

 EESL ملجم�عة  التنفيذي 

بفندق  اأقيم  حفل  يف  وذلــك 

ريك�ش��س باب البحر بجزيرة املرجان و�شط اإجراءات احرتازية 

ووقائية .

برامج  خمتلف  عرب  للتعاون  اإطــارًا  التفاهم  مذكرة  وحتدد 

كفاءة الطاقة والطاقة املتجددة دعمًا لإ�شرتاتيجية راأ�س اخليمة 

لكفاءة الطاقة والطاقة املتجددة 2040 .

وقال الزعابي : » تلتزم حك�مة راأ�س اخليمة بالتنفيذ الناجح 

لإ�شرتاتيجية راأ�س اخليمة لكفاءة الطاقة والطاقة املتجددة 2040 

�شركة  مع  بالتعاون  نرحب  ونحن 

املحدودة  الطاقة  كفاءة  خدمات 

الــفــريــدة  خــرباتــهــا  لأن   EESL
وال�ا�شعة يف جمال كفاءة الطاقة 

لنا وتلبي  اأن تك�ن ملئمة  ميكن 

م�شاريع  تط�ير  يف  احتياجاتنا 

قطاعات  من  العديد  عرب  فعالة 

املتجددة  والطاقة  الطاقة  كفاءة 

يف راأ�س اخليمة.

من جانبه قال �ش�راب ك�مار 

�شبًل  ــًا  ــ دوم ن�شتك�شف  ــا  ــن اإن  «

كفاءة  مــبــادرات  لتنفيذ  جديدة 

الكثافة يف راأ�س اخليمة”.

 ”AIT“ اأن  اإىل  نــ�ل  اأ�ــشــار  جانبه  من 

تتمتع مبعرفة و�شن�ات عديدة من اخلربة 

املتجددة  الطاقة  اإمــدادات  كفاءة  لتعزيز 

نقاط  اأهــم  ــدى  اإح الكرب�ن وهــي  ــة  واإزالـ

التقنيات  الرتكيز لدينا وتتمثل يف تط�ير 

بالإ�شافة  كفاءة  الأكــرث  الإنتاج  لعمليات 

اإىل ا�شتخدام الطاقات املت�فرة كاحلرارة 

بالنفايات ال�شناعية.

ط�ال  اخليمة  راأ�ــس  حك�مة  واتخذت 

عام 2020 خط�ات مهمة يف جمال كفاءة 

الطاقة مبا يف ذلك ن�شر املكا�شب ال�شريعة 

اأف�شل املمار�شات  واإدخال  امل�فرة للطاقة 

يدعم  اأن  املت�قع  ومــن  الطاقة  اإدارة  يف 

املبادرات  هذه  ت��شيع   ”AIT“ مع  التعاون 

راأ�ــس  اقت�شاد  مــن  اأكـــرب  ح�شة  لت�شمل 

الإمــارة  اإ�شرتاتيجية  من  كجزء  اخليمة 

لكفاءة الطاقة والطاقة املتجددة 2040.
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تنح�شر  ل  الــتــي  الطاقة 

جــغــرافــيــا  اأو  قـــطـــاع  يف 

مع  ال�شراكة  هــذه  ومتــثــل 

راأ�س اخليمة خط�ة  بلدية 

ــتــغــلل  نـــ�عـــيـــة نـــحـــ� ا�ــش

لكفاءة  الهائلة  الإمكانات 

الإمـــــــــارة،  يف  الـــطـــاقـــة 

و�شي�شهم دمج خرباتنا يف 

حمفظة  اأكرب  مع  التعامل 

العامل  يف  الطاقة  لكفاءة 

ــع اخلـــــــربات املــحــلــيــة  ــ م

لبلدية  التقنية  واملــهــارات 

راأ�س اخليمة ب�شكل مثايل 

اإيجابي  تاأثري  اإحــداث  يف 

دائم يف املنطقة «

ــرة  ــ ــذك ومبـــــ�جـــــب مــ

خلل  مــن   EESL �شركة  تق�م  التفاهم 

ح�ش�رها يف دولة الإمارات بتقدمي الدعم 

م�شاريع  تنفيذ  يف  اخليمة  راأ�ـــس  لبلدية 

اإطار  يف  الطاقة  وكفاءة  النظيفة  الطاقة 

من�ذجها اخلا�س بخدمات كفاءة الطاقة 

.»IEES« املتكاملة

بني  التكامل  النم�ذج  هــذا  ويت�شمن 

املختلفة   EESL ل�شركة  املختلفة  الربامج 

مبا يف ذلك برنامج الأجهزة ال�شتهلكية 

الفعالة وبرنامج كفاءة الطاقة ال�شناعية 

وبرنامج  الــطــاقــة  كــفــاءة  بــنــاء  وبــرنــامــج 

وحمطة  العامة  للمنفعة  ال�شم�شية  الطاقة 

ال�طني  والربنامج  الثلثية  الطاقة  ت�ليد 

ال�طني  والربنامج  املحركات  ل�شتبدال 

وتنفيذ  تط�ير  و�شيتم  الإلكرتوين،  للتنقل 

الإطار العام للربنامج ب�شكل م�شرتك بني 

بلدية راأ�س اخليمة و�شركة خدمات كفاءة 

EESL و�شتق�م ال�شركة  الطاقة املحدودة 

ــاذج  من وتــطــ�يــر  ال�ــشــتــثــمــارات  بتنفيذ 

امل�شاريع امل�شممة ح�شب الطلب واملنا�شبة 

لراأ�س اخليمة.

بلدية راأ�س اخليمة« تطلق مبادراتها يف اأ�صبوع البتكار

الزعابي مدير عام دائرة  اأكد �شعادة منذر حممد بن �شكر 

بلدية راأ�س اخليمة اأن البتكار ه� راأ�س مال امل�شتقبل ونطمح يف 

دائرة بلدية راأ�س اخليمة اإىل تر�شيخ ثقافة البتكار يف بيئة العمل 

امل�ؤ�ش�شي وذلك بطرح مبادرات اإ�شرتاتيجية يف اأ�شب�ع الإمارات 

للبتكار تخدم البتكار وتعزز مفاهيمه.

ت�ا�شل   ، للدولة  الر�شيدة  القيادة  بت�جهات  اإميانًا   « وقــال 

الإ�شرتاتيجية  حتقيق  �شبيل  يف  العمل  اخليمة  راأ�س  بلدية  دائرة 

ال�طنية للبتكار التي اأطلقتها القيادة الر�شيدة بهدف جعل دولة 

الإمارات من �شمن الدول الأكرث ابتكارًا على ال�شعيد العاملي«.

اإىل  الطريق  اأن  اخليمة  راأ�ــس  بلدية  دائــرة  عام  مدير  واأكــد 

البتكار يف اأية جهة يعمل بها الإن�شان ه� طريق التعلم والت�شميم 

والإرادة لتحقيق النجاح وال��ش�ل اإىل الهدف املطل�ب.

واأ�شاف : اإن فريق البتكار يف دائرة البلدية يتعاون مع عدد 

واإطلق  اتفاقيات  عقد  خلل  من  الإ�شرتاتيجيني  ال�شركاء  من 

مبادرات جمتمعية م�شرتكة ومن اأهم املبادرات : جائزة امل�شروع 

املدين  الطريان  هيئة  مع  بالتعاون  اجلامعات  لطلبة  البتكاري 

الإمــارات  �شعار  »هند�شة  ن�عها  من  اإعلمية  مادة  اأول  وتنفيذ 

قبل  من  الأ�شياخ  با�شتخدام  البتكار  �شعار  ت�شكيل  وهي  تبتكر« 

ق�شم امل�شاحة وبالتعاون مع الطريان املدين للت�ش�ير اجل�ي كما 

�شيتم دع�ة الطلبة اجلامعيني اإىل مقر الدائرة وتعريفهم باأهم 

الأنظمة والربامج احلديثة التي يتم العمل عليها.

واأ�شار اإىل تعاون دائرة بلدية راأ�س اخليمة مع وزارة الرتبية 

البتكار  ثقافة  ح�ل  افرتا�شية  تعريفية  ور�ــس  لتقدمي  والتعليم 

والتفكري الإبداعي يف املدار�س حر�شا منها كدائرة حك�مية على 

تنمية العق�ل ال�شابة ودعم م�شت�ى التعليم الذي حت�شل�ا عليه.

جميع  ت�شتهدف  ور�شة  تنظيم  �شيتم  البتكار  اأ�شب�ع  وخلل 

ابتكارية  فكرة  لأف�شل  م�شابقة  �شيتم طرح  املجتمع حيث  �شرئح 

قابلة للتطبيق لتعزيز ج�دة احلياة.
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بلدية راأ�س اخليمة: تفعيل نظام اإدارة عالقات املتعاملني

اأعلنت دائرة بلدية راأ�س اخليمة تطبيق 

املتعاملني  علقات  اإدارة  نظام  وتفعيل 

»�شي اآر اأم« احلديث واملط�ر، الذي ي�شهم 

املعاملت. واإجنــاز  تخلي�س  �شرعة   يف 

 ويتمثل هذا النظام يف �شرد كافة بيانات 

اخلدمية  باجلهات  وربطها  املتعامل، 

لت�شهيل  الــدولــة،  يف  الأخــرى  والبلديات 

ــة اإجنــــاز املــعــامــلت،  واخــتــ�ــشــار رحــل

ــقــرارات  واتــخــاذ ال

الـــــدقـــــيـــــقـــــة مـــن 

ب�شرعة  املــ�ــشــ�ؤولــني 

ــنــاهــيــة،  ودقــــــة مــت

وذلــــك بــالعــتــمــاد 

عــــــلــــــى اأحـــــــــــدث 

 التقنيات وال��شائل.

ــذر  ــ ــنـ ــ وقـــــــــــــــال مـ

الـــزعـــابـــي، مــديــر 

عــــــــام الــــــدائــــــرة 

التحديث  تــ�ا�ــشــل  الــبــلــديــة  ــرة  ــ دائ اإن 

اجلمه�ر  اإىل  املقدمة  للخدمات  الدائم 

املــتــعــامــل عــلــى اخــتــلفــه، والــعــمــل على 

ا�شتحداث الأنظمة واخلدمات، التي من 

واإجنــاز  املتعامل  رحلة  اخت�شار  �شاأنها 

لتحقيق  وجـــه  اأكـــمـــل  عــلــى  ــامــلت  ــع امل

املتعاملني. خــدمــة  يف  النتائج   اأفــ�ــشــل 

على  مــ�ؤخــرًا  عملت  ــرة  ــدائ ال اأن  وذكـــر 

حتــ�يــل كــافــة اخلــدمــات املــقــدمــة لفئة 

اإلــكــرتونــيــة مــن خــلل  اإىل  املــتــعــامــلــني 

يتمكن�ا  لكي  للدائرة،  الإلكرتوين  امل�قع 

التابعة  املعاملت  وتخلي�س  اإجنــاز  من 

وي�شر،  �شه�لة  بكل  والأق�شام  ــلإدارات  ل

الــدائــرة. مقر  ق�شد  اإىل  احلاجة   دون 

خلل  اأ�شافت  الــدائــرة  اأن  اإىل  واأ�ــشــار 

نظام  تطبيق  املا�شية  الأيام 

املتعاملني  عــلقــات  اإدارة 

مــركــز  يف  اأم«  اآر  ــي  ــشـ »�ـ

ومت  للدائرة  التابع  الت�شال 

اإ�شافة  تفعيله، والذي يعترب 

نــ�عــيــة خلـــدمـــات الـــدائـــرة 

لت�شريع وترية التميز وتزويد 

وحل�ل  بخدمات  املتعاملني 

اإمتــام  مــن  جــديــدة متكنهم 

عملية  وتب�شيط  املعاملت 

 الت�ا�شل مع اجلهات الأخرى.

ومن �شمن املبادرات التي مت اعتمادها مبادرة  

ح�ل عر�س اأهم امل�اقع يف الإمارة واإعطاء نبذة 

عن تاريخها وعر�س م�اقع غري معروفة بتقنية الـ 

جديدة  اأفكار  باإعطاء  احل�ش�ر  وم�شاركة  دي   3

جلعلها وجهة مهمة اأو وجهة جديدة حتت م�شمى 

»فكرة اإماراتي«.

من  عــدداً  البلدية  يف  البتكار  فريق  واعتمد 

من  تــعــزز  الــتــي  للم�ظفني  الن�عية  املـــبـــادرات 

درا�شتها  �شيتم  البتكار حيث  قدراتهم يف جمال 

لــلرتــقــاء  لتنفيذها  املنا�شبة  اخلــطــط  وعــمــل 

التنظيمية  ــر  الأطــ وتطبيق  الــبــلــديــة  بــخــدمــات 

للبتكار وا�شت�شراف امل�شتقبل.

با�شتخدام  املــيــداين  امل�شح  تطبيق  و�شيتم 

م�شح  عــمــل  كيفية  وعــر�ــس  املــكــانــيــة  ــة  ــارط اخل

ميداين لتجميع البيانات با�شتخدام برامح ال�يب 

ب�شكل عام وقد مت تطبيقه م�شبقًا يف  اجلغرافية 

جمع بيانات تخ�س قيمة الإيجار العقاري وقيمة 

الأرا�شي.
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بلدية راأ�س اخليمة ت�صتقبل املتعاملني �صمن �صروط وتدابري احرتازية ووقائية

اأعـــلـــنـــت دائــــرة 

اخليمة  راأ�ــس  بلدية 

عـــــــن ا�ـــشـــتـــقـــبـــال 

مركز  يف  املراجعني 

املتعاملني  ــعــادة  ــش �

بدًءا من ي�م الإثنني 

 8-2-2021 امل�افق 

ــمــن  �ــش وذلـــــــــك   ،

ــراءات  ــ �ــشــروط واإجـ

ــة جــديــدة  ــ احــــرتازي

اجله�د  مع  تتما�شى 

ــة ملــ�اجــهــة  ــذولـ ــبـ املـ

جائحة ك�فيد - 19.

حيث �شيتطلب من املتعامل يف الفرتة 

فرتة  ــرور  مـ يثبت  مــا  يــربز  اأن  الــقــادمــة 

للقاح  الثانية  اجلرعة  تلقي  من  اأ�شب�عني 

نتيجة  اإبــراز  اإىل  وبالإ�شافة   19  - ك�فيد 

 ، �شاعة    48 خــلل  �شلبية   PCR فح�س 

وتهدف هذه الإجراءات املتبعة من دائرة 

و�شلمة  �شحة  على  احلفاظ  اإىل  البلدية 

التي  ال�شتثنائية  اجله�د  ودعــم  املجتمع 

يف  بــالــدولــة   املعنية  الــقــطــاعــات  تبذلها 

م�اجهة هذه اجلائحة.

الحـــرتازيـــة  الإجــــــراءات  وت�شمنت 

املتبعة يف مركز �شعادة املتعاملني ، �شرورة 

على  واحلفاظ  الكمامات  بلب�س  اللتزام 

حرارة  درجة  وقيا�س  الجتماعي  التباعد 

اجل�شم عند دخ�ل مركز �شعادة املتعاملني 

، واإيقاف التعاملت النقدية حيث �شيك�ن 

اأو  اإلكرتونيًا فقط عن طريق امل�قع  الدفع 

اأجهزة الدفع.

منذر  �شعادة  �شرح  الإطـــار  هــذا  ويف 

راأ�ــس  بلدية  عــام  مــديــر  �شكر  بــن  حممد 

ــ�ل ذلــك  اخلــيــمــة حـ

ــرة  ــ دائ اإن  قـــائـــًل: 

اخليمة  راأ�ــس  بلدية 

بداية  ومنذ  حر�شت 

هــذه اجلــائــحــة على 

اتـــبـــاع الإجـــــــراءات 

املعتمدة  الحرتازية 

�شحة  على  للحفاظ 

 ، املجتمع  و�ــشــلمــة 

الدولة  جه�د  ودعــم 

هـــذه  ــة  ــهـ ــ�اجـ مـ يف 

اجلـــائـــحـــة مـــ�ؤكـــدًا 

ــرة  ــ ــدائـ ــ ــس الـ ــر�ــ حــ

الأعــمــال  ل�شتمرارية  خطط  و�شع  على 

ــاز  وا�ــشــتــقــبــال طــلــبــات املــتــعــامــلــني  واإجنـ

ويــاأتــي   ، الــفــرتة  تلك  خــلل  معاملتهم 

الدائرة  حر�س  على  تاأكيدًا  القرار  هــذا 

للمتعاملني  اخلدمات  اأف�شل  تقدمي  على 

دائمًا  وال�شعي  معاملتهم  اإجناز  وت�شهيل 

، اإىل جانب  احلر�س على  اإ�شعادهم  اإىل 

عرب  و�شلمتهم  �شحتهم  على  احلــفــاظ 

اتباع التدابري الحرتازية وال�قائية.

 وذكر اأن نظام اإدارة علقات املتعاملني 

امل�شافة  لتقريب  نظام  ه�  اأم«،  اآر  »�شي 

من  اخلــدمــيــة،  واجلــهــات  املتعامل  بــني 

اإمكانيات �شهلة ال�شتخدام  خلل ت�فري 

واأكرث فاعلية عرب �شا�شة واحدة مركزية 

�شيتمكن  وكذلك  اخلدمة،  كفاءة  لرفع 

اإن�شاء  مــن   والأق�شام  الإدارات  مديرو 

اتخاذ  خللها  من  ميكن  ذكية  تقارير 

ــقــة بــ�ــشــاأن املــعــامــلت. ــي  قــــــرارات دق

 ولفت اإىل اأن هذا النظام ميتلك مميزات 

عديدة ، اإذ يعترب من�شة م�حدة لإدراج 

مع  وفعال  دقيق  ب�شكل  املتعاملني  بيانات 

على  الأمنية  الفح��س  تطبيق  اإمكانية 

مف�شلة  تقارير  واإن�شاء  املتعامل  بيانات 

اإن�شاء  املتعاملني، ف�شًل عن  بيانات  عن 

الأ�ــشــا�ــشــيــة. الأداء  مــ�ؤ�ــشــرات   تــقــاريــر 

اإمكانية  تتيح  التقنيات  اإن  واأ�ــشــاف: 

بجميع  اأم«  اآر  الــــ»�ـــشـــي  نــظــام  ــــط  رب

ــامــل  ــع ــت ــع امل ــ ــال م ــ ــش ــ�ــ ــ مـــنـــ�ـــشـــات الت

عــرب و�ــشــائــط الــتــ�ا�ــشــل الجــتــمــاعــي، 

�شا�شة  ا�شتخدام  مــن  املــ�ظــف  ليتمكن 

طلبات  جميع  ل�شتقبال  فقط  واحـــدة 

الت�شال. و�شائل  خمتلف  من   املتعامل 

نظام  ربط  �شه�لة  بكل  ميكن  اأنــه  وذكــر 

عرب  اأخــــرى  اأنــظــمــة  مــع  اأم«  اآر  »�ــشــي 

املتعاقد  الت�شال  ملركز  م�حدة  �شا�شة 

املتعاملني  اإ�شعاد  ومركز  م�شر  يف  معه 

نــهــايــة املــطــاف  الــبــلــديــة ويف  ــرة  ــ يف دائ

�شرعة  مــن  املــمــيــزات  هــذه  بعد  نتمكن 

باملتعامل. اخلا�شة  املــعــامــلت  ــاز   اإجنـ

ميكن  ــظــام  ــن ال ــذا  هــ اأن  اإىل  ــار  ــ ــش ــ واأ�

درجــة«   360« نظام  مع  الربط  مب�جبه 

جتمع  التي  املت�شلة  بالأعمال  اخلا�س 

الــبــيــانــات والأ�ـــشـــخـــا�ـــس والــعــمــلــيــات 

املتعامل،  بيانات  لإدراج  معًا  والعملء 

الدوائر احلك�مية  مع �شه�لة تطبيقه يف 

البلدية. ــرة  ــ دائ مــع  والــربــط   الأخــــرى 

واأكد اأن النظام ُيعد من اأحدث الأنظمة 

جتربة  حت�شني  على  �شتعمل  التي  املتبعة 

املتعاملني  ــعــاد  اإ�ــش وتــعــزيــز  املــتــعــامــل، 

اأف�شل  وتبني  اخلــدمــات  مــن  والتط�ير 

اخلدمات  اأف�شل  و�شتقدم  املمار�شات، 

وحت�شن من ج�دتها، حيث �شتك�ن وترية 

لتحقيق  وتنظيمًا  �شرعة  اأكـــرث  العمل 

امل�شت�يات العالية من ر�شا املتعاملني.
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راأ�س اخليمة تخف�س الطاقة ال�صتيعابية 

باملراكز التجارية اإىل 60 %

ــ�ارئ والأزمــــــات  ــطــ ــ ــرر فـــريـــق ال ــ ق

راأ�ــس اخليمة  بــاإمــارة  املحّلي  والــكــ�ارث 

لل�ش�اطئ  ال�شتيعابية  الطاقة  حتديد 

كما   ،%  70 بن�شبة  الــعــامــة  ــق  واحلــدائ

حددت القدرة ال�شتيعابية ملراكز الت�ش�ق 

بن�شبة 60 %.

