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يف إطار املساعي التي تبذلها حكومة دولة اإلمارات العربية املتحدة ،ملجابهة
جائحة كرونا ( ،)Covid-19حث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب
رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم ديب حفظه الله ،و سمو الشيخ محمد بن
زيد آل نهيان ويل عهد أبوظبي نائب القائد األعىل للقوات املسلحة ،حثا جميع أفراد
املجتمع من مواطنيني ومقييمن ،عىل رضورة اإلرساع يف أخذ التطعيم ضد
الفريوس كرونا ،ألن ذلك من شأنه حامية الصحة واإلقتصاد واملكتسبات ،وترسيع
التعايف الكامل لدولة اإلمارات العربية املتحدة.

وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم  ،يف حسابه الرسمي عىل
تويرت" :قطعت اإلمارات شوطاً مهامً يف السيطرة عىل الوباء الذي تسبب به
فريوس كورونا .واليوم نحن الثاين عاملياً يف سباق التطعيم .جهود مقدرة
ومشكورة لجميع فرق العمل .ورسالتي للجميع أن يسارع للتطعيم ألنه حامية
للصحة وحامية لالقتصاد وحامية ملكتسباتنا وترسيع لتعايف بالدنا الكامل بإذن الله" .

وكتب صاحب السمو الشيخ محمد بن زيد آل نهيان عىل تويرت“ :بجهود فخر اإلمارات
األبيض ،نجحنا يف تقديم أكرث من مليون و( )275ألف جرعة لقاح إىل املواطنني
واملقيمني يف الدولة ..وهذا يؤكد نجاح سري عملية التطعيم ضد كورونا ،نشكر
القامئني عليها ونقدر جهودهم ..بتكاتف الجميع سنصل إىل املعدالت املستهدفة
رسيعاً ومنيض إىل طريق التعايف الكامل بعون الله"...وتوفري أكرث من مليون و
( )275ألف جرعة لقاح للمواطنني واملقيمني يف الدولة .وذلك يؤكد نجاح عملية
التطعيم ضد كورونا ،بتضامن الجميع  ،سنصل برسعة إىل الفئات املستهدفة
ومنيض يف طريق الشفاء التام .بعون الله".
إضافة إىل ذلك  ،أطلق مجتمع اإلمارات العربية املتحدة شعار  #يدا بيد نتعاىف
من كورونا ،عىل منصات التواصل اإلجتامعي املختلفة ،وهذا يعكس وعياً إجتامعياً
بأهمية التعايف من كورونا والعودة إىل الحياة الطبيعية من خالل أخذ لقاح كوفيد
( .)Covid-19من ناحية أخري تقوم إدارة جامعة العلوم والتقنية يف الفجرية ،بدور
فعال يف توعية وتشجيع الطلبة ألخذ اللقاح ،إلستكامل لجهود املبذولة من قبل
الدولة لحامية الصحة العامة واإلقتصاد وللمكتسبات التي حققت لتصدي للجائحة .

وتدعم أرسة تحرير مجلة سواحل الطالبية بشدة جهود ومساعي جامعة العلوم
والتقنية يف الفجرية ،الرامية إيل تحقيق أعيل نسبة تطعيم ملنسبوبيها من
الطلبة والهيئتني األكادميية واإلدارية ،بلقاح كوفيد ( .)Covid-19كام تترشف أرسة
املجلة بتقديم الدعوة لجميع الطلبة واألستاذة ،للمساهمة باملقاالت العلمية
واملعلومات والتحقيقات واللقاءات ،الرمية للتوعية مبخاطر اإلصابة بفريوس كرونا،
وبرضورة أخذ لقاح كوفيد ( )Covid-19يف أقرب فرصة ممكنة .ويف الختام أتقدم
بجزيل الشكر والتقدير وفائق اإلمتنان ،لكل أرسة هيئة تحرير مجلة سواحل ،ولكل
الذين ساهموا وشاركوا يف إعداد وإخراج العدد الثاين من املجلة ،عىل من الظروف
والتحديات الكبرية التي واجهتنا تحت ظل تحدي جائحة كرونا .

قطعت اإلمارات شوطاً مهامً
يف السيطرة عىل الوباء
الذي تسبب به فريوس
كورونا .واليوم نحن الثاين
عاملياً يف سباق التطعيم.
جهود مقدرة ومشكورة
لجميع فرق العمل .ورسالتي
للجميع أن يسارع للتطعيم
ألنه حامية للصحة وحامية
لالقتصاد وحامية ملكتسباتنا،
وترسيع لتعايف بالدنا الكامل
بإذن الله

موزة غانم الزحمي

كلمة رئيس التحرير
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األخبار املحلية
برعاية راشد الرشقي:