وقال رئي�س فريق الط�ارئ والأزمات 

اخليمة،  راأ�ــس  باإمارة  املحّلي  والك�ارث 

اخليمة،  ــــس  راأ� ل�شرطة  الــعــام  الــقــائــد 

النعيمي:  عل�ان  بن  عبداهلل  علي  الل�اء 

دور  وجميع  النقل  و�شائل  على  »يــجــب 

ال�شينما والفعاليات والأن�شطة الرتفيهية 

ومـــراكـــز الــلــيــاقــة الــبــدنــيــة والــ�ــشــالت 

الريا�شية وم�شتخدمي اأح�ا�س ال�شباحة 

الفندقية  باملن�شاآت  اخلا�شة  وال�ش�اطئ 

 50 بن�شبة  ال�شتيعابية  بالطاقة  اللتزام 

%، بناًء على ال��شع العام للإجراءات 
املتبعة يف  ال�قائية  والتدابري  الحرتازية 

الإمارة وتعليمات اجلهات املخت�شة«.

حجم  تقلي�س  تــقــرر  اأنـــه  ــشـــح  واأو�ـ

التجمعات العائلية واملنا�شبات املجتمعية 

اأ�شخا�س،   10 بعدد  الــقــران  عقد  مثل 

عند  �شخ�شًا   20 بعدد  اللتزام  وكذلك 

ت�شييع اجلنائز، لفتًا اإىل اأنه يجب جتنب 

لل�قاية  الحرتازية  الإجــراءات  خمالفة 

من فريو�س ك�رونا امل�شتجد.

مب�شافة  اللتزام  �شرورة  اإىل  واأ�شار 

مع  مرتين  املــحــددة  اجل�شدي  التباعد 

وارتــداء  الحرتازية،  الإجــراءات  اتخاذ 

املذك�رة،  الأمــاكــن  جميع  يف  الكمامات 

كما يجب على املطاعم واملقاهي اللتزام 

بني  مرتين  اجل�شدي  التباعد  مب�شافة 

طـــاولت الــطــعــام وعـــدم اجلــلــ��ــس على 

الطاولة ال�احدة لأكرث من اأربعة اأ�شخا�س 

با�شتثناء اأفراد العائلة ال�احدة.

واأ�شاف اإن جميع فرق العمل امليدانية 

الإمــارة،  املخت�شة يف  يف جميع اجلهات 

انطلقت لر�شد املخالفات والت�شديد على 

�شت�شتمر  الحــرتازيــة، حيث  الإجـــراءات 

حملت اجلهات املخت�شة يف عملها حتى 

اإ�شعار اآخر، ومن ثم �شيتم تقييم ال��شع 

وما  الإمــارة،  يف  ال�قائية  للتدابري  العام 

احلفاظ  يف  ملم��شة  نتائج  من  حققته 

ي�شهم  مما  املجتمع،  اأفــراد  �شلمة  على 

يف حتفيز اجله�د ودعم مرحلة التعايف، 

وتـــ�فـــري الــطــمــاأنــيــنــة ملــخــتــلــف �ــشــرائــح 

وقطاعات املجتمع يف الإمارة.

راأ�س  بلدية  دائــرة  ذلــك، قــررت  اإىل 

ال�قائية  اإجــراءاتــهــا  حتــديــث  اخليمة، 

باإبراز  املراجعني  واألزمت  والحرتازية، 

ــرور اأ�ــشــبــ�عــني عــلــى تلقي  مــا يــثــبــت مــ

اجلرعة الثانية من لقاح )ك�فيد- 19(، 

 ،PCR بالإ�شافة اإىل اإبراز نتيجة فح�س

�شلبية خلل 48 �شاعة، قبل دخ�ل مبنى 

الدائرة ، وذلك حر�شًا منها على احلفاظ 

واتباعًا  املجتمع،  و�شلمة  �شحة  على 

للإجراءات الحرتازية وال�قائية.
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.. اإغالق 14 مقهى غري ملتزم بالتدابريالحرتازية يف راأ�س اخليمة

يف  الــعــامــة  الــ�ــشــحــة  اإدارة  اأغــلــقــت 

مقهى   14 اخلــيــمــة،  راأ�ـــس  بلدية  دائـــرة 

التزامها  لــعــدم  وذلـــك  ال�شي�شة  لتقدمي 

بـــــالإجـــــراءات الحــــرتازيــــة لــلــحــد من 

»ك�فيد-  امل�شتجد  ك�رونا  فريو�س  انت�شار 

ــة. ــي املــا�ــش �ـــشـــهـــرًا  الـــــــ11  خــــلل   »19 
الرقابة  ق�شم  يف  متمثلة  الإدارة  ونفذت 

تفتي�شية  ــارات  ــ زيـ والــبــيــئــيــة،  ال�شحية 

التزامها  من  للتحقق  املقاهي  تلك  على 

لإعــادة  و�شعت  التي  ال�شرتاطات  بكافة 

عملها  وا�شتئناف  اجلمه�ر  اأمــام  فتحها 

مــنــهــا عرب  املــخــالــف  والــعــمــل عــلــى ردع 

. ذلــك  ال�شارمة يف  الإجــــراءات   اتــخــاذ 

اإدارة  مــديــر  الطنيجي  �شيماء  وقــالــت 

الــرقــابــة  قــ�ــشــم  اإن   : ــامــة  ــع ال الــ�ــشــحــة 

الــفــرتة  خـــلل  كــثــف  والبيئية  ال�شحية 

امل�جهة  امليدانية  الــزيــارات  من  املا�شية 

بكافة  ال�شي�شة  خدمة  تقدمي  مقاهي  اإىل 

اأمــام  فتحها  اإعــادة  متت  والتي  اأن�اعها، 

ال�ــشــرتاطــات  حتــديــد  بــعــد  امل�شتهلكني 

املنا�شبة للفرتة الراهنة، للحد من انت�شار 

.»19 »ك�فيد-  امل�شتجد  كــ�رونــا   فريو�س 

تعميمها  مت  ال�ــشــرتاطــات  اأن  وذكــــرت 

ــع تــقــدمي  ــ ــ�اق ــ ــة املـــقـــاهـــي وم ــافـ عــلــى كـ

اتباعها  بــهــدف  الإمــــــارة،  يف  ال�شي�شة 

ب�شكل  ــع  ــ�اقـ الـ ــس  ــ اأر�ـ عــلــى  وتــطــبــيــقــهــا 

ــقـــدمي اخلــدمــة  يــ�ــشــهــم يف مــ�ا�ــشــلــة تـ

والأنــ�ــشــطــة يف تــلــك املــنــ�ــشــاآت واحلــفــاظ 

امل�شتهلك  واجلمه�ر  العاملني  �شحة  على 

امل�شتجد. الفريو�س  انت�شار  من   للخدمات 

بتكثيف  قامت  الإدارة  اأن  اإىل  واأ�ــشــارت 

احلملت والزيارات امليدانية للتحقق من 

ال�شرتاطات  لكافة  املن�شاآت  تلك  تطبيق 

ال�شحية  ــبــطــاقــات  ال مــنــهــا  املـــحـــددة، 

الأمرا�س  من  العاملني  خل�  من  والتاأكد 

الإجـــراءات  بتطبيق  واللــتــزام  ال�شارية، 

النظافة  حيث  من  الحــرتازيــة،  ال�قائية 

بالزي  واللـــتـــزام  وال�شخ�شية،  الــعــامــة 

الكمامات  وارتــــداء  للعمل،  املخ�ش�س 

والأدوات  املن�شاآت  وتعقيم  والــقــفــازات، 

اجل�شدي. التباعد  وتطبيق   امل�شتخدمة، 

واأ�شافت الطنيجي: كما �شملت احلملت 

امل�شتخدمة  الــتــبــغ  اأنـــــ�اع  مــن  الــتــحــقــق 

كانت  اإذا  ومــا  للم�ا�شفات  ومطابقتها 

ــا، حيث  �ــشــاحلــة لــل�ــشــتــخــدام وغـــريهـ

التزامها  لــعــدم  مــنــ�ــشــاأة   14 ــلق  اإغــ مت 

مل�اجهة  الحرتازية  ال�قائية  بالإجراءات 

ــفــة الــتــعــامــيــم  جــائــحــة كـــ�رونـــا، وخمــال

والقرارات ال�شادرة بهذا ال�شاأن.

بلغت  ــي  ــت ال الـــزيـــارات  اأن  وذكــــرت 

حترير  خللها  مت  ميدانية،  زيــارة   603

املخالفات،  من  لعدد  وذلــك  خمالفة   52

الإجـــراءات  بتطبيق  اللــتــزام  عــدم  منها 

ــة، مــنــهــا : عــدم  ــ ــرتازيـ ــ الــ�قــائــيــة الحـ

بني  اجلــ�ــشــدي  التباعد  م�شافة  مــراعــاة 

الــطــاولت،  بــني  امل�شافة  اأو  الأ�شخا�س، 

وعدم  امل�قع،  داخــل  بالتقارب  وال�شماح 

العمل. اأثناء  والقفازات  الكمامات   لب�س 

اأي�شًا  �شملت  املخالفات  ــاأن  ب واأ�ــشــافــت: 

عدم اللتزام بال�شرتاطات ال�شحية مثل 

ال�شتخدام  متعددة  اخلراطيم  ا�شتعمال 

ــدًل مــن اأحـــاديـــة ال�ــشــتــخــدام، كــمــا مت  بـ

ت�جيه 33 اإنذارًا ب�شرورة اللتزام بتطبيق 

للحد من  ال�قائية الحرتازية  الإجراءات 

انت�شار فريو�س ك�رونا.
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األخبار

m u n r a k a e .س. ب. : 4 راأ�س اخليمـــــــة ، الإمارات العربية املتحـــدة�

هاتــــف رقم : 6666 7246 )971 +( | فاكــــ�س رقم : 3117 7233 )971 +(

Twitter | munrakae .. Facebook | munrakae .. Instagram| munrakae
Mail: info@mun.rak.ae | Website: mun.rak.ae

�شمن ال�شروط التالية :

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

magaz ine@mun. rak .ae
القادم  والعدد  املذكور  الإمييل  الفائز عرب  ا�شم  اإعالن  يتم  و�شوف   

من املجلة.

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

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

بلدية  جملة  يف  �شهرياً  تن�شر  باملتعاملني  خا�شة  �شهرية  م�شابقة 

اإر�شال  امل�شابقة  بهذه  بال�شرتاك  الراغبني  فعلى  اخليمة  راأ�س 

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)

• متى انطلقت رحلة م�شبار الأمل من الأر�ض اإىل املريخ ومتى و�شلت اإليه  ؟
• When did the Journey of Hope Probe start from Earth to 

Mars, and when did it reach it ?
 

» 526 «

Congratulations to Mr. : Wessam Ghulam Mustafa Al Zahar

the winner of the past month's contest )525(.

مربوك لالأخ : و�شام غالم م�شطفي الزهار

الفوز مب�شابقة ال�شهر املا�شي العدد ) 525 (



احلياء �شعبة من الإميان

  ف�شيلة ال�شيخ د. خالد بن حمد الزعابي

من �شبكة بينونة للعلوم ال�شرعية

ُخُلق  وه��و  �أال  �الإ���س��ام،  �أخ��اق  من  عظيم  ُخ��ُل��ٍق  عن  حديثنا 

�حلياء، فاحلياء خلٌق يبعث على فعل �الأمور �لطيبة، وينهى �ساحبه 

فقد  �الإمي��ان،  من  و�حلياء  �لوقاحة،  �سد  وهو  �سيء،  فعٍل  كل  عن 

�سعبة« ثم  و�ستون  ب�سٌع  و�ل�سام-: »�الإميان  �ل�ساة  -عليه  قال 

قال: »و�حلياء �سعبٌة من �الإميان«

فاحلياء من �الإميان �لذي ُيحبه �هلل -تبارك وتعاىل-، فينبغي 

�أن يحر�ص عليه �ملوؤمن، و�هلل -عز وجل- حيي كرمي ي�ستحي من 

�أن  فعلينا  خائبتني،  �سفًر�  يرّدهما  �أن  يديه  �إليه  رف��ع  �إذ�  عبده 

ن�ستحي من �هلل -عز وجل- حق �حلياء.

 و�حلياء ُخُلق �ملوؤمن، و�الأنبياء عليهم �ل�ساة و�ل�سام تخّلقو� 

بهذ� �خللق �لعظيم، فهذ� مو�سى �لكليم -عليه �ل�ساة و�ل�سام- 

كان �سديد �حلياء، فكان ال ُيرى من ج�سده �سيء، وال ُيرى من جلده 

�سيء، ��ستحياًء من �هلل -عز وجل-، فكان �سترًي�.

ونبينا -عليه �ل�ساة و�ل�سام- كان �أ�سد حياًء من �لعذر�ء يف 

خدرها، �أي: من �لفتاة �لتي مل تتزوج يف بيتها، وكان -عليه �ل�ساة 

و�ل�سام- �إذ� كره �أمًر� ُعرف ذلك يف وجهه من �سدة حيائه -عليه 

�ل�ساة و�ل�سام-.

و�ل�سحابة ر�سي �هلل عنهم تخّلقو� بهذ� �خللق �لعظيم؛ خلق 

�حلياء، فهذ� عثمان ر�سي �هلل عنه ملا ��ستاأذن للدخول على �لنبي 

و�ل�سام-  �ل�ساة  -عليه  �لنبي  �سوى  و�ل�سام-  �ل�ساة  -عليه 

ثيابه، وكان قبل ذلك قد ��ستاأذن عليه �أبو بكر ر�سي �هلل عنه فلم 

يغري من جل�سته، و��ستاأذن عليه عمر ر�سي �هلل عنه فلم يغري من 

جل�سته، فلما ��ستاأذن عثمان ر�سي �هلل عنه �سوى ثيابه -�سلى �هلل 

عليه و�سلم-، ف�ساأَلته �أم �ملوؤمنني عائ�سة ر�سي �هلل عنها عن هذ� 

�الأمر بعد ذلك مل فعل ذلك، فقال: »�أال �أ�ستحي من رجٍل ت�ستحي 

منه �ملائكة«  وهو عثمان ر�سي �هلل عنه.

خلٌق  و�ل�����س��ام-  �ل�ساة  -عليه  �لنبي  �سحابة  يف  و�حل��ي��اء 

�أ�سيل، ففي ق�سة �أ�سماء بنت �أبي بكٍر ر�سي �هلل عنها وعن �أبيها 

ملا تزّوجها �لزبري ر�سي �هلل عنه كانت تقوم بخدمته وتخدم بيته، 

�إياها  �أعطاه  �لتي  �أر�سه  من  �لنوى  جتلب  فكانت  فر�سه،  وتخدم 

ر�أ�سها،  على  �لنوى  فكانت حتمل  و�ل�سام-  �ل�ساة  �لنبي -عليه 

وت�سري من تلك �ملزرعة �إىل بيتها، وهكذ� �ملر�أة �مل�سلمة حتر�ص على 

خدمة بيتها، وتربية �أبنائها، ورعاية زوجها باملعروف.

ففي  ر�أ�سها،  على  �لنوى  ر�سي �هلل عنها حتمل  �أ�سماء  فكانت 
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مرٍة كانت على هذه �حلال ر�آها �لنبي -عليه �ل�ساة و�ل�سام- 

وكانت  و�ل�سام-  �ل�ساة  -عليه  فوقف  �الأن�سار،  بع�ص  ومعه 

معه د�بٌة ليحملها �إىل بيتها، فلما ر�أته ��ستحيت منه، فعرف ذلك 

�لزبري  غرية  ذك��رْت  الأنها  فان�سرف؛  و�سلم-  عليه  �هلل  -�سلى 

ر�سي �هلل عنه، وهي كانت �سديدة �حلياء، فلما ذهبْت �إىل بيتها 

�أخربت زوجها �لزبري بذلك، فقال لها: حلمُلِك �لنوى على ر�أ�سِك 

�أ�سدُّ عليَّ من ركوبِك مع �لنبي -عليه �ل�ساة و�ل�سام-.

كان  و�ل�سام-  �ل�ساة  -عليه  و�لنبي  عظيم،  خلٌق  فاحلياء 

عنها  �هلل  ر�سي  �الأن�سار  من  �م��ر�أة  جاءته  فقد  �حلياء،  �سديد 

ت�ساأله كيف تغت�سل �ملر�أة من �حلي�ص، فوّجهها �لنبي -�سلى �هلل 

عليه و�سلم- �أن تاأخذ قطعة من �لقما�ص �أو نحوه فتغت�سل بها، ثم 

�إنه ��ستحيا -عليه �ل�ساة و�ل�سام- ف�سرف وجهه، فاأخذتها �أم 

�ملوؤمنني عائ�سة ر�سي �هلل عنها فجذبتها �إليها و�أخربتها مبا يريده 

�أن نحر�ص على هذ�  ر�سول �هلل -�سلى �هلل عليه و�سلم-، فعلينا 

�خللق �لعظيم.

�ل�سام  عليه  مو�سى  ق�سة  يف  ظهر  �ل��ذي  �حلياء  خلق  ومن 

-تبارك  �هلل  ودع��ا  �لظل  �إىل  ت��وىل  ث��م  �مل��ر�أت��ني  غنم  �سقى  مل��ا 

�ِسي َعَلى  وتعاىل- قال -�سبحانه وتعاىل-: { َفَجاَءْتُه �إِْحَد�ُهَما َتْ

��ْسِتْحَياٍء} �لق�س�ص:25 .

�ملر�أة  هذه  كانت  كيف  وتعاىل-  -تبارك  �هلل  لنا  و�سف  فقد 

عن  و�لبعد  �حلياء،  �سفة  فيها  �أي:  ��ستحياء،  على  وت�سي  ت�سري 

�إظهار �لزينة و�لفتنة، بل كانت مت�سرتة حيية ت�سري بهذه �ل�سفة 

�لتي ذكرها �هلل -تبارك وتعاىل-.

ْجَر َما �َسَقْيَت َلَنا} مل 
َ

ِبي َيْدُعوَك ِلَيْجِزَيَك �أ
َ
ثم �إنها قالت: { �إِنَّ �أ

ِبي َيْدُعوَك } �لق�س�ص:25 .
َ
تقل: �أنا �أدعوك، بل قالت: { �إِنَّ �أ

�سفٌة  �حلياء  ف�سفة  خطابها،  ح�سن  ومن  حيائها  من  وهذ� 

فهي  �أجمل،  �لن�ساء  يف  لكنها  �لرجل،  بها  يتخّلق  �أن  ينبغي  طيبٌة 

زينة �لن�ساء، وزينة �ملر�أة �مل�سلمة خلق �حلياء.

ومن �سور �حلياء �لتي يحر�ص عليها �مل�سلم: حفظ �لعور�ت، 

من �أن ينظر �إليها من ال يحل له �لنظر، فالنبي -�سلى �هلل عليه 

عورتك  ف��ق��ال: »�ح��ف��ظ  �الأم���ر  ه��ذ�  ع��ن  �ُسئل  و�سلم- 

فالرجل  له:  ميينك« فقيل  ملكت  ما  �أو  زوجتك  من  �إال 

يكون مع �أ�سحابه فقال: »�إن ��ستطعت �أن ال ير�ها �أحد 

لوحده-  �أي:  خالًيا-  يكون  فالرجل  له:  « فقيل  فافعل 

�مل�سلم  منه«  فيحر�ص  ي�ستحيا  �أن  �أح��ق  ق��ال: »ف��اهلل 

د�ئًما على �حلياء وعلى �سرت �لعور�ت.

وهنا �أمٌر مهم ينبغي �أن ُنربي عليه �أبنائنا وبناتنا �أال 

وهو: م�ساألة حفظ �لعور�ت، و�لرتبية على خلق �حلياء، 

�أهمية  لهم  وُنبني  �لعور�ت،  ك�سف  عدم  �إىل  فنوجههم 

ذلك  و�أن  �لعظيم،  �خللق  هذ�  على  و�حلفاظ  �سرتها، 

ال يكون لكل �أحد، بل عند �ل�سرورة؛ كالطبيب ونحوه.

�أمر �حلياء و�خلجل،  ُي�سكل على بع�ص �لنا�ص  وقد 

يبعث  �حلياء  �خلجل،  وب��ني  �حلياء  بني  ف��رٌق  فهناك 

�الأخ���اق  ع��ن  وينهاه  �لطيبة  �الأخ���اق  على  �ساحبه 

ن�سح  وم��ن  �خل��ري  فعل  م��ن  مينعه  ال  لكنه  �لقبيحة، 

�أما �خلجل فقد مينع �ساحبه من فعل �خلري،  �لنا�ص، 

وِمْن �أمر �لنا�ص بفعل �خلري ومن حتذيرهم من �ل�سر، 

�أ�سد  وه��و  و�سلم-  عليه  �هلل  -�سلى  �هلل  ر�سول  فهذ� 

�هلل  ر�سي  وينهاهم  �ل�سحابة  ياأمر  كان  حياًء  �لنا�ص 

�لعلم  َط��َل��َب  �أنَّ  وم��ع��روٌف  وُيوجههم،  وُيعلمهم  عنهم 

يحتاج �إىل بذل جهد، فالذي يخجل ال يتعّلم، فلنحر�ص 

جميًعا على هذ� �خللق �لعظيم؛ خلق �حلياء
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1 مارس 1979
مع  ت�صميمها  ليتما�صى  �صممت  والتي  ر�صميًا  الكويت  اأب��راج  افتتاح 

معامل الكويت الرتاثية فالربج الأكرب والرئي�صي والذي يحمل الكرتني 

يدل  واح��دة  كرة  يحمل  ال��ذي  الثاين  وال��ربج   ،) املبخر   ( على  يدل 

.) املكحلة   ( على  يدل  الأ�صغر  الثالث  الربج  اأما   .) املر�ش   ( على 

2 مارس 1953
بث حفل توزيع جائزة الأو�صكار لأول مرة على �صا�صة التلفزيون.

3 مارس 1938
اكت�صاف النفط يف اململكة العربية ال�صعودية.

4 مارس 1995
مكتوم  اآل  را�صد  بن  مكتوم  ال�صيخ  اهلل(  )رحمه  الراحل  دبي  حاكم 

ي�صدر قراًرا عني مبوجبه اأخيه ال�صيخ حممد بن را�صد اآل مكتوم ولًيا 

للعهد واأخيه ال�صيخ حمدان بن را�صد اآل مكتوم نائًبا حلاكم الإمارة.

5 مارس
بداية ف�صل ا�صتيقاظ احل�صرات يف التقومي ال�صيني، وهو عبارة عن  

تقومي �صم�صي قمري حيث يعتمد على دورتي ال�صم�ش والقمر ويعترب 

تراث ثقايف خا�ش بال�صعب ال�صيني.

  6 مارس 2014
علماء يكت�صفون عينة حية عمرها 30،000 عام لفريو�ش بيثو، حيث 

اعُترب اأكرب فريو�ش مكت�صف حتى الآن، ويعترب فريو�ش بيثو جن�ش من 

الفريو�صات العمالقة عرث عليه مثلجا يف �صيبرييا.

نخرج بها عن املاألوف، وجنوب اأحداث العامل للتعرف على اأهم واأ�صهر  الأحداث التاريخية 

املهمة والأيام العاملية التي �صجلها التاريخ يف �صفحاته، وطوتها ال�صنون لت�صبح جمرد ذكرى 

ليوم حددته الوقائع التي ح�صلت به.

وبني اأيديكم قائمة م�صغرة لأهم ماحدث يف �صهر ) مار�ش ( وجمرياته ب�صكل خمت�صر، لنعرب 

اأحداث ووقائع، لنتنف�ش عبق  معكم رحلة عرب بوابة الزمن وما �صطرته ال�صنون املا�صية من 

اأو تكون غريت  ثابتة �صنويًا  كاأيام  املا�صي ون�صتح�صر ما فاتنا من جمريات قد تكون ُحفرت 

خلود را�شد املزروعيتاريخ اأمٍم وح�صارات.
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7 مارس 1955
ولدة الأمري الوليد بن طالل، والذي يعترب من اأ�صهر رجال الأعمال  

الريا�ش  يف  ول��د  وق��د  ال�صعودية،  يف  امللكية  الأ���ص��رة  اأف���راد  واأح���د 

للبنان  وزراء  رئي�ش  اأول  كان  الذي  ال�صلح  ريا�ش  ابنة  هي  ووالدته 

بعد ال�صتقالل، اأما والده فهو الأمري طالل جنل امللك املوؤ�ص�ش عبد 

العزيز اآل �صعود. 

8 مارس 1911
بدء ا�صتعمال الب�صمات للمرة الأوىل اأداًة للك�صف عن اجلرائم وكان 

ذلك يف نيويورك.

9 مارس 639
و  و�صلم،  للنبي حممد �صلى اهلل عليه  ال��وداع  اآخر خطبة وهي حجة 

األقاها يوم عرفة على جبل الرحمة.

"اليوم اأكملت لكم دينكم واأمتمت عليكم نعمتي ور�صيت لكم الإ�صالم 
دينًا"

  10 مارس 2010
وفاة ال�صيخ حممد �صيد طنطاوي، �صيخ اجلامع الأزهر اآنذاك والذي 

الديار  مفتي  طنطاوي  ال�صيخ  ك��ان  عندما   1989 ع��ام  يف  اأ���ص��در 

ربا  باعتبارها  والقرو�ش  البنوك  فوائد  فيها  يحرم  فتوى  امل�صرية  

يحرمه الإ�صالم. 

11 مارس 2020
)كوفيد19-(  امل�صتجد  كورونا  فريو�ش  انت�صار  ت�صنيف   مت  ر�صميًا 

بالوباء العاملي من قبل منظمة ال�صحة العاملية. 

12 مارس 1918
�صانت  كانت  اأن  بعد  مدنها  واأك��رب  رو�صيا  عا�صمة  مو�صكو   اإع��الن 

بنحو  �صكانها  ع��دد  ويقدر   ، عاًما   215 مل��دة  العا�صمة  بطر�صربغ 

12.5 مليون ن�صمة داخل حدود املدينة، و17 مليون ن�صمة يف املناطق 
احل�صرية، و20 مليون يف منطقة مو�صكو العا�صمة، وتعترب مو�صكو هي 

مركز ال�صيا�صة والقت�صاد والثقافة والدين واملالية والتعليم والنقل يف 

رو�صيا، و هي �صابع اأكرب مدينة ح�صب عدد ال�صكان يف العامل.

13 مارس 1781
يف  ال�صابع  الكوكب  ليكون  اأوران��و���ش  كوكب  يكت�صف  هري�صل  ويليام 

النظام ال�صم�صي.

14 مارس 1932
عر�ش واإ�صدار فيلم اأولد الذوات وهو اأول فيلم عربي ناطق.
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15 مارس 1907
احلكومة الفنلندية متنح املراأة حق الت�صويت يف النتخابات لت�صبح 

اأول دولة يف اأوروبا تعطي املراأة هذا احلق.

16 مارس 1521
املحيط  ع��رب  م��ن  وي��ع��ت��رباأول  الفلبني  يكت�صف  م��اج��الن  فرديناندو 

الهادئ. وهو قائد اأول رحلة دارت حول الكرة الأر�صية.

17 مارس 1966
عودة املركبة الف�صائية "جيميني 8" التي اأقلعت قبل يوم وعلى متنها 

اأول  يف  جنحت  والتي  �صكوت  وديفيد  اآرم�صرتونغ  نيل  الف�صاء  رائدا 

اإر�صاء ناجح مع ال�صاروخ الف�صائي اأجينا.

18 مارس 1966
اليابانية  احل��رب  كانت  وق��د  وال��ي��اب��ان  ال�صني  ب��ني  احل��رب  انتهاء 

جمهورية  بني  الأول  املقام  يف  دار  ا  ع�صكرًيّ نزاًعا  الثانية  ال�صينية 

ال�صني واإمرباطورية اليابان منذ 7 يوليو 1937 اإىل �صبتمرب 1945

19 مارس
�صرق  يف  بلن�صية  مقاطعة  عا�صمة  وه��ي  بلن�صية  يف  النار  مهرجان 

اإ�صبانيا على البحر املتو�صط واأكرب مدنها ، وهو مهرجان ربيعي �صنوي 

ومن اأ�صهر الحتفالت يف اإ�صبانيا.

20 مارس
 يوم ال�صعادة العاملي، والذي يحتفل به املجتمع الدويل اعرتافا باأهمية 

ال�صعي لل�صعادة  احلقيقة.

21 مارس
يوم الأم يف العامل العربي، ويعترب باأهميته تكرمي لالأم والأمومة ، وقد 

كان اأول احتفال يف يوم الأم يف العامل يف عام 1908.

22 مارس
يوم املاء العاملي، والذي يحتفل به العامل تركيزًا على اأهمية املاء الذي 

يغطي اأكرث من %70 من اإجمايل �صطح الأر�ش.

23 مارس 1950
تابعة  العاملية لالأر�صاد اجلوية هي وكالة متخ�ص�صة  املنظمة  اإن�صاء 

لالأمم املتحدة. وهي منظومة موثوقة وخمولة من الأمم املتحدة ب�صاأن 

حالة و�صلوك الغالف اجلوي لالأر�ش، وتفاعله مع املحيطات واملناخ 

وما ينجم عنها من توزيع للموارد املائية.

ت�صم املنظمة العاملية لالأر�صاد اجلوية يف ع�صويتها 188 ع�صوا من 

الدول والأقاليم.

24 مارس 1882
املكت�صف الأملاين روبرت كوخ يكت�صف املكروب امل�صبب ملر�ش ال�صل.
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25 مارس 2019
ا تعرتف الوليات  ُع قراًرا رئا�صًيّ الرئي�ش الأمريكي دونالد ترامب ُيوِقّ

و�صط  اإ�صرائيل،  من  ج��زٌء  اجل��ولن  ه�صبة  ب���اأَنّ  وجبه  مِبُ املتحدة 

اعرتا�ٍش لهيئة الأمم املتحدة والُدول العربَيّة.

26 مارس 1053
 العامل الأمريكي يونا�ش �صولك يكت�صف م�صاًل �صد �صلل الأطفال.

27 مارس
اإحدى  حتر�ش  عام  كل  من  اليوم  هذا  يف  للم�صرح،  العاملي  اليوم 

ال�صخ�صيات امل�صرحية املوؤثرة على كتابة »ر�صالة امل�صرح« اإىل العامل 

اإىل  الثقافية  الوطنية  والهيئات  املراكز  تنظمها  احتفالية  �صمن 

جانب املوؤ�ص�صات امل�صرحية ووزارات الثقافة.

28 مارس 1953
ان�صمام ليبيا اإىل جامعة الدول العربية.

29 مارس 1967
النووية  الغوا�صات  وتعمل   ، لها  نووية  غوا�صة  اأول  تد�صن  فرن�صا 

ب�صفة اأ�صا�صية يف عر�ش البحار واملحيطات بعيدًا عن ال�صواطىء، 

. ويف عر�ش  التموين كل فرتة ق�صرية  لإع��ادة  اأنها ل حتتاج  حيث 

حتت  طويلة  لفرتات  كبرية  ب�صرعات  احلركة  ت�صتطيع  املحيطات 

بالقرب  العمق  قليلة  املياه  البطيء يف  ب�صريها  باملقارنة  املاء  �صطح 

من ال�صواطىء.

30 مارس 1842
العمليات  يف  امل��خ��در  ي�صتعمل  لونغ  ك��روف��ورد  الأم��ري��ك��ي  الطبيب 

اجلراحية لأول مرة ، و هو جراح و�صيديل اأمريكي ا�صتهر باأنه اأول 

من ا�صتخدم ثنائي اإيثيل الإيرث يف التخدير عن طريق ال�صتن�صاق.

31 مارس 1909
اأيدي  بدء بناء �صفينة تايتنك ال�صهرية والتي �صنعت و�صممت على 

اأنواع  اأكرث  بنائها  يف  وا�صتخدم  خربة،  واأكرثهم  املهند�صني  اأمهر 

ل  التي  ال�صفينة  باأنها  العتقاد  و�صاد  حينذاك.  تقدمًا  التقنيات 

باأعلى  مزودة  اأنها  حيث  للجميع  كربى  �صدمة  غرقها  وكان  تغرق، 

معايري ال�صالمة.

الزمن  بوابة  فيها  عربنا  ق�صريٍة  رحلٍة  يف  جولتنا  انتهت  قد  وها 

لنختار لكم من ال�صبكة العنكبوتية بع�ش الأحداث واملنا�صبات التي 

�صَطرت خطوطها يف �صنواٍت م�صت.
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اإعداد : عبد العزيز كرم البلو�شي

امل�شبار و�شل  املريخ 

 والإمارات عانقت التاريخ

مل نكتفي ولزلنا نحلم ، هذا هو �شعار قيادتنا الر�شيدة ، التي تقود دولة الإمارات 

العربية املتحدة لتكون يف مقدمة دول العامل بكل املجالت ، نعم يجب اأن ت�شتمر الأحالم 

التحديات  تخ�ض  مل  الأمم  واإذا   ، تتبدد  واملخاوف  وتن�شهرالطاقات  تتجدد   والأفكار 

تال�شت ، وجرفها التخلف ويف طي الن�شيان تهاوت .

اإن و�شول م�شبار الأمل اإىل املريخ و�شع دولة الإمارات العربية املتحدة على خارطة 

الدول العظمى التي تت�شابق يف جمال ا�شتك�شاف الف�شاء واإجراء البحوث العلمية التي 

�شتفيد الب�شرية وت�شنع م�شتقباًل لالأجيال القادمة ، م�شتقبٌل اأ�شا�شه العلم، و�شالحه 

العمل واجلد م�شتقبل يعتمد على التكنولوجيا احلديثة والبحوث العلمية والتقنيات 

املبتكرة ، فهنيئاً لدولة الإمارات العربية املتحدة هذا الإجناز العظيم .

م�شبار الأمل يف عيون الإماراتيني :

اإمارة  بارزة من  �صخ�صيات  راأ�ش اخليمة  مبقابلة  بلدية  قامت جملة  املنا�صبة  وبهذه 

راأ�ش اخليمة للتحدث حول هذا احلدث العظيم واأهميته :
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يو�شف عبداهلل  البطران :

ع�شو املجل�س الوطني الحتادي

الأم��ل  م�صبار  و���ص��ول  اإن 

امل���ري���خ  ك���وك���ب  اإىل  ال����ي����وم 

تاريخ  نقطة حتول يف  �صي�صكل 

و�صي�صاهم يف  الإم��ارات،  دولة 

ال�صباق  اإىل  ر�صميًا  دخولها 

الف�صاء  ل�صتك�صاف  العاملي 

مهمة، جنحت يف   26 بني  من 

الأحمر،  الكوكب  اإىل  الو�صول 

اأطلقتها 9 دول حول العامل«.

يج�صد  الأمل  م�صبار  املريخ  ل�صتك�صاف  الإم��ارات  »م�صروع 

اأ�صا�ش  املعرفة  فيه  �صتكون  ال��ذي  ال��دول��ة  للم�صتقبل  روؤي���ة 

معريف  اقت�صاد  وبناء  الب�صرية،  القدرات  بناء  يف  ال�صتثمار 

والت�صدي  ال��دول��ة،  يف  التنموية  امل�صرية  وتعزيز  م�صتدام، 

للتحديات عرب حلول مبتكرة، وا�صتك�صاف فر�ش للغد، وتطوير 

قطاعات جديدة لرفد الرثوة الوطنية«.

احتفالية اخلم�صني  �صتكون  للمريخ  الأمل«  »م�صبار  بو�صول 

�صيكون  و2021  جميعًا،  لنا  فخر  عام  لدولتنا  الذهبي  اليوبيل 

عام الإجنازات التي بداأت ولن تنتهي، ونحن اأبناء زايد �صناع 

الفخر واملجد دائمًا يف ظل قيادة حكيمة ت�صت�صرف امل�صتقبل، 

وبلد  الأول  املركز  يف  دائمًا  الإم��ارات  تكون  اأن  ون�صعى  نطمح 

�صناعة الإجنازات يف كل املجالت، مكملني م�صرية الذين بنوا 

الحتاد و�صنعوا الأجماد، مكملني م�صرية الأعوام ال� 50 املقبلة، 

لتحقيق مئوية الإمارات 2071

علي يو�شف النعيمي

املدير التنفيذي للعالقات احلكومية - اإت�شالت

نف�صي  اأج�����د  ال����واق����ع  يف 

م��غ��م��ورا ب��زح��م��ة يف الأف��ك��ار 

ترجمتها  اأعجز عن  التي رمبا 

حجم  تنا�صب  عبارات  لأقوال، 

ب�صاطة  ب��ك��ل  ل��ك��ن  الإجن�����از. 

من  بفي�ش  اجلميع  كما  اأ�صعر 

م�صاعر الفخر و العزة  و الفرح 

الوطن  ه��ذا  اأب��ن��اء  من  بكوين 

وبكون من اأجنز هذه املهمة هم اأخوة لنا نعتز بهم اأميا اعتزاز 

وفوق ذلك فخرنا بقيادة ر�صيدة اأجنزت بفرتة قيا�صية ما تعجز 

عنه حتى بع�ش البلدان املتقدمة يف هذا املجال. اإجناز ما كنا 

لن�صهده لول زرع والدنا القائد املوؤ�ص�ش ال�صيخ زايد بن �صلطان 
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ر�صيدة  قيادة  من  عزم  و  اإ�صرار  و  ث��راه،  اهلل  طيب  نهيان  اآل 

ذاكرتي  يف  فرباير  من  التا�صع  ي��وم  �صيظل  بها.  اهلل  اأكرمنا 

الإم��ارات  تاريخ  نا�صعًا يف  يومًا  ل��الإم��ارات  كل حمب  وذاك��رة 

والأمتني العربية و الإ�صالمية. ف�صكرًا بحجم هذا الإجناز لكل 

من و�صع ب�صمة يف هذا الإعجاز.

خلف �شامل بن عنرب 

مدير جمعية الإمارات للتنمية الجتماعية - راأ�س اخليمة

ن���ب���ارك ل��ل��ت��اري��خ و���ص��ول 

الذي  الإجناز  للمريخ،  العرب 

العربية  الإمارات  دولة  حققته 

املتحدة بف�صل اهلل، بكل اأمل، 

و با�صم العرب.

الطموح  لوطني  اأب���ارك   و 

اأه��داف��ه ح��دود  ال��ذي تخطت 

الأر�ش و عانقت اأبعاد الف�صاء. 

ا�صتطاعت دولة الإمارات اليوم اأن ت�صيء �صماء العلم و املعرفة 

باإجنازات اأبنائها الأوفياء ممن بذلوا جهودهم و طاقاتهم يف 

حتقيق امل�صتحيل. 

ل  و  الف�صاء،  اإىل  الو�صول  طموحاتنا  اأكرب  كانت  و  كربنا 

نن�صى �صورة الوالد ال�صيخ زايد امللهم الأول لطاقات �صبابنا نحو 

حتقيق الهدف املن�صود. ول حدود يف وطن الالم�صتحيل بف�صل 

قيادتنا الر�صيدة، و من اإجناز كبري اإىل اإجناز اأكرب باإذن اهلل.

اآمنه عبداهلل بن ق�شيب الزعابي

مدير منطقة راأ�س اخليمة التعليمية

ت��اري��خ  حل��ظ��ة ف���ارق���ة يف 

الإمارات وتاريخ الأمة العربية 

م�صبار  بو�صول   ، والإ�صالمية 

اأن  ل��ت��وؤك��د  امل��ري��خ  اإىل  الأم���ل 

�صقف  ل  الإم����ارات  طموحات 

لها ، واأن الالم�صتحيل هو نهج 

جعلت  التي  قيادتها  واأ�صلوب 

حمور اهتمامها دعم الكوادر الوطنية ال�صابة الطموحة .

هذا الإجناز الإماراتي التاريخي يوؤكد روؤية القيادة الر�صيدة 

وعزمية واإرادة �صباب ل يعرفون امل�صتحيل .

تهانينا لوطننا الإمارات ولقيادتنا الر�صيدة هذا الإجناز .

موزة �شامل امل�شافري 

مدير املركز الثقايف برا�س اخليمة 

ن�����ب�����ارك اإجن���������از دول�����ة 

الإم������ارات ال��ع��رب��ي��ة امل��ت��ح��دة 

و�صول م�صبار الأمل اإىل املريخ 

احلبيبة  دول��ت��ن��ا  جعل  وال���ذي 

ت�صنف كخام�ش دولة يف العامل 

اإجنازًا   ويعد  املريخ  اإىل  ت�صل 

تاريخيًا �صيخلد ا�صم الإمارات 

ال��ت��اري��خ..ب��ج��ه��ود  ك��ت��ب  يف 

املواطنة  الإماراتية  بالكفاءات  الر�صيدة  قادتنا  وثقة  ومتابعة 

يف هذا املجال .. وحيث اإننا دولة ل تعرتف بامل�صتحيل.. حتقق 

يف  امل�صاركة  اجلهود  لكل  ف�صكرًا   .. املريخ  اإىل  وو�صلنا  احللم 

حتقيق هذا الإجناز و�صكًرا للقيادة احلكيمة لدولتنا الغالية .. 

د. اأمين اأحمد عي�شى النعيم

ا�شت�شاري الأمرا�س اجللدية والتنا�شلية

اإجن��از  ه��و  الأم���ل  م�صبار 

اإماراتي  كل  به  يفخر  تاريخي 

حقق  الأم��ل  م�صبار  و  وعربي، 

حلم املغفور له ال�صيخ زايد بن 

اهلل  طيب  نهيان،  اآل  �صلطان 

الف�صاء،  اإىل  بالو�صول  ث��راه، 

وا�صتحوذ جناح دولة الإمارات 

املريخ  كوكب  اإىل  الو�صول  يف 

وهي  الإم��ارات  اإىل  ينظر  اليوم  فالعامل  العامل،  اهتمام  على 

من  منطلقة  الف�صاء  العلمية يف جمال  الإجن��ازات  ت�صاهم يف 

لت�صنع  الب�صري  العقل  واإمكانات  الإن�صان  بقدرات  اإميانها 
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األهمت  التي  الر�صيدة  بقيادتنا  نفتخر  واإننا  املعجزات،  بذلك 

�صباب الإمارات من اأجل اإجناز هذا امل�صروع التاريخي وجنحوا 

بعزمية واإرادة بالتغلب على كافة التحديات التي واجهتهم يف 

م�صريتهم. ويف النهاية اأثبت هذا امل�صروع التاريخي اأنه ل �صقف 

وتتطلع دوما  امل�صتحيل  الإمارات ل تعرف  واإن  الدولة،  لطموح 

نحو امل�صتقبل.

الكاتبة / د. فاطمة علي املعمري 

اإل  لي�ش  للمريخ  الو�صول 

لنا  ي��وؤك��د  يتحقق  جديد  حلم 

اأحالمنا  ننجب  اأن���ا  ول��ل��ع��امل 

بداية  وهو  الواقع،  اأر���ش  على 

للخم�صني  وط��م��وح��ة  م�صرفة 

اأح��الم  �صتغري  ال��ق��ادم��ة  ع��ام 

من  وترفع  �صتغري  و  الأط��ف��ال 

لغة  ال�����ص��ب��اب،  ط��م��وح  �صقف 

املتقدمة،  العلوم  و  الف�صاء  نحو  �صتتوجه  واحلديث  التفكري 

للمريخ  الو�صول  بالنف�ش.  الثقة  و  الفخر  اإح�صا�ش  �صريتفع 

عالمة فارقة يف بناء جيل اخلم�صني عام القادمة.

 الكاتب / �شعيد اأحمد البدري

ق��ام��و���ش  يف  لم�����ص��ت��ح��ي��ل 

فهى  الإم����ارات  دول���ة  حكومة 

قيادتها  خالل  من  ا�صتطاعت 

اأن جتعل الأحالم حقائق على 

اأر���ش ال��واق��ع وو���ص��ول م�صبار 

الأح��م��ر  ال��ك��وك��ب  اإىل  الأم����ل 

اإىل  النطالق  بداية  )املريخ( 

م�صرق  وم�صتقبل  اأرح��ب  اآف��اق 

والإن�صان  الوطن  لبناء  امل�صتقبلية  لطموحاتها  حدود  ل  لدولة 

و�صباق م�صروع للو�صول اإىل القمة ...... يف دولة الإمارات فقط 

.... الأحالم تتحقق بفكر وحنكة قيادتها .
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اإعداد جواهر ال�شويدي

م�شبار الأمل

م�شروع الإمارات ل�شتك�شاف املريخ

اأول برنامج من نوعه  اأول مهمة ف�شائية  »م�شبار الأم��ل« اإىل املريخ و 

تخو�شه دولة عربية واإ�شالمية، وهي جت�شد طموحات دولتنا الغالية دولة 

فهنيئاً  ال��ف�����ش��اء،..  قطاع  مب�شتقبل  للنهو�ض  امل��ت��ح��دة   العربية  الإم����ارات 

لقادتنا و�شعب الإمارات هذا النجاح الغايل ..

مناخ  عن  �صاملة  درا�صة  اأول   الأم��ل  م�صبار  �صيقدم  حيث 

اإىل  لو�صوله  املختلفة  اجل��وي  غالفه  وطبقات  املريخ  كوكب 

واح��دة  مريخية  �صنة  مل��دة  ت�صتمر  مهمة  الأح��م��ر يف  الكوكب 

اأ�صئلة علمية رئي�صية حول الغالف  �صي�صاعد على الإجابة على 

اجلوي للمريخ و اأ�صباب فقدان غازي الهيدروجني والأك�صجني 

من غالفه اجلوي. 

على  والإ���ص��راف  بالتمويل  للف�صاء  الإم��ارات  وكالة  وتقوم 

ويتوىل  امل�صروع  هذا  لتنفيذ  الالزمة  والتفا�صيل  الإج���راءات 

مركز حممد بن را�صد للف�صاء عملية التنفيذ والإ�صراف على 

الأم��ل  م�صبار  واإر���ص��ال  وتنفيذ  ت�صميم  عملية  مراحل  كافة 

امل�صبار  ليدخل  اأ�صهر  عدة  الرحلة  هذه  وا�صتغرقت  للف�صاء ، 

مع  التاريخ  ه��ذا  و�صيتزامن  يف  الأحمر  الكوكب  ح��ول  م��داره 

ليومها  اخلم�صني  الذهبي  باليوبيل  الم��ارات  دول��ة  احتفالت 

الوطني.

الأجهزة العلمية مل�شبار الأمل

املهمة  هذه  لإمتام  خ�صي�صًا  علمية  اأجهزة  ثالثة  �صممت 

ودرا�صة اجلوانب املختلفة للغالف اجلوي للمريخ:

· EMIRS مقيا�س طيفي لالأ�شعة حتت احلمراء
درا�صة الطبقة ال�صفلى من الغالف للكوكب الأحمر بوا�صطة 

حزم من الأ�صعة حتت احلمراء، وقيا�ش انت�صار الغبار وال�صحب 

اجلليدية وبخار املاء واأمناط درجة احلرارة، ميكننا من خالله 

معرفة الروابط بني الطبقة ال�صفلى والعليا من الغالف اجلوي 

للمريخ بالتزامن مع املقيا�ش الطيفي بالأ�صعة فوق البنف�صجية 

وكامريا ال�صتك�صاف الرقمية.

· EXI كامريا ال�شتك�شاف
درا�صة الطبقة ال�صفلى من الغالف اجلوي للكوكب الأحمر 

ب�صكل مرئي، والتقاط �صور عالية الدقة للمريخ، وقيا�ش العمق 

الب�صري للماء املتجمد يف الغالف اجلوي، وقيا�ش مدى وفرة 

الغالف  عرب  ملتقطة  للمريخ  مرئية  �صور  وتقدمي  الأوزون، 

اجلوي.
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· EMUS مقيا�س طيفي لالأ�شعة فوق البنف�شجية
حتديد  البنف�صجية،  ف��وق  لالأ�صعة  املوجي  الطول  ك�صف 

الغالف  يف  والأك�صجني  الكربون  اأك�صيد  اأول  وتنوع  وفرة  مدى 

الرتكيب  �صبه مو�صمية، ح�صاب  زمنية  نطاقات  احلراري على 

يف  والهيدروجني  لالأك�صجني  املتغرية  والن�صب  الأبعاد  ثالثي 

الغالف اخلارجي، قيا�ش ن�صب التغري يف الغالف احلراري

ويهدف م�صروع الإمارات ل�صتك�صاف املريخ ب�صكل اأ�صا�صي 

اإىل ر�صم �صورة وا�صحة و�صاملة حول مناخ كوكب املريخ. 

املريخ   ل�صتك�صاف  الإم��ارات  م�صروع  عمل  فريق  و�صيعمل 

على :

اجلوي  للغالف  العليا  الطبقة  تال�صي  اأ�صباب  درا���ص��ة   ·
للمريخ عرب تتبع �صلوكيات وم�صار خروج ذرات الهيدروجني 

لت�صكيل  الأ�صا�صية  ال��وح��دات  ُت�صكل  والتي  والأك�صجني، 

جزيئات املاء.

ي العالقة بني طبقات الغالف اجلوي الدنيا والعليا  · تق�صّ
على كوكب املريخ.

· تقدمي ال�صورة الأوىل من نوعها على م�صتوى العامل حول 
كيفية تغري جو املريخ على مدار اليوم وبني ف�صول ال�صنة.

· مراقبة الظواهر اجلوية على �صطح املريخ، مثل العوا�صف 
الغبارية، وتغريات درجات احلرارة، ف�صاًل عن تنّوع اأمناط 

املناخ تبعًا لت�صاري�صه املتنوعة.

· الك�صف عن الأ�صباب الكامنة وراء تاآكل �صطح املريخ.
احل��ايل  الطق�ش  ب��ني  ت��رب��ط  ع��الق��ات  اأي  ع��ن  البحث   ·

والظروف املناخية قدميًا للكوكب الأحمر.
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افتتح مو�شمه الثقايف مبحا�شرة: 

الرتاث بني ناقليه وم�شتقبليه .. 

للدكتور حمد بن �شراي . 

ب��ح�����ص��ور ث��ل��ة م���ن الأدب������اء وال��ك��ت��اب 

وامل��ه��ت��م��ني اف��ت��ت��ح احت����اد ك��ت��اب واأدب�����اء 

الإمارات �فرع راأ�ش اخليمة � مو�صمه الثقايف 

الدكتور  لالأ�صتاذ  مبحا�صرة  2021م  لعام 

حمد بن �صراي الباحث يف التاريخ والرتاث 

الإمارات  بجامعة  والآثار  التاريخ  واأ�صتاذ   ،

بني  ال���رتاث   (  : بعنوان  املتحدة  العربية 

ناقليه و م�صتقبليه ( . قّدم املحا�صر ال�صاعر 

عبد اهلل حممد ال�صبب الذي طرح جملة من 

الت�صاوؤلت : 

هل هو الرتاث الواقع بني قطبّي املعادلة 

الزمنية التعاقبية : جيل ناقل للرتاث ، وجيل 

ُم�صتقبل له ، حيث النقل وال�صتقبال ياأتيان 

ب�صكل طبيعي وبتلقائية املمار�صة الب�صرية ، 

حيث الرتاث املعنوي بكافة اأ�صكاله و �صوره 

وتعابريه املجتمعية . 

عرب  �صراي  بن  حمد  الدكتور  وعر�ش 

واأف��ك��ار  حم��اور  العاك�ش  ال�صوئي  اجل��ه��از 

فيه  اأظ��ه��ر  ل  مف�صّ ���ص��رح  م��ع  حما�صرته 

�صغفه باملوروث وافتخاره بالرتاث الإماراتي 

ُم�����ص��ريًا اإىل ���ص��رورة الع��ت��ن��اء ب��ال��رتاث   ،

عرب  الأج��ي��ال  اإىل  ونقله  عليه  واحل��ف��اظ 

وع��ي  و  ت�صغيلية  وخ��ط��ط  ا���ص��رتات��ي��ج��ي��ات 

باأهميته . 

وخل�ش املُحا�صر اإىل النقاط التالية: 

اإىل  ال����رتاث  ت��و���ص��ي��ل  اأه��م��ي��ة   : اأوًل 

الأجيال.

ثانياً : ا�صتخدام اجلانب الأكادميي يف 

جمع املادة العلمية الرتاثية .

اإعداد : لوؤي اأحمد كحلة

احتاد كتاب واأدباء الإمارات  - فرع راأ�س اخليمة

يفتتح مو�شمه الثقايف 

خطوة جديدة بثقة يخطوها احتاد كتاب الإم��ارات - فرع راأ�ض اخليمة نحو 

عام  ب�شكل  الثقافة  ومتابعي  ال��ق��راء  بني  التوا�شل  وتفعيل  عمله  يف  ال�شتمرار 

وقراء الكتب ب�شكل خا�ض هذا هو فرع راأ�ض اخليمة الذي ن�شتزيد من اأع�شائه 

ومن ن�شاطه الدائم يف ردف احلراك الثقايف بتلك املحا�شرات الراقية املنتقاة يف 

موا�شيعها والتي تنري على كتاب و رواد العمل الثقايف يف املجالت الثقافية كافة 

على اختالفها و تنوعها . 

نلحظ ذلك من خالل تنوع العناوين وال�شخ�شيات امل�شتغلة يف اجلانب الثقايف 

على اختالف اخت�شا�شاتها و�شنتابع اأن�شطته �شهرياً اإن �شاء اهلل كنوع من ال�شكر 

والدعم جلهود القائمني يف احتاد كتاب الإمارات - فرع راأ�ض اخليمة.
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الأداء  خالل  من  الرتاث  توثيق   : ثالثاً 

باجلانب  الكتفاء  ولي�ش   ، العملي  الفني 

الأكادميي .

الرتاثية  والأي���ام  املهرجانات   : راب��ع��اً 

جانبه  يف  الرتاثي  املوروث  من  جزءًا  ُتقّدم 

العملّي .

: املعار�ش واأهميتها ، من مثل  خام�شاً 

 ، واملحا�صرات  والندوات  الكتاب  معر�ش   :

والعرو�ش الفنية والرتاثية . 

بالتاريخ  الهتمام  ���ص��رورة   : ���ش��اد���ش��اً 

ال�صن  كبار  م��ن  امل��روي��ات  وجمع  ال�صفهي 

وحتوي املرويات امل�صموعة اإىل ُكتب ُمدّونة . 

اأهمية  ح��ول   / ُمعّمق  نقا�ش  دار  وق��د 

و�صرورة   ، عليه  احلفاظ  و�صرورة  الرتاث 

من  املزيد  اأج��ل  من  الرتاثية  الكتب  ن�صر 

العطاء يف هذا اجلانب ،  �صارك يف احلوار 

جمل�ش  ع�صو  ال�صام�صي  جنيب  الباحث   :

واأدب��اء  كتاب  احت��اد  ف��رع  رئي�ش   ، الإدارة 

عبد  والباحث   ، اخليمة  ب��راأ���ش  الإم���ارات 

اهلل عبد الرحمن ، والدكتور علي عبد اهلل 

 ، ال�صرومي  اهلل  عبد  وال�صادة   ،  ، فار�ش 

 ، الكا�ش  الرحمن  وعبد   ، اجلاعد  ورا�صد 

وغريهم . 

حمور  ه��و  ذل��ك  ثقافية(،  )ه��م��وم 

للم�شرحي  ال��ث��ق��اف��ي��ة  امل��ح��ا���ش��رة 

الإماراتي القدير الدكتور حبيب غلوم

الأدي����ب  ل��ه��ا  وق����ّدم  امل��ح��ا���ص��رة  اأدار 

اخلواجة،  يحيى  هيثم  الدكتور  امل�صرحي 

امل�صرف الثقايف بالفرع كان ذلك يف  م�صاء 

2021م يف مقر الحتاد  27 يناير  الأربعاء 

يف راأ�ش اخليمة قاعة جمعة الفريوز

و حتّدث  د . اخلواجة مطوًل عن م�صرية 

اأن يتم احلديث  د. حبيب بالقول: ل ميكن 

الإم���ارات  دول��ة  يف  امل�صرحية  احلركة  عن 

ويتوقف  ي��ذك��ر  اأن  دون  امل��ت��ح��دة  العربية 

عند امل�صرحي د. حبيب غلوم، رجل م�صرح 

العرو�ش  من  الكثري  اأخرج  لكونه  باقتدار، 

موؤلف  فهو  فيه،  وم��ّث��ل  ل��ه  وكتب  للم�صرح 

دكتور  اأول  ويعد  م�صرحي،  وخمرج  وممثل 

يف دولة الإمارات باخت�صا�صه

غلوم  حبيب  ال��دك��ت��ور  حت��دث  وب����دوره 

جمالت  خمتلف  يف  الإم��ارات��ي  املبدع  عن 

الفن والإبداع، الفني منه والأدبي والثقايف 

بجهود  بنف�صه  نف�صه  �صنع  ال���ذي  ال��ع��ام، 

جتاه  ال�صادقة  رغبته  من  انطالقًا  ذاتية، 

للدولة، منذ  الثقافية  النه�صة  امل�صاهمة يف 

هذا  جيل  وحتى  املوؤ�ص�ش،  الثقايف  اجليل 

ال�صوء  ت�صليط  يتطلب  ال��ذي  الأم��ر  اليوم، 

واحتواء  منجزاته،  وعلى  عليه  واأك��رث  اأكرث 

اإبداعاته ومهاراته، ول بد هنا من اللتفات 

اختالف  على  الثقافية  اجلهات  من  اإليه 

�صينما،  )م�����ص��رح،  واهتماماتها  مهامها 

اأدب، تراث، تاريخ، وغريه ......(، فاملبدع 

املتوارث  و�صلوكه  بح�صه  وطني  الإم��ارات��ي 

وب�صماته  ال��ث��ق��ايف  وبفعله  ج���د،  ع��ن  اأب���ا 

واإ�صهاماته التي ي�صهد لها القا�صي والداين 

واخلارجية. الداخلية  الثقافية  املحافل   يف 

اأ�صاليب  ح���ول  امل��ح��ا���ص��ر  م��ع  ح���وار  ودار 

اأكد على  املبدع ودعم م�صريته، حيث  دعم 

�صرورة دعمه معنويًا وماديًا، وتهيئة املناخ 

عطائه،  م�صرية  ليوا�صل  وال�صليم  ال�صحي 

الراية  ت�صلم  يف  الأجيال  تتعاقب  اأن  ولأجل 

الثقافية الإماراتية.

الدكتور كمال عبدامللك يدعو اإىل 

اإن�شاء مركز قومي للرتجمة 

الإمارات فرع  واأدباء  نظم احتاد كتاب 

راأ�ش اخليمة - حما�صرة ثقافية افرتا�صية 

بعنوان : ) الأدب العربي والرتجمة - كيفية 

الو�صول اإىل العاملية ( .

امللك  عبد  ك��م��ال  د.  فيها   ا�صتعر�ش 

)اأ�صتاذ الأدب العربي يف اجلامعة الأمريكية 

العربي  الوطن  يف  الرتجمة  هموم   ) بدبي 

الأث��ري��ة  ال��رتج��م��ات  ت��اري��خ  م�صتح�صرًا   ،

و   ، الر�صيد  وحجر  كلكام�ش  مبلحمة  ب��دء 

ترجمة كتاب فن ال�صعر لأر�صطو والكوميديا 

نقطة  اأن  اإىل  اأ���ص��ار  كما   ، وال��رتاج��ي��دي��ا 
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التفات الغرب اإىل الأدب العربي كانت من 

راأ�صها  وعلى  الرتاثية  الكتب  بع�ش  خ��الل 

بعمق  امللك  عبد  وف�صل   . وليلة  ليلة  األ��ف 

حول اأهمية العمل املوؤ�ص�صي يف تبني ترجمة 

على  والرتكيز  احلديثة  الأدب��ي��ة  الأع��م��ال 

العميق والر�صني منها ، كما دعا اإىل اعتماد 

وج��ه  يف  ل��ل��وق��وف  للرتجمة  ق��وم��ي  م��رك��ز 

بالع�صوائية   املحكومة  ال�صعيفة  الرتجمات 

تعك�ش  التي  املهمة  الرتجمات  على  والإنارة 

يف  العرب  املبدعني  وق��وة  العربي  الإب���داع 

الأدب والثقافة والنقد واملجالت الأخرى يف 

الفنون والرتاث والعمران والقت�صاد وغري 

ذلك . 

كمال  ال��دك��ت��ور  املحا�صر  حت��دث  كما 

ع��ب��دامل��ل��ك ع���ن ���ص��ف��ات امل���رتج���م وع��ن 

العقبات يف هذا  لتجاوز  الناجعة  الأ�صاليب 

امليدان وفق معايري وا�صحة وخطة تنظيمية 

دقيقة ، ومعقبًا على بع�ش الرتجمات الرثية 

التي ا�صتقطبت ذائقة القارئ الغربي ، مثل 

ترجمات ال�صاعر عمر اخليام وجربان خليل 

جربان ، وجنيب حمفوظ وغريهم . 

على  الن��ف��ت��اح  ���ص��رورة  اإىل  دع��ا  كما 

وا�صتقراء    ، ال��رتج��م��ة  يف  ال��غ��رب  جت��رب��ة 

ترجمات دقيقة و�صديدة لكي يتعرف الغرب 

على اأ�صالة  املبدعني العرب . 

�صكر  الفرتا�صية  املحا�صرة  نهاية  ويف 

كتاب  الإدارية لحتاد  الهيئة  الدكتور كمال 

واأدباء راأ�ش اخليمة ، ممثلة برئي�صها جنيب 

عبداهلل ال�صام�صي ووعد بتقدمي تف�صيالت 

امل��و���ص��وع يف حما�صرات  ه��ذا  ح��ول  اأك���رث 

اأخرى . 

�صكران  الإع��الم��ي��ة  املحا�صرة  قدمت 

يا�صني التي تداخلت مع املحا�صر مبجموعة 

الرتجمة  مو�صوع  حول  املهمة  الأ�صئلة  من 

يتعلق  ج��اد  نقا�ش  دار  كما   ، واإ�صكالياتها 

بالأدب العابر للحدود  والو�صول اإىل العاملية 

بداأ بثقافة املحيط  والهوية والأ�صالة  �صارك 

امل�����ص��رح��ي جن��ي��ب ع��ب��داهلل  ال��ب��اح��ث  فيها 

ال�صام�صي ود. طلعت مطر ود. هيثم يحيى 

التي  املن�صوري  لولوة  والروائية  اخلواجة 

حتدثت عن املفارقة بني امل�صروع ال�صخ�صي 

على  موؤكدة   ، املوؤ�ص�صي  وامل�صروع  للرتجمة 

العربية  الإم����ارات  دول��ة  اهتمام  و  حر�ش 

املتحدة مبو�صوع الرتجمة وتبني الإبداعات 

الإماراتية و�صربت مثاًل حيًا عن ذلك وهو 

م�صروع كلمة الذي يتاأ�ص�ش على تبني ترجمة 

العديد من الكتب ذات املو�صوعات الفريدة 

وا�صحة  وخطة  بحر�ش  ويعمل    ، واملميزة 

على ترجمة عيون الكتب العربية للعاملية  . 

نا�شر اليعقوبي : �شرورة التوثيق 

ال�شينمائي للمهن املندثرة

بن  ���ص��امل  ال�صيخ  امل��ه��ن��د���ش  بح�صور 

ال��ط��ريان  هيئة  رئي�ش  القا�صمي  �صلطان 

 ، �صينما  لفيال  ال��ف��خ��ري  الرئي�ش  امل���دين 

نظم احت���اد ك��ت��اب واأدب����اء الإم����ارات فرع 

لل�صينمائي  �صينمائية  اأم�صية  اخليمة  راأ�ش 
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الفنان  ، قدمها  اليعقوبي  نا�صر  وامل�صرحي 

اأهمية  اإىل  اأ���ص��ار  ال���ذي  ال�صميلي  نبيل 

واإىل   ، الإم����ارات  يف  ال�صينمائي  احل���راك 

الذي  اليعقوبي  نا�صر  ال�صينمائي  ن�صاط 

اأ�صهم يف هذا احلراك عرب جمموعة اأفالم 

ت�صجيلية ق�صرية لها اأهدافها ومدلولتها . 

فيلمني  اليعقوبي  ال�صينمائي  عر�ش  ثم 

�صيخ   : بعنوان  الأول  ق�صريين  ت�صجيليني 

حيث   ، ب�صرية   : بعنوان  وال��ث��اين  اجل��ب��ل 

دارت حولهما نقا�صات م�صتفي�صة حول بروز 

مالمح اأ�صيلة من خ�صو�صية البيئة املحلية.

ال�صينما  عن  اليعقوبي  نا�صر  وحت��دث 

الإم���ارات���ي���ة م���ا ل��ه��ا وم���ا ع��ل��ي��ه��ا م�����ص��ي��دًا 

�صامل   / ال�صيخ  املهند�ش  وم����وؤازرة  بدعم 

بالتجربة  معتزًا   ، القا�صمي  �صلطان  ب��ن 

ال�����ص��ي��ن��م��ائ��ي��ة الإم���ارات���ي���ة ال��ت��ي ح��رق��ت 

اأن  ق�صرية  مب��دة  وا�صتطاعت  امل�صافات 

تثبت ح�صورها يف املهرجانات بف�صل اإبداع 

من  اأن��ت��ج��وه  وم��ا   ، ال�صينمائيني  واج��ت��ه��اد 

اأفالم ح�صدت جوائز مهمة يف مهرجانات 

معروفة على م�صتوى الوطن العربي . 

املبدعني  تعاون  اأهمية  عن  حت��دث  ثم 

لدفع احلراك ال�صينمائي اإىل الأمام معربًا 

الإماراتية  ال�صينما  مب�صتقبل  تفاوؤله  عن 

ناف�صت  الإماراتية  الأف��الم  بع�ش  اأن  طاملا 

عربيًا وعامليًا . 

الوثيق  الرتباط  عن  اليعقوبي  وحتدث 

بني الروائيني والق�صا�صني وال�صينمائيني ، 

كما ك�صف عن جمموعة م�صاريع يعمل عليها 

لرتى النور يف امل�صتقبل القريب . 

وم��ي��زات  ���ص��م��ات  ح���ول  ن��ق��ا���ش  ودار 

اليعقوبي  اأفالم  وخا�صة  الق�صرية  الأفالم 

 ، امل��ره��ف  احل�صي  ب��ال��دفء  ام��ت��الأت  التي 

الهتمام  �صرورة  اإىل  ونبهت   ، واملرموزات 

املندثرة  العريقة  الرتاثية  املهن  باأ�صحاب 

تك�صري  كحرفة   ، م�صادرها  من  وتوثيقها 

احلجارة .

ال�شاعرة �شاحلة غاب�س بني رحلة 

ال�شعر وف�شاءات التجربة

ن��ظ��م احت���اد ك��ت��اب واأدب�����اء الإم����ارات 

لل�صاعرة  اأم�صية   - اخليمة  راأ����ش  ف��رع   -

 : ع��ن��وان  حت��ت  غاب�ش  �صاحلة  الإم��ارات��ي��ة 

 ،  ) التجربة  وف�صاءات  ال�صعر  رحلة  بني   (

الهدية  عبداهلل  ال�صاعر  اجلل�صة  اأدار  وقد 

الذي عمل من خالل طروحاته عن الإبداع  

ال�صعري  اخليال  اأ�صكال  ك��اإح��دى  والقناع 

رابطة  تاريخ  اإىل  ال�صاعرة  تطرقت  ثم  من 

يف  التاأ�صي�ش  وب��داي��ات  الإم����ارات  اأدي��ب��ات 

الجتماعي  القلق  وظ��روف  التحديات  ظل 

تلك  يف  الإماراتية  امل��راأة  منها  تعاين  التي 

احلقبة الزمنية من رحلة احل�صارة يف عمر 

الإمارات ، ثم عَرجت على ذاكرة  التجربة 

الإب��داع��ي��ة و���ص��يء م��ن ال��ب��وح ال��ذات��ي عن 

الوهم  ظل  يف  واملعاناة  ال�صخ�صية  ال�صرية 

ال�صاعرة  ،  �صرية  بوجود حمفزات اخلوف 

ال�صاعرة  اأجابت  وقد   ، والإبداعية  الذاتية 

عن ذلك مب�صداقية وا�صحة ، حيث اأ�صارت 

على  وه��ي  والكتابة  ب��ال��ق��راءة  �صغفها  اإىل 

مرحلة  عن  حتدثت  ثم   ، الدرا�صة  مقاعد 

وعن   ، العربية  اللغة  ملادة  كمدر�صة  عملها 

املنا�صب القيادية والإدارية التي ت�صلمتها . 

عن  ع��ربت  الإب��داع��ي��ة  التجربة  وع��ن 

حبها للرواية واإجنازها يف هذا الجتاه اأكرث 

اإىل تعلقها  اأ�صارت  ، كما  من ثالث روايات 

ل  درج��ة  اإىل  عوامله  يف  والتماهي  بال�صعر 

ت�صتطيع الن�صحاب منه ،   فهو نافدة العطاء 

ال�صادق  والتعبري  البوح  ميدان  وهو  الأوىل 

ال�صاعر  اإج��اب��ات��ه��ا ع��ن ط��روح��ات  وخ���الل 

 ، ال�صعرية  الق�صائد  بع�ش  ق��راأت  الهدية 

وال�صعر  والنرث  التفعيلة  بني  تنوعت  التي 

من   م�صاحات  اأ�صفت  والتي   ، الكال�صيكي 

ال�صاعرية والدفء والدللة املوحية واملوؤثرة 

...  ومما قالت :  ) منهزمة ( «: 

ما زال الوهم يراق�شنا 

يف حفِل كاآبتنا الهرمة 

مت�شي بع�شاها يف ليٍل

تتبعرث يف فمها الكلمة 

وقالت يف ق�صيدة اأخرى : 

كالمي عنك فهل تعرفني 

اأخط بحناء كفي 

عناوين كل النجوم التي ت�شكنني 

واأودع������ه������ا ال���ق���ل���ب م���ن���ي وه��م�����ض 

العيون 

فاأ�شمع خفقي ق�شيداً 

واأدركت اأنك حب تغنى 

بدفء مواويل اآبائي والأولني 

عن  غ��زي��ر  ون��ق��ا���ش  متنوع  ح���وار  ودار 

الأ�صماء  ظ��ل  يف  الكاتبات  بع�ش  ظ���روف 

امل�����ص��ت��ع��ارة وال���وج���ود داخ���ل ح��ي��ز ال��ظ��ل ، 

�صعادتها  ع��ن  غ��اب�����ش  ال�����ص��اع��رة  وع���ربت 

عند  توقفت  كما  الأ�صئلة  ه��ذه  يف  بالنب�ش 

الإبداع يف  جتربتها الأخرية واجتاهها نحو 

اأدب الأطفال باعتبار اأنها ت�صاهم يف التوجه 

نحو جيل امل�صتقبل الذي ي�صتحق الكثري . 
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امل�صبار الذي تكت�صف به الإمارات املريخ يثري الف�صول 

ملعرفة مكوناته واأجزائه وت�صميمه وحتى وزنه. هذا 

بنية  وله  ال�صلب  الأملنيوم  من  م�صنوع  امل�صبار 

من  مقوى  بغالف  حممي  خفيف  ب��وزن  �صلبة 

�صفائح مركبة. وزنه الكلي 1350  كيلوغرام 

مبا فيه وزن الوقود. لدى م�صبار الأمل األواح 

�صم�صية ي�صتخدمها لتوليد الطاقة الالزمة 

كما  للف�صاء،  الو�صول  بعد  رحلته  لإكمال 

حديثة  علمية  اأج��ه��زة  على  يحتوي  اإن���ه 

املريخ  ا�صتك�صاف  مهمة  لإمت��ام  �صممت 

ودرا�صة اجلوانب املختلفة للغالف اجلوي 

األ وه����ي، ك��ام��ريا رق��م��ي��ة ع��ال��ي��ة ال��دق��ة 

اإعداد : دارين حممد ال�شويدي

اأول الوا�شلني العرب 

من لي�ش له موقع يف الف�صاء لي�ش له موقع يف الأر�ش. اأول م�صبار عربي واإ�صالمي 

اأطلق عليه ا�صم »م�صبار الأمل«. توج �صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد بن را�صد اآل مكتوم 

و�صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد بن زايد اآل نهيان بح�صورهما اللحظة التاريخية واإجناز 

الإمارات والوطن العربي الذي ا�صتغرق 6 �صنوات منذ بداية هذه الفكرة وموعد اإطالق 

م�صبار الأمل الذي كان يف التا�صع من فرباير للدخول يف مدار املريخ. 
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وال��ت��ق��اط  لال�صتك�صاف 

�صور رقمية لكوكب املريخ، 

بالأ�صعة  الطيفي  املقيا�ش 

حت����ت احل����م����راء ال����ذي 

احل���رارة  درج���ات  يقي�ش 

املاء  وبخار  الغبار  وتوزيع 

وال���غ���ي���وم اجل��ل��ي��دي��ة يف 

للغالف  ال�صفلى  الطبقة 

رحلة  اأن  ي��ذك��ر  اجل���وي. 

م�صبار الأمل كانت قد انطلقت من 

 20 يف  الياباين  تانيغا�صيما  مركز 

من يوليو 2020 واليوم دخلت دولة 

ب�صكل  املتحدة  العربية  الإم���ارات 

العاملي ل�صتك�صاف  ال�صباق  ر�صمي 

الف�صاء اخلارجي. 

كوكب املريخ اأو الكوكب الأحمر 

هو الكوكب الرابع من حيث البعد 

اخلارجي  اجلار  وهو  ال�صم�ش  عن 

�صخريا.  كوكبا  وي�صنف  لالأر�ش 

العليا  ال�صطح  ح��رارة  درج��ة  تبلغ 

27 درجة مئوية وال�صغرى - 133 

درجة مئوية. كما اإنه يتكون غالف 

اأك�صيد  ث���اين  م��ن  اجل���وي  امل��ري��خ 

والآرغ���ون  والنيرتوجني  الكربون 

وبخار املاء وغازات اأخرى. 

وتعتربالأيام والف�صول ال�صنوية 

مم��اث��ل��ة ل��ل��ف�����ص��ول امل���وج���ودة يف 

واإمالة  ال��دوران  لأن فرتة  الأر���ش 

حمور الدوران مت�صابهتان للغاية. 
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انطلق م�صبار الأمل يف مهمته بتاريخ 20 يوليو 2020، و من 

 ،9 2021  فرباير  املخطط له اأن ي�صل اإىل املريخ بحلول عام 

ليتوازى مع ذكرى مرور اخلم�صني عامًا على قيام احتاد دولة 

بداأ  الذهبي.  باليوبيل  الحتفال  و  املتحدة  العربية  الإم��ارات 

التحديات  و  ال�صعوبات  من  بالكثري  امل�صروع  هذا  على  العمل 

ليكون اأول م�صبار عربي و اإ�صالمي اإىل املريخ، و بذلك تكون دولة 

الإم�������ارات واح����دة 

 م��ن ب��ني ت�����ص��ع دول 

ف�������ق�������ط ت����ط����م����ح 

ل���ص��ت��ك�����ص��اف ه��ذا 

الكوكب الأحمر. 

اأه���داف  تتجلى 

م���ه���م���ة امل�������ص���ب���ار 

ب��ن��اء  يف  ال��ع��ل��م��ي��ة 

م����������وارد ب�������ص���ري���ة 

اإم����ارات����ي����ة ع��ال��ي��ة 

ال��ك��ف��اءة يف جم��ال 

الف�صاء  تكنولوجيا 

اإعداد: �شما اأحمد ال�شحي 

م�شبار الأمل

حتقق حلم زايد من خالل م�شبار الأمل

الف�شاء  ل�شتك�شاف  العاملية  اإىل  املتحدة  العربية  الإم��ارات  دول��ة  دخلت 

اخلارجي، حيث كان حلم املغفور له باإذن اهلل ال�شيخ زايد بن �شلطان اآل نهيان 

باأن النه�شة احلقيقية لنهو�س الأمة و الو�شول اإىل اأنوار امل�شتقبل تتجلى براأ�س 

النهو�س  و  امل�شتقبل  و  احلا�شر  لقيادة  الإن�شان  ببناء  اهتمامه  و  الب�شري  املال 

بالوطن و التقدم به اإىل الأمام..
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الف�صائية  التطبيقات  و  العلمية  الأبحاث  و  املعرفة  تطوير  و 

يف  اإماراتية  اأي��ٍد  ِقبل  من  عليها  العتماد  و  التخطيط  مت  التى 

امل�صبار يف مركز حممد بن  و تطوير  للف�صاء،  الإمارات  وكالة 

را�صد للف�صاء بالتعاون مع �صركاء دوليني. حيث �صيقوم امل�صبار 

بتقدمي اأول �صورة متكاملة للغالف اجلوي للمريخ. 

و�صيقوم اأبناء الإمارات من خاللها باإجراءات عميقة حول 

الغالف  من  الهيدروجني  و  الأك�صجني  غ��ازي  ه��روب  ظاهرة 

تكوين  اأي�صا   ، حدوثه  اأ�صباب  معرفة  و  املريخ  لكوكب  اجلوي 

مفاهيم عميقة حول التغريات املناخية على �صطح كوكب املريخ 

ور�صم خارطة تو�صح طبيعة الطق�ش عرب الطبقة ال�صفلية من 

غالفه اجلوي. 

هناك اأي�صا اأهداف اإ�صرتاتيجية مت التخطيط لها من قبل 

200 �صاب و �صابة اإماراتيني، و منها حت�صني جودة احلياة على 

الأر�ش من خالل بذل كامل اجلهد لتحقيق اكت�صافات جديدة، 

جمال  يف  العاملية  الريادة  حتقيق  و  ال��دويل  التعاون  وت�صجيع 

كمنارة  الإماراتية  الكفاءات  م�صتوى  ورف��ع  الف�صاء،  اأبحاث 

للتقدم و اإلهام الأجيال العربية النا�صئة و ت�صجيعهم على درا�صة 

علوم الف�صاء و بناء املعرفة العلمية. 

�صممت ثالثة اأجهزة علمية مل�صبار الأمل لإمتام هذه املهمة 

و درا�صة اجلوانب املختلفة للغالف اجلوي للمريخ:

 EMIRS .مقيا�ش طيفي لالأ�صعة حتت احلمراء •
  EXI .كامريا ال�صتك�صاف •

  EMUS  .مقيا�ش طيفي لالأ�صعة فوق البنف�صجية • 

اإىل  الأم��ل  م�صبار  و�صول  الإم���ارات  لدولة  التاريخ  ي�صهد 

التا�صع  يف  الثالثاء  ي��وم  م�صاء  م��ن  احل��اف��ل  ال��ي��وم  يف  امل��ري��خ 

تقريبا.  اأ�صهر  �صبعة  ا�صتمرت  رحلة   بعد   ،2021 فرباير   من 

املريخ عمران  الإمارات ل�صتك�صاف  حيث �صرح مدير م�صروع 

بنجاح هذه  العربية  الأم��ة  و  الإم��ارات  دول��ة  �صعب  اإىل  �صرف 

التاريخية. وبذلك تكون دولة الإمارات اخلام�صة عامليًا  املهمة 

لتكون هذه  الأحمر.  الكوكب  يف و�صع م�صبار ف�صائي يف مدار 

ر�صالة اأمل باأننا ل�صنا اأقل من �صعوب الدول املتقدمة اجتهادًا 

و ابتكارًا و اإبداعًا. حيث قال �صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد بن 

الالم�صتحيل  لثقافة  ترجمة  الأمل  م�صبار   ( مكتوم:  اآل  را�صد 

التي كر�صتها دولة الإمارات منذ قيامها(. 



لذا فقد كان لتمازج واختالط ال�صعوب واللغات اأو اللهجات 

املختلفة وان�صهارها، ظهور وبروز األفاظ خمتلفة لها مدلولت 

البدوية  البيئات  جميع  يف  اليومية  احلياة  اأمن��اط  عن  تعرب 

فكان  والثقافية،  الجتماعية  ب�صرائحها  واجلبلية  وال�صاحلية 

واألفاظهم اخلا�صة  والفنون لهجتهم  املهن واحلرف  لأ�صحاب 

فنتج  العامة(  احلياة  األفاظ   ( العامية  الأل��ف��اظ  فهذه  بهم، 

عن كل ذلك اختالف اللهجات يف نطق بع�ش حروف الكلمات 

فبع�ش  لأخ��رى،  منطقة  من  متعددة  ب�صور  يختلف  ،فالنطق 

وهذا  ف�صيحة،  لغوية  اأ�صول  اإىل  تعود  الدارجة  الألفاظ  هذه 

يتطور  الذي  اللغة كالكائن احلي  العامية يف  الألفاظ  اأن  يعني 

ويتغري ويتجدد وميوت، فاللغة فيها كلمات متوت وتندثر لعدم 

اأو  بالقتبا�ش  جت��ددت  كلمات  وهناك  تداولها،  اأو  ا�صتعمالها 

ال�صتقاق من م�صدر ما، فت�صتمر من خالل التداول ح�صب ما 

الع�صور  عرب  ل�صتخدامها  النا�ش  حاجة  عن  التعبري  يقت�صيه 

والأزمنة املتعاقبة والتي حملت التغري والتجدد فهي كلمات قد 

متيل دللتها اإىل ناحية دون اأخرى، وكل ذلك ب�صبب ا�صتعمال 

اللهجات  تكوين  يف  كتاأثريهم  فيها  وت��اأث��ريه��م  للغة  النا�ش 

اأن  ميكن  ول  اإنكاره  ميكن  ل  اللغة  يف  العامي  فالأثر  العامية، 

منه  فائدة  ل  مهمل  ككم  نطرحها  اأو  العوام  لهجات  نتجاهل 

وهذا ما دفعنا اإىل الهتمام بدرا�صة الألفاظ العامية ، فلهجة 

دولة الإمارات العربية املتحدة غنية وثرية يف تعبريها الدقيق 

يف جميع جوانب احلياة من م�صميات واأفعال.

يف هذه املادة �صنتحدث عن بع�ش مو�صوعات تتعلق باملوروث 

والألفاظ التي ت�صتخدم للتعريف بالت�صميات واملو�صوعات.

اأر����ض هذا  اأو ال��ذي��ن م��ا زال���وا يعي�شون على  اآب��اوؤن��ا واأج��دادن��ا ال��ذي��ن عا�شوا 

الوطن املعطاء ،عملوا لكي يحافظوا على لهجتنا اجلميلة من خالل املحافظة 

على موروثنا من املاأثورات ال�شعبية بكل ما حتتويه من عادات واأعراف ومفاهيم 

يروق  كما  احلياة(  لغة   ( العامية  لالألفاظ  املحلية  اللكنة  اأو  اللهجة  وتعريف 

يحدث  وم��ا  بالبيئة  التاأثر  و�شريعة  ومتطورة  حية  لغة  هي  ت�شميتها  للبع�ض 

اأم  اأم �شيا�شية  اأكانت اقت�شادية  فيها من تغريات يف ظل الظروف املختلفة �شواء 

اجتماعية اأم ثقافية فهي م�شتمرة با�شتمرار احلياة، 
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اإعداد: علياء عبدالعزيز الزعابي

اإ�شاءات يف املوروث 



عي��س:

الغذاء  ويعد  الأرز  يتبع جن�ش  نباتي  نوع  وهو  الرز  اأو  الأرز 

الرئي�ش لأكرث من ن�صف �صكان العامل وخا�ص�ة يف قارة اآ�صيا، 

وهو من حما�صيل احلبوب الغذائية.

جاء يف ) ويكيبيديا( املو�صوعة احلرة، اأنه ل يعرف موطن 

الأرز الأ�صلي على وجه التحديد ولكن يرجح اأن يكون من �صرق 

اآ�صيا، فقد بداأت زراعته يف وادي نهر يانغت�صي يف ال�صني منذ 

منذ  بالهند  موجود  اإن��ه  يقال  كذلك  امليالد،  قبل  ع��ام   2000

اإنه نقل اإىل م�صر يف  القدم ونقل اإىل امل�صرق واأوروب��ا، ويقال 

انتقل  ثم  اإفريقيا،  اإىل  العرب  ونقله  الرا�صدين  اخللفاء  عهد 

القرن  اإيطاليا يف  ال�صليبية وزرع يف  بعد احلروب  اأوروب��ا  اإىل 

اأمريكا يف القرن ال�صابع ع�صر، ويزرع  اخلام�ش ع�صر وزرع يف 

الأرز اليوم يف جميع القارات.

ليت :

امل�صباح الكهربائي ويلفظ اأي�صا ) ملبة(

مرفع:

هو الكر�صي الذي يو�صع عليه امل�صحف ) القراآن(

ماء الورد:

هو املاء الذى يف�صل عن دهن الورد بعد اإجراء عملية تقطري 

لتقطريها  ال���ورود  ماليني  جتمع  حيث  اخلال�ش  ال��ورد  ده��ن 

وا�صتخال�ش دهن الورد.

مهفه :

يحركها  ال�صعف،  �صفيف  م��ن  ت�صنع  ال��ي��دوي��ة،  امل��روح��ة 

الهواء  لتحرك  ال�صيف  اأي��ام  وج�صمه  وجهه  اأم��ام  ال�صخ�ش 

وتدفعه نحوه.
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Editorial
Editorial – Hope Probe 

This Historic Achievement is a source of pride 
for the United Arab Emirates, the Gulf Cooperation 
Council, and the entire Arab world. Here, the UAE 
is attracting the world’s attention, carrying with it a 
new achievement ‘Space Mission of Hope Probe’ 
to explore Mars - the first project of its kind at Arab 
Countries Level - thus the UAE is one of the first five 
countries that have reached the ‘Red Planet’ world-
wide. The UAE, its Rulers, Sheikhs and People love 
challenges, as they believe that nothing is impossible. 
Despite the outbreak of epidemics, which the UAE 
has responded to, seeking determination and persis-
tence to challenge everything that hinders its ambi-
tions.

Hope Probe is a message of confirmation to every-
one that we in the UAE and the Arab World are able 
to accomplish Huge Projects and Important Scientific 
Leaps, if there is vision and confidence in Capacities, 
Capabilities and Human Potential.

The achievement of this project is an investment 
in the future and a source of inspiration for youth that 
there are no limits to capabilities when there is will 
and determination. A message to Future Generations 
that nothing is impossible, those with determination 
can overcome barriers and challenges, and look for-
ward to discovering more and turning challenges into 
opportunities.

Today, we live every day to remember this 
achievement with pride and glory in the United Arab 
Emirates, as they are Emirati days par excellence. In it 
we say to everyone who carries in his heart and mind 
belonging to this precious country, our Emirates is al-
ways more beautiful and stronger, God willing, with 
the arms of its sons, the resolve of its leaders and with 
this achievement. We extend our sincere congratula-
tions to Our Wise Leadership, the Team working on 
the Space Mission Project ‘Hope Probe’ and the peo-
ple of UAE. We are proud of you and this Honorable 
Achievement. 

Munther Mohammed Bin Shakar 
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His Highness Sheikh Saud bin Saqr Al Qasimi, Supreme Council Member and Ruler of Ras Al Khaimah, 
affirmed that the success of ‘Hope Probe’ reaching the Orbit of Mars is a Pioneering Historical and Scientific 
Achievement that perpetuates the name of the UAE in the ranks of the Advanced Countries in Space Industry 
and Scientific Research worldwide.

His Highness praised this Arab Achievement by the people of the nation due to the unlimited support of the 
UAE Wise Leadership, stressing that the people of the Emirates are able to reach their dreams and aspirations 
to the utmost limits, and that the word impossible is not in their dictionary.

His Highness Ruler of Ras Al Khaimah said: “Five decades ago, the dream and ambition of Late Father 
Sheikh Zayed, the Founder of our Country and the Builder of its Renaissance, was to reach from the desert to 
space; and today the dream came true in conjunction with the UAE’s Fiftieth Anniversary of its Formation. 
Our dear country, with the arms and minds of its loyal youth, was able to write a new Scientific History in let-
ters of “Hope” and “Possible.” We congratulate the people of UAE, Arab and Islamic World for this Historic 
Space Achievement by entering ‘Hope Probe’ into the Orbit of Mars. An achievement that demonstrates the 
UAE’s civilizational and humanitarian mission to the world, and affirms our ability to compete with developed 
countries in the fields of Space and Science.

On this Historic Occasion, His Highness, the Ruler of Ras Al Khaimah, extended his sincere congratula-
tions to His Highness President Sheikh Khalifa bin Zayed Al Nahyan, His Highness Sheikh Mohammed bin 
Rashid Al Maktoum, Vice President and Prime Minister and Ruler of Dubai, His Highness Sheikh Mohamed 
bin Zayed Al Nahyan, Crown Prince of Abu Dhabi and Deputy Supreme Commander of the UAE Armed 
Forces, His brothers Rulers of the Emirates and to the people of the Emirates for this Historic Achievement. 

Saud bin Saqr: ‘Hope Probe’ perpetuates the name of the 
UAE among the Advanced Countries in Space Industry
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Saud bin Saqr receives First Officers from Zayed II Military 
College and Police College

His Highness Ruler of Ras Al 
Khaimah: ‘Youth are the pillar of 
the country and the real force to el-
evate the UAE’s position and face 
future challenges. 

Our youth are the asset and the 
basis, and by their efforts, the Emir-
ates will move towards making a 
bright tomorrow. The men of the 
Armed Forces are the strong shield 

of the nation and the impregnable 
dam in defending the borders of the 
homeland and raising its flag.’

His Highness Sheikh Saud bin 
Saqr Al Qasimi, Supreme Coun-
cil Member and Ruler of Ras Al 
Khaimah,  received First Gradu-
ate Officers from Zayed II Military 
College and the Police College at 
the country level; who excelled and 

became qualified and armed with 
the education, knowledge, mili-
tary and police skills necessary to 
serve their country and protect its 
achievements, gains and sover-
eignty.

During the meeting, His Highness 
congratulated the First Graduate 
Officers on their success and excel-
lence, and urged them to continue 

perseverance and 
diligence, arm them-
selves with science 
and knowledge, and 
acquire military and 
police skills to defend 
the country, protect 
its interests, contrib-
ute to its elevation 
and achieve the vi-
sions and aspirations 
of the Wise Leader-
ship of the UAE.

His Highness, Rul-
er of Ras Al Khaimah, 
expressed his pride in 
the determination and 

 Issue No. 526 - 2021 - Ras Al Khaimah Municipality Magazine 

3

News

m u n r a k a e



generosity of the Emirati Youth, 
and his pride in their scientific, mil-
itary and humanitarian capabilities, 
stressing that they are the pillar of 
the nation and its true strength to 
raise the status of the country and 
face future challenges.

His Highness praised the gradu-
ates and affirmed that the youth 
are the asset and the basis for their 
efforts, the Emirates will go to-
wards making a bright tomorrow. 
His Highness also praised the men 
of the Armed Forces as the strong 
shield of the nation and the impreg-
nable dam in defending the borders 
of the homeland, raising its flag, 
and in achieving safety, stability 
and peace.

The list of Graduate Officers in-
cluded Lieutenant Mohammed Ab-
dullah Mohammed Ibrahim Ali Al 
Qursi Al Ali, First in Grand Total, 
First in Academic Sciences and First 
in Special Training, who obtained a 
Sword of Honor, a graduate of the 
32nd batch of Candidates Offic-
ers at Police College. Mohammed 
Omar Tarish Al Ali, First in Grand 
Total, First in Military Sciences and 
First in Mobilization, who won the 
Sword of Honor, a graduate of the 
45th session of Candidates Offic-
ers at Zayed II Military College. 
Mohammed Rashid Al Shomaili, 
Second in Grand Total and First in 
Academic Sciences specializing in 
Management, a graduate of the 45th 
session of Candidates Officers at 
Zayed II Military College. 

The Graduate Officers expressed 
their sincere appreciations to His 
Highness Sheikh Saud bin Saqr for 
Hi Highness reception, stressing 
their eagerness to continue work, 
assume national responsibilities, 
and exert every precious and valu-
able to preserve and protect the na-
tion’s gains and achieve the future 
visions of the country.
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RAK Ruler receives Ambassadors of Switzerlan, 
Afghanistan, Estonia and Malta

RAK Ruler 
receives Ambassa-
dor of Switzerland

His Highness Sheikh 
Saud bin Saqr Al Qasimi, 
Supreme Council Mem-
ber and Ruler of Ras Al 
Khaimah, received H.E. 
Massimo Baggi, Ambas-
sador of Switzerland to 
the UAE.

The Swiss Ambassa-
dor visited H.H. Sheikh 
Saud upon starting his 
new position as Ambas-
sador to the country.

During the meeting, 
His Highness Sheikh 
Saud welcomed H.E. 
Ambassador Baggi and 
wished him luck and 
success in his duties, 
to reinforce the overall 
strategic ties between 
the two countries.

His Highness also lauded the 
friendship between the UAE and 
Switzerland, which will help 
achieve further prosperity and pro-
gress for their peoples.

H.E. Baggi thanked H.H. Sheikh 
Saud for the warm reception, prais-
ing the strong strategic ties between 
the two countries.

A number of senior officials at-
tended the meeting.

RAK Ruler receives 
Ambassador of Afghanistan

His Highness Sheikh Saud bin 
Saqr Al Qasimi, Supreme Coun-
cil Member and Ruler of Ras Al 
Khaimah, received H.E. Javid Ah-
mad, Ambassador of Afghanistan to 
the UAE.

The Afghan Ambassador visited 
H.H. Sheikh Saud upon starting his 
new position as Ambassador to the 
country.

During the meeting, His Highness 
Sheikh Saud welcomed the Ambas-
sador and wished him luck and suc-
cess in his duties, to reinforce the 
cooperation ties between the two 
countries.

H.E. Ambassador Ahmad thanked 
H.H. Sheikh Saud for the warm re-
ception, praising the outstanding 
relations between the two countries.

RAK Ruler holds virtual 
meeting with Ambassador of 
Estonia

His Highness Sheikh Saud bin 
Saqr Al Qasimi, Supreme Council 

Member and Ruler of 
Ras Al Khaimah, has 
held a virtual meeting 
with H.E. Jaan Rein-
hold, Ambassador of 
Estonia to the UAE.

H.H. Sheikh Saud 
welcomed the Esto-
nian Ambassador and 
wished him luck and 
success in his duties, to 
reinforce the strategic 
ties between the two 
countries.

For his part, the 
Estonian Ambassador 
commended the cooper-
ation relations between 
the two countries.

Saud bin Saqr meets 
with Malta’s 
Ambassador to UAE

His Highness Sheikh 
Saud bin Saqr Al Qasimi, Supreme 
Council Member and Ruler of Ras 
Al Khaimah, met with H.E. Maria 
Camilleri Calleja, Ambassador of 
Malta to the UAE, on assuming 
her tenure in the UAE.

During the meeting, held re-
motely via videoconference, His 
Highness Ras Al Khaimah Ruler 
welcomed the Ambassador and 
wished her luck and success in her 
duties, to reinforce the cooperation 
ties between the two countries in 
all avenues.

In turn, the Maltese Ambassa-
dor extended her tribute and ap-
preciation for H.H. Sheikh Saud 
while highlighting cooperation be-
tween the two countries. 
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Crown Prince of Ras Al Khaimah congratulates on the arrival 
of ‘Hope Probe’ into its Orbit

His Highness Sheikh Mohammed bin Saud bin Saqr 
Al Qasimi, Crown Prince of Ras Al Khaimah, extended 
His Sincere congratulation to the Wise Leadership of 
the UAE under the Leadership of His Highness Presi-
dent Sheikh Khalifa bin Zayed Al Nahyan, His High-
ness Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum, Vice 
President and Prime Minister and Ruler of Dubai, and 
His Highness Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahy-
an, Crown Prince of Abu Dhabi and Deputy Supreme 
Commander of the UAE Armed Forces, His Highness 
Sheikh Saud bin Saqr Al Qasimi, Supreme Council 
Member and Ruler of Ras Al Khaimah, Their Brothers, 
Their Highnesses, Supreme Council Members Rulers 
of the Emirates, Crown Princes, Deputy Rulers, and the 
people of the Emirates and the Arab and Islamic Na-
tions. On achieving the dream and scientific achieve-
ment through the successful mission of ‘Hope Probe’, 
which successfully reached into Mars Orbit. 

His Highness Crown Prince of Ras Al Khaimah, said 
on this historic occasion,’ we hold our heads high on 
the achievements of Zayed’s Sons, who carried the 
banner of pride and dignity to space, and were up to 
the responsibility and confidence of the Leadership and 
the people of the Emirates. His Highness indicated that 
the achievements and aspirations of our country have 

no limits, as they stimulate in its citizens a culture of 
Nothing is Impossible to develop and innovate to build 
a better tomorrow.

Ras Al Khaimah Crown Prince issues a Decree regulating 
“Marriage Mediators Profession” in the Emirate

His Highness Sheikh Mohammed bin Saud bin Saqr 
Al Qasimi, Crown Prince of Ras Al Khaimah and 
Chairman of Ras Al Khaimah Executive Council, is-
sued Decree No. 2 of 2021 regarding the Regulation 
Marriage Mediators Profession in Ras Al Khaimah. 

The articles of the Decree stipulate:
– A register shall be established in the court to reg-

ister intermediaries, and no person may practice the 
profession of mediation in marriage alone or with third 
parties. The form of the register, its data, the procedures 
for registration therein, and the certificates issued by 
the court through it shall be determined by a decision 
of the president.

– The committee is responsible for receiving re-
quests for registering mediators in the registry, 
examining them, and conducting tests and per-

sonal interviews for applicants for registration.
– Whoever is to be registered in the Registry must 

meet the following requirements:
− He must be a UAE citizen and not less than thir-

ty years of age upon registration, be married or 
previously married, be of good conduct, of good 
reputation, and have not been sentenced in a 
criminal or disciplinary manner for a matter that 
violates honor or trust even if he is rehabilitated.

− To be familiar with the provisions of the Per-
sonal Status Law, in particular the Provisions 
of Marriage and Divorce and what is related to 
them, and to pass the tests and the personal inter-
view conducted by the committee. By a decision 
of the President, a person practicing the profes-
sion among non-citizens may be exempt from 
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the first condition.
- Article 5 stipulates that applications for registra-

tion in the registry shall be submitted together 
with documents that prove the fulfillment of the 
conditions for registration, and the committee 
may request clarifications or documents it deems 
necessary to decide on the application

− The registration period is two years, and it may 
be renewed for similar periods based on an ap-
plication submitted during the last month of the 
registration expiration date.

– The committee examines the applications to en-
sure that they fulfill the conditions and informs 
those whose application has been accepted the 
date of performing the interview and the tests.

– The committee issues a certificate of enrollment 
for those who pass the personal interview and 
tests, and it is not permissible to practice the ac-
tivity except through an office licensed by the 
Department of Economic Development.

– The court collects a fee of AED 3000 for register-
ing the Mediator in the registry and AED 1000 
for renewing the registration.

– The mediator must write the Mediation Agree-
ment with his clients according to the form ap-
proved by the committee and provide a suitable 
place for clients to get acquainted with the of-
fice, or hold acquaintance sessions in the home 
of the fiancée or one of her first-degree relatives 
or in the place agreed upon by the suitors and 
adhere to his work with honor, honesty, commu-

nity values   and non-disclosure Secrets and per-
sonal information that he accessed by virtue of 
his profession and not to combine the profession 
with the work of the Ma’zun.

The committee may cancel the registration in any of 
the following cases:

If the Mediator loses one of the conditions for being 
registered in the registry and the trade license is not 
renewed with the competent authority for two consecu-
tive years, the decision of delisting may be appealed 
to the president, and his decision shall be final and if 
the grievance is rejected, the registration may not be 
renewed except with new procedures.

– Article eleven stipulates that whoever practices the 
profession prior to the implementation of this decision 
shall adjust his status within six months from the date 
of its implementation or upon renewal of the license, 
whichever is earlier, and Article 12 stipulates that the 
Head of the Courts Department shall issue executive 
instructions for this decision.

For his part, Head of the Ras Al Khaimah Courts 
Department, H.E. Counselor Ahmed Muhammad Al 
Khatri, praised the decision and the dimensions of its 
noble social purposes, as it organizes a social activity 
related to the family that the federal and local govern-
ments give great attention to both, which will directly 
contribute to preserving the privacy of families and 
dealing with the most important stage in the marital 
relationship With high craftsmanship, it prevents any 
negative risks that such random activity may generate.

His Excellency Al Khatri extended his 
gratitude and appreciation to His High-
ness Sheikh Mohammad bin Saud bin 
Saqr Al Qasimi, Crown Prince of Ras 
Al Khaimah and Chairman of the Judi-
cial Council, for His Highness’s interest 
in the social aspect of the Emirate and 
His Highness’s concern for families and 
moving the Emirate to an institutional 
level that provides a luxurious life for 
citizens and residents.

H.E. Head of Courts Department af-
firmed that His Highness directives had 
been issued to immediately start imple-
menting the decision, due to the tremen-
dous benefits it would entail, targeting 
the stability and construction of families 
on solid foundations.
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Ras Al Khaimah Municipality collaborates with AIT  

Ras Al Khaimah Municipality: The arrival of ‘Hope Probe’ is 
an addendum to UAE’s Record of Achievements

Ras Al Khaimah Munici-
pality Department signed a 
Memorandum of Understand-
ing with the Austrian Institute 
of Technology “AIT” to de-
velop a framework for collab-
oration in the field of Energy 
Management. 

The MoU was signed during 
a virtual meeting by His Ex-
cellency Munther Mohammed 
bin Shakar, Director-General 
of Ras Al Khaimah Munici-
pality Department, and Wolf-
gang Noll, CEO of AIT.

The MoU will promote 
knowledge sharing in several ar-
eas, including Energy Efficiency 
Initiatives for the Industrial Sector, 

Sustainable Energy Program Devel-
opment, Awareness, and Capacity 
Building as part of Ras Al Khaimah 
Energy Efficiency and Renewables 

Strategy 2040.
His Excellency, Munther Mo-

hammed bin Shakar said, ‘We wel-
come the collaboration with Aus-

His Excellency Munther 
Mohammed bin Shakar, 
Director-General of Ras Al 
Khaimah Municipality De-
partment, extended His Sin-
cere congratulation to the 
Wise Leadership of the UAE 
under the Leadership of His 
Highness President Sheikh 
Khalifa bin Zayed Al Nahyan, 
His Highness Sheikh Moham-
med bin Rashid Al Maktoum, 
Vice President and Prime Min-
ister and Ruler of Dubai, and 
His Highness Sheikh Moham-
med bin Zayed Al Nahyan, 
Crown Prince of Abu Dhabi 
and Deputy Supreme Com-
mander of the UAE Armed Forces, 
His Highness Sheikh Saud bin Saqr 
Al Qasimi, Supreme Council Mem-
ber and Ruler of Ras Al Khaimah, 
Their Brothers Their Highnesses 
Supreme Council Members Rul-
ers of the Emirates, Crown Princes, 

Deputy Rulers, and the people of 
the Emirates and the Arab and Is-
lamic Nations. On achieving the 
dream and scientific achievement 
through the successful mission of 
‘Hope Probe’, which successfully 
reached into Mars Orbit. 

His Excellency said, “We are 

filled with feelings of pride 
and dignity in the Historic 
Achievement that the UAE 
has set in the arrival of ‘Hope 
Probe’ which is an addendum 
to UAE’s Record of Achieve-
ments, which is taking steady 
steps towards achieving lead-
ership in the field of innova-
tion and advanced sciences.

His Excellency Direc-
tor General of the Depart-
ment added, ‘This is a His-
toric Achievement which was 
achieved due to the care, sup-
port and continuous follow-up 

of the Wise Leadership to fulfill the 
vision of the Late Founding Father 
Sheikh Zayed bin Sultan Al Nahy-
an, to reach space. We are proud of 
this achievement, which was made 
proudly by Young Emirati National 
Cadres.’ 
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Ras Al Khaimah Municipality cooperates with EESL 
Ras Al Khaimah Municipal-

ity Department today signed a 
Memorandum of Understand-
ing with Energy Efficiency 
Services Limited ‘EESL’- In-
dian Company- with the aim 
of establishing Strategic Co-
operation between the two 
sides for Energy Efficiency 
and Clean Energy Projects.

The MoU was signed by 
His Excellency Munther Mo-
hammed bin Shakar, Director 
General of Ras Al Khaimah 
Municipality Department, and 
Mr. Saurab Kumar, Execu-
tive Vice President of EESL 
Group, at a ceremony held 
at Rixos Bab Al Bahr Hotel in Al 
Marjan Island, amid Precautionary 
and Preventive Measures.

The MoU sets out a framework 
for cooperation across various En-
ergy Efficiency and Renewable En-
ergy Programs in support of Ras Al 
Khaimah’s Energy Efficiency and 
Renewables Strategy 2040.

His Excellency Munther Mo-
hammed bin Shakar said: “The 
Government of Ras Al Khaimah 
is committed to the successful im-
plementation of Ras Al Khaimah 
Energy Efficiency and Renewa-
bles Strategy 2040. We welcome 
cooperation with EESL because 
its unique and broad expertise in 

the field of Energy Efficiency can 
be appropriate for us and meet our 
needs in developing Efficient Pro-
jects across multiple Energy Effi-
ciency and Renewables Sectors in 
Ras Al Khaimah.”

On his part, Surab Kumar said, 
“We are always exploring new ways 
to implement Energy Efficiency Ini-
tiatives that are not limited to sector 
or geography. This partnership with 
Ras Al Khaimah Municipality rep-
resents a qualitative step towards 
exploiting the enormous potential 
for Energy Efficiency in the Emir-
ate. The integration of our expertise 
will contribute to dealing with the 
largest Energy Efficiency Portfolio 

in the world, with the Local Exper-
tise and Technical Skills of Ras Al 
Khaimah Municipality ideally, in 
making a Lasting Positive Impact 
in the Region. “

Under the Memorandum of Un-
derstanding, EESL, through its 
presence in the UAE, provides sup-
port to Ras Al Khaimah Municipal-
ity in implementing Clean Energy 
and Energy Efficiency Projects 
within the framework of its model 
for Integrated Energy Efficiency 
Services (IEES).

This model includes integration 
between different EESL programs, 
including the Efficient Consumer 
Devices Program, Industrial Energy 

trian Institute of Technology, since 
their unique expertise in Industrial 
Energy Efficiency in Austria can be 
relevant for us in developing effec-
tive programs for high intensity en-
ergy users in Ras Al Khaimah.’

On his part, Noll noted that AIT 
has the knowledge and experience 
to enhance the Efficiency of Re-
newable Energy Supplies and De-
carbonize. As it is one of our most 

important focus points, which is 
relies in the development of Tech-
nologies for more Efficient Produc-
tion Processes in addition to the use 
of Available Energies such as Heat 
in Industrial Waste.

It is worth noting that throughout 
2020, Ras Al Khaimah Government 
has taken several important steps 
in the Field of Energy Efficiency, 
including spreading quick gains in 

Energy Efficiency and employing 
Best Practices in Energy Manage-
ment. The cooperation with AIT 
is expected to support the expan-
sion of these initiatives to include 
a larger share of Ras Al Khaimah’s 
Economy as part of the Emirate’s 
Energy Efficiency and Renewables 
Strategy 2040.
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Efficiency Program, Energy Effi-
ciency Building Program, Solar En-
ergy Public Benefit Program, Triple 
Power Plant, National Engine Re-
placement Program, and National 

E-Mobility Program. The general 
framework for the programs will 
be jointly developed and imple-
mented between Ras Al Khaimah 
Municipality and Energy Efficiency 

Services Limited (EESL) Com-
pany. The company will implement 
investments and develop Custom-
designed Project Models suitable 
for the Emirate of Ras Al Khaimah.

“Ras Al Khaimah Municipality” launches its initiatives during 
Innovation Week

His Excellency Munther 
Mohammed bin Shakar, 
Director General of Ras Al 
Khaimah Municipality De-
partment, emphasized that 
innovation is the capital 
of the future, we in Ras Al 
Khaimah Municipality as-
pire to consolidate Innova-
tion Culture in the Institu-
tional Work Environment by 
introducing Strategic Initia-
tives in the UAE Innovation 
Week that serve innovation 
and enhance its concepts. 

His Excellency said, “Be-
lieving in the directives of 
Our Wise Leadership, Ras 
Al Khaimah Municipal-
ity Department continues to work 
towards achieving the National In-
novation Strategy launched by the 
Wise Leadership with the aim of 
making the UAE among the most 
innovative countries in the world.”

His Excellency the Director Gen-
eral of Ras Al Khaimah Municipal-
ity emphasized that the path to inno-
vation in any body in which people 
work is the path of learning, deter-
mination and will to achieve success 
and reach the desired goal.

His Excellency added, The In-
novation Team in the Municipality 
Department is cooperating with a 
number of strategic partners by con-
cluding agreements and launching 
joint community initiatives. Among 
the most important initiatives: In-
novative Project Award for Univer-
sity Students in cooperation with 

Civil Aviation Authority, and the 
implementation of the First Infor-
mational Material of its kind “The 
UAE Logo Innovates Engineering.” 
It is the formation of the Innovation 
Logo by using the Skewers by Sur-
vey Section and in cooperation with 
Civil Aviation for Aerial Photogra-
phy. University students will also 
be invited to the Department HQ 
and familiarize them with the most 
important Modern Systems and Pro-
grams that are being worked on.

His Excellency referred to the co-
operation of Ras Al Khaimah Mu-
nicipality Department with the Min-
istry of Education to provide Virtual 
Introductory Workshops on Innova-
tion Culture and Creative Thinking 
in schools, in order to ensure that 
they, as a Government Department, 
develop young minds and support 

the level of education they 
have acquired.

During Innovation Week, 
a workshop will be organ-
ized targeting all segments 
of society, where a competi-
tion will be presented for the 
Best Applicable Innovative 
Idea to enhance the quality 
of life.

Among the initiatives that 
have been adopted is an ini-
tiative to display the most 
important sites in the emir-
ate, give an overview of 
its history, and display un-
known sites with 3D Tech-
nology. While giving the 
attendees the opportunity to 

present their new ideas to make it an 
important destination or a new des-
tination under the name of “Emirati 
Idea”.

The Innovation Team in the Mu-
nicipality has approved a number of 
Qualitative Initiatives for employ-
ees that enhance their capabilities in 
the field of Innovation, as they will 
be studied and appropriate plans will 
be made to implement them to im-
prove the Municipality’s Services, 
implement regulatory frameworks 
for Innovation and Future Foresight. 

Field Survey will be applied us-
ing the Spatial Map and showing 
how to conduct aField Survey to 
collect data using Geographic Web 
Programs in general, and it has been 
previously applied in collecting data 
on the value of Real Estate Rent and 
the Value of Land.
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Ras Al Khaimah Municipality: Activating CRM System
Ras Al Khaimah Municipality De-

partment has announced the im-
plementation and activation of the 
modern and developed Customer 
Relationship Management ‘CRM’ 
System, which contributes to the 
speedy clearance and completion of 
transactions.

The CRM System consists in listing 
all customer data, and linking them 
to other Service Entities and Munici-
palities in the country, in order to 
facilitate and shorten the journey of 
completing transactions, and taking 
accurate and quick decisions from of-
ficials, relying on the latest means 
and technologies. 

His Excellency Munther Moham-
med bin Shakar, Director General 
of the Department, said that the 
Municipality Department continues 
to constantly update the provided 
services to the various customers, 
and work to develop systems and 
services that would shorten the cus-
tomer’s journey and complete trans-
actions to the fullest to achieve the 
best results in Customer Service.

His Excellency stated that the 
Department has recently worked 
on converting all services provided 
to customers into electronic ones 
through the Department’s Portal, 
so that they can complete and clear 
their transactions with all Admin-
istrations and Sections with ease, 
without the need to visit the Depart-
ment’s HQ.

His Excellency the Director Gen-
eral indicated that the Department 
during the past few days has added 
and activated Customer Relation-
ship Management System ‘CRM’ to 
its Call Center.  Which is considered 
a qualitative addition to the Depart-
ment’s Services to accelerate the 
pace of excellence and provide cus-
tomers with new services and solu-
tions that enable them to complete 

transactions and simplify the pro-
cess of their communication with 
other parties.

H.E. Munther Mohammed bin 
Shakar stated that ‘CRM’ is a system 
for bridging the distance between 
the customer and the Service Au-
thorities, by providing easy-to-use 
and more effective capabilities 
through a single central screen to 
raise service efficiency. In addition, 
Sections Heads and Administrations 
Managers can create smart reports 
through which accurate decisions on 
transactions can be made.

His Excellency pointed out that 
this system has many advantages for 
the Municipality Department, as it is 
considered as a unified platform for 
the accurate and effective inclusion 
of customer data, with the possibil-
ity of applying security checks and 
creating detailed reports on them, 
in addition to creating Key Perfor-
mance Indicators ‘KPIs’ Reports.  

His Excellency Munther Moham-
med bin Shakar added that the tech-
nologies allow the possibility of link-
ing ‘CRM’ System with customer’s 
all communication platforms with 
through social media. This means 
that the employee can use only one 
screen to receive all requests made 

by the customer from various means 
of communication.

His Excellency stated that ‘CRM’ 
System could easily be linked with 
other systems through a unified 
screen of the Call Center contracted 
with in Egypt and the Customer Hap-
piness Center of the Municipality 
Department. So that, after these ad-
vantages, we will be able to quickly 
complete customer’s transactions.

His Excellency indicated that this 
system could be also linked with the 
‘360 Degree’ System for connected 
businesses that collect data, people, 
processes and customers together 
to include customer data, with ease 
of applying it with other Govern-
ment Departments and linking with 
the Municipality Department.

His Excellency Director General of 
the Department, emphasized that 
CRM System is one of the most re-
cent systems in place that will im-
prove the customer experience, en-
hance customer happiness, develop 
services and adopt best practices. 
Furthermore, it will provide the Best 
Services and improve their quality, 
as the pace of work will be more 
rapid and organized to achieve the 
Highest Levels of Customer Satisfac-
tion.
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Ras Al Khaimah Municipality receives Customers under 
Precautionary and Preventive Measures

Ras Al Khaimah reduces capacity for Malls to 60%

Ras Al Khaimah Municipality 
Department has announced the re-
sumption of receiving Customers at 
Customer Happiness Center, start-
ing from Monday 8 February 2021, 
within New Precautionary and Pre-
ventive Conditions and Measures in 
line with the efforts made to con-
front Covid-19 pandemic. 

Prior to the entry to Customers 
Happiness Center; the customer 
will be required to present an evi-
dence of receiving the Second Dose 
of Covid Vaccine two weeks before 
entering the Department.  These 
measures adopted by the Munici-
pality Department aim to preserve 
Public Health and Safety and sup-
port the exceptional efforts made by 
the Concerned Sectors in the Coun-
try in facing this Pandemic.

The Precautionary Measures fol-
lowed at Customers Happiness 
Center included the necessity to 
adhering to wearing masks, main-
taining Social Distance, measuring 
Body Temperature prior to entering 
the Building and moving to e-pay-
ments through the website or pay-

ment devices.  
In this context, His Excellency 

Munther Mohammed bin Shakar, 
Director-General of Ras Al Khaim-
ah Municipality, said ‘Since the 
beginning of this Pandemic, Ras 
Al Khaimah Municipality Depart-
ment has been keen in following all 
Precautionary Measures to main-
tain Public Health and Safety, and 
to support the Country’s efforts in 
confining this Pandemic. His Ex-
cellency affirmed the Department’s 
keenness to ensure Business Con-

tinuity by receiving customer re-
quests and completing their trans-
actions electronically during the 
past period. The decision of the 
resumption of receiving customers 
comes as an affirmation of the De-
partment’s keenness to provide cus-
tomers with best services, facilitate 
the completion of their transactions 
and always strive for their satisfac-
tion.  In addition to the keenness to 
preserve Public Health and Safety 
by following Precautionary and 
Preventive Measures.’

The Local Emergency, Cri-
sis and Disaster Team in Ras Al 
Khaimah decided to limit the ca-
pacity of beaches and public parks 
to 70%, and the capacity of shop-
ping centers to 60%.

Head of Local Emergency Cri-
sis and Disaster Team in Ras Al 
Khaimah, Commander-in-Chief of 
Ras Al Khaimah Police, H.E. Major 
General Ali Abdullah bin Alwan Al 
Nuaimi said: ‘According to the gen-
eral situation of Precautionary and 
Preventive Measures followed in 

the Emirate and the Instructions of 
Competent Authorities; Transporta-
tion, Cinemas, Events and Recrea-
tional Activities, Fitness Centers, 
GYMs, Users of Swimming Pools 
and Beaches of Hotels  must adhere 
to the capacity of 50%.’

His Excellency clarified that it 
was decided to reduce the size of 
family gatherings and community 
events such as holding Marriage 
with a number of 10 people, as well 
as commitment to 20 people when 
performing Funerals. Noting that 

society must avoid violating Coro-
navirus Precautionary and Preven-
tive Measures. 

His Excellency indicated the 
need to adhere to the Specified So-
cial Distance of two meters, while 
taking precautionary measures, and 
wearing masks in all the mentioned 
places. Restaurants and Cafes must 
also adhere to Social Distance of 
two meters between dining tables, 
and no more than four people on 
one table except for members of the 
same family.
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Ras Al Khaimah shuts 14 non-compliance Cafes
Ras Al Khaimah Municipality Department- Public 

Health Administration (PHA) has closed 14 Shisha Ca-
fes for not adhering to Covid-19 Precautionary Meas-
ures for the past 11 months.   

PHA, represented by Health and Environmental Con-
trol Section, carried out many inspection visits to those 
cafes to verify their compliance with all the conditions 
set to reopen them to public, resume their work, work 
to deter the violator, and follow the procedures.

Shayma Al Teneiji, Director of Public Health Ad-
ministration, said: Health and Environmental Control 
Section has intensified field visits during the last period 
directed to Shisha Cafes, which have reopened to con-
sumers after determining the appropriate requirements 
for the current period, to limit the spread of Novel Cor-
onavirus (Covid-19).

Al Teneiji stated that the requirements have 
been circulated to all cafes and shisha service 
providers in the emirate. In order to adhere to and 
implement them to continue their activities while 
preserving Health and Safety of workers and con-
sumers from the emerging virus. 

The Director of PHA indicated that the Admin-
istration has intensified campaigns and field visits 
to verify the implementation of these facilities to 
all the requirements. Including Workers Health 
Cards, Workers Fitness and Clearness from any 
Communicable Diseases, commitment to apply 
Precautionary Measures, in terms of public and 
personal hygiene, adherence to Uniforms, wear-
ing Masks and Gloves, sterilizing the facility and 
tools used, and applying Social Distance.

Al Teneiji added, The campaigns also included 
verifying the types of tobacco used, their con-
formity with the specifications, and whether they 
were suitable for use or not. As 14 facilities were 

closed for non-compliance with Precautionary Meas-
ures to confront the Coronavirus Pandemic, and for 
violating Circulars and Decisions issued in this regard.

Al Teneiji mentioned that the visits that amounted 
603 field visits, included 52 violations were issued: in-
cluding failure to apply Precautionary Measures, most 
importantly not taking into account Social Distance, or 
the distances between tables, allowing overcrowding 
inside the facility, and not wearing masks and gloves 
during work. The violations also included non-com-
pliance with Health Requirements, such as the use of 
multi-use hoses instead of single-use ones. At the same 
time, 33 warnings were issued regarding the necessity 
of adherence to the application of Precautionary Meas-
ures to limit the spread of the Coronavirus.

H.E. Major General added, ‘All 
Field Work Teams in all the Com-
petent Authorities in the Emirate 
set out to monitor violations and 
emphasize Precautionary Meas-
ures, as the campaigns of the Com-
petent Authorities will continue 
in their work until further notice.  
Then the general situation of Pre-
cautionary Measures in the Emirate 
will be evaluated, and the tangible 

results they have achieved will be 
measured. In preserving Public 
Health and Safety, which contrib-
utes to stimulating efforts, support-
ing the Recovery Phase, and pro-
viding reassurance to the various 
segments and sectors of society in 
the Emirate.

In addition, Ras Al Khaimah 
Municipality Department updated 
its measures, in order to preserve 

Public Health and Safety and fol-
lowing Precautionary and Preven-
tive Measures. Where the Depart-
ment requires the customer to 
present proof of evidence that, at 
least the customer got the Second 
Dose of Covid-19 Vaccine two 
weeks ago and presenting a Nega-
tive PCR Test Result within 48 
hours, prior to entering the Depart-
ment HQ. 
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1. Introduction:
The statistics wide world have proven that the work-

place accidents in the construction industries are the 
most serious, it causes in many deaths that occur dur-
ing construction works, especially during the working 
at highs without taking the means of prevention and 
safe work system.

So, it was necessary in the all different construction 
projects to prepare a plan 
for occupational Health, 
Safety and Environment 
(HSE) before embarking 
on the implementation of 
these projects. This plan 
illustrates the company's 
policy is executing the 
project in the field of HSE 
throughout the implemen-
tation period and until the 
project is completed and 
handed over to the client. 
It should be noted that the 
design and planning stage 
is the best time to elimi-

nate or avoid a large percentage of construction acci-
dents in any project.

2. The contractor’s roles in the safety of con-
struction site:

The responsibility for the safety of construction is 
mainly upon the contractors and other subcontractors 

Safety 
Management 

Plan
Eng. Nabil Shouki Attari

engnsha@hotmail.com
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at the site. The success of any project 
depends on the complexity of the 
planning and decisions that are 
made on-site. Often times, 
the role of many of the con-
tractors is not clear, some 
contractors may try to 
transfer their responsi-
bility of safety to others.

3. Design profes-
sional’s roles in 
influencing safety:

Professional designers 
can influence on construc-
tion safety by making better 
choices in the design and plan-
ning stages of any project. This 
will lead to a fewer number of deci-
sions that must be taken on site by contrac-
tors and workers which may lead to accidents. 

Research of Behm, M. (2005) suggests that the de-
signers could have a strong impact on construction 
safety. Figure (1) illustrates the ability to influence the 
safety versus time; where the perfect time to influence 
of the safety during the construction is the phase of the 
idea and design. 

Figure 1. Time/Safety Influence Curve 

4. Design for Workers Safety:
The designing for construction workers safety 

(DFCS) is an extension of the design process for Safety 
(DFS) for the construction projects. This process starts 
with identifying the hazard(s). After that the engineer-
ing procedures and measures are applied to get rid of 
the hazard(s) or minimize the risk; it will be start with 
eliminating the hazard(s) through engineering design. 
If the hazard(s) cannot be eliminated by engineering 

design, safety devices are introduced. 
In the case is not able to get rid of 

the infection by previous way, 
then warnings, instructions 

and training solutions are 
the last recent.

Designing for con-
struction worker safety 
can reduce worker inju-
ries and eliminate com-
mon safety hazards; the 
benefits lead to a reduc-
tion in liability potential 

and project costs.

5. Risk Assessment:
The essential and major part 

of the planning stage is risk as-
sessment. There are methods for risk 

assessment used to decide on priorities as 
well as to eliminate hazards and reduce risks. Wherever 
possible, risks are eliminated through design (DFCS & 
DFS) or selection equipment, facilities and processes. 
If risk cannot be eliminated, it is minimized by using of 
any physical controls or through systems of work and 
personal protective equipment (PPE) as a last resort. 
The risk assessment shall be sufficient and suitable, it 
should cover both employees and non-employees who 
may affected by the employer’s undertaking (e.g. con-
tractors, students, members of the public, patients, cus-
tomers etc.) 

The risk assessment should: 
- define the significant risks and to ignore the trivial 

ones,
- identify the measures needed to comply with any 

related statutory provisions, 
- valid over a reasonable period of time and remain 

appropriate to the nature of the work.

6. Safety Method Statement:
It is a written document to ensure health and safety 

at every work procedure and sequence of operations. It 
can result from the risk assessment carried out for the 
objective or operation and the control measures identi-
fied. In case that the risk is low, a verbal statement may 
suffice. The principal contractor should obtain the all 
relevant method statements and risk assessments from 
all subcontractors to monitor their health and safety 
performance.
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7. Accident reporting system:
Accident reporting systems stem from two matters; 

the first one is normally a legal requirement based on 
the employees’ compensation system, this system forc-
es employer to submit a report on all accidents. How-
ever, the second one is also a company need to moni-
tor accidents. This is a company's needs for insurance 
premium calculation purposes and also as a part of the 
safety management system to reduce the accidents by 
reporting and analysing the accident causation and to 
highlight areas where action is required

8. Health and safety training:
Health and safety training is a very major and impor-

tant part of the health and safety culture; training is re-
quired on recruitment, at induction or on being exposed 
to new or increased risks due to:

- given a change in responsibilities or being trans-
ferred to another job.

- The introduction of new technology.
- The introduction of a new system of work or the 

revision of an existing system of work
-  The introduction of new work equipment or a 

change of use in existing work equipment,  
-  An increase in the employment of more vulnerable 

employees,
-  Particular training required by the organization’s 

insurance company. 

9. Proposed "Safety Management Plan" for a 
construction project:

The main contractor and all his subcontractors shall 
consider effective HSE management to be of prime im-
portance to its business. The recommended HSE Man-
agement Plan for a construction project should include, 
but not limited to, the following issues: 

9.1.  Policy and vision statement:
The Policy and vision statement shall include 

- Corporate goal
- Business driver
- Applicability
- Implementation
- Line management responsibility
- Best practices propagation
- Legal requirements are met as a minimum
- Performance monitoring
- Communication of policy to all employees
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- Employees must understand, imple-
ment and maintain policy to ensure 
that all individuals do not put the 
safety of themselves or others at 
risk

- Policy is duly signed
9.2.  Goals and objectives:

The goals shall take into consideration 
the following:

- Cause no harm to people, damage to 
property or environment

- Commitment to work with Client’s 
team ,PM, Consultants, Contrac-
tors, Suppliers all the legislative/
authoritative bodies

- Achieve an accident/incident free site
- Promote a positive and proactive 

health & safety culture
- Promote best environmental prac-

tices for a sustainable environment
- Safety make it personal goal.

The Project Team shall have the following objectives 
with respect to HSE:

- Practice proactive risk management for the pre-
vention of all operational hazards.

- Promote best practices.
- Ensure recording and reporting systems are timely 

and accurate.
- Be committed to continuous improvement in the 

management of hazards.
9.3. Key Performance Indicators [KPI]

The following key performance indicators shall be 
applied and reported:

- Near miss reports
- Accident and incident rates
- Training achievements
- Results of both internal and external HSE audits
- Safety meetings

10. Conclusion:
The previous proposed "safety management plan" 

has been written to formalize the methods must be used 
to control safety during construction of any construc-
tion project. All project participants must recognize the 
importance of PLANNING HEALTH AND SAFETY 
into the project at the earliest possible time if injuries 
and ill health arising from the construction activities 
are to be avoided.

 To this end, the full safety management plan should 
be prepared to describe how the contractor intends to 

manage, control and co-ordinate the works in order to 
protect the health, safety and welfare of all personnel 
engaged on the project and any others that may be af-
fected by the operations. 

All management and supervisory personnel will 
therefore be provided with a controlled copy of the 
safety management plan, as well all those sub-contrac-
tors on site. The contractor should actively seek the 
support of all personnel engaged on the project to look 
after the health and safety of themselves and their col-
leagues by working within the spirit and requirements 
of this plan.
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Asthma is a chronic inflammation of the airways in the 
lungs, this airways allow air to come in and out of the 
lungs, when inflamed they become even more swollen and 
the muscles around them can tighten when exposing to trig-
gers. This makes it difficult for air to move in and out of 
the lungs, causing symptoms such as coughing, wheezing, 
shortness of breath and chest tightness.

Burden of asthma
300 million individuals are estimated to be affected glob-

ally with increasing prevalence especially among children 
contributing to school and work absence and high Health 
care expenditure 

The diagnosis of asthma should be based on two key de-
fining features:

• A history of characteristic symptom patterns that in-
crease at night or early morning, during or after exer-
cise, during certain seasons, after laughing or crying, 
when exposed to common asthma triggers.

• Variable expiratory airflow limitation based on lung 
function test called spirometry that can be done through 

Breathe well …
Be well ….

Asthma means different things to 
different people.

 So what does it mean to you?

Dr. Dania Chawki Kamal
dano988@hotmail.com
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a device called spirometer in which you will take a deep 
breath and blow into a sensor to measure the amount of 
air your lungs can hold and the speed of the air you in-
hale or exhale. This test diagnoses asthma severity and 
measures how well treatment is working.

Causes of asthma 
The fundamental causes of asthma are not completely un-

derstood. The strongest risk factors for developing asthma 
are a combination of genetic predisposition (family history 
of asthma) with environmental exposure to inhaled sub-
stances and particles that may provoke allergic reactions or 
irritate the airways, 

Asthma triggers
An asthma trigger is anything that can set off your asth-

ma by irritating your sensitive airways even more, every-
one with asthma has their own personal mix of triggers.

 Knowing what your asthma triggers are and how to deal 
with them means you’re more likely to stay well with your 
asthma.

Some asthma triggers are easily avoidable, such as ciga-
rette smoke, pets and alcohol. But it’s impossible to avoid 
many common asthma triggers – things like pollen, pollu-
tion, colds, dust mites and cold weather.

Asthma triggers can be divided into Allergens, Irritants 
and Reaction to conditions; you can have one or more asth-
ma triggers. Everyone with asthma has their own personal 
mix of triggers. We will go throw allergens in this article.

An allergen is a usually harmless substance capable of 
triggering a response that starts in the immune system and 
results in allergic reaction examples include:

Pollen which  is a very fine powder produced by trees, 
flowers, grasses, and weeds in order to fertilize other plants 
of the same species.

Preventive Strategies:
1. Stay indoors during peak pollen times.
2. Don't hang clothes outdoors to dry
3. Shoot for low-pollen areas such as the beach.
4. Avoid freshly cut grass or wear a mask with a filter 

then take a shower and change your clothes to re-
move any pollen.

Dust mites 
They are tiny microscopic, Live on mattresses, bedding, 

carpets and curtains, Feed on the flakes of skin and need 
warm and humid environments. 
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Preventive Strategies:
Wash all bedding and blankets once a week in hot water 

and get rid of all types of fabric that mites love and that you 
cannot easily wash regularly in hot water,

Cover mattresses and pillows in zippered dust-proof cov-
ers. These covers are made of a material with pores too 
small to let dust mites and their waste product through,

Avoid wall-to-wall carpeting, curtains and upholstered 
furniture,

Put roll-type shades on your windows instead of curtains,
Keep the humidity in your home less than 50 percent,
Wear a mask while vacuuming.

Molds are fungi that can be found both indoors and out-
doors, Molds grow best in warm, damp, and humid condi-
tions, and spread and reproduce by making spores

Most outdoor molds become inactive during the winter. 
In the spring they grow on plants killed by the cold. In-
doors, fungi grow in damp areas. They can often be found 
in the bathroom, kitchen or basement.

Reduce Your Exposure to Mold Spores Outside by Limit-
ing your outdoor activities when mold counts are high and 
wearing a dust mask when cutting grass, digging around 
plants, picking up leaves and disturbing other plant materials. 
 
Reduce Your Exposure to Mold Spores Inside by:

Use central air conditioning with a HEPA filter attach-
ment. This can help trap mold spores from your entire 
home. 

If you have to use a humidifier, clean the fluid reservoir 
at least twice a week to prevent mold growth. Air condi-
tioners and dehumidifiers can also be a source of mold.

Pay close attention to mold in bathrooms, basements and 
laundry areas by maintaining all surfaces dry and reducing 
dampness.

Animals and pets: The allergens in animals are 
actually proteins found in their flakes of skin (dan-
der) and are harmless for most people.

In people who are sensitive to these proteins, 
touching or inhaling animal allergens causes the 
immune system to overreact and release chemical 
called histamine, leading to an allergic reaction.

you can reduce your exposure to pets allergens 
by Remove from home if possible or at least out of 
bedrooms and confined to areas without carpets or 
upholstered furniture, bathe pets weekly to reduce 
the amount of allergens and wash hands and clean 
clothes after prolonged exposure with an animal to 
remove pet allergens.

A food allergy occurs when the body’s immune 
system sees a certain food as harmful and reacts by 
causing allergic symptoms.

            The most common food that cause allergy 
are these eight foods:, Milk, Eggm Peanutm Tree 
Nut,  Soy, Wheat, Fish, Shellfish (crustaceans)

If you suspect that certain foods are asthma trigger for 
you, discuss this with your doctor, you should not come 
into contact with the food you are allergic to. Therefore, it 
is important to always read food labels.
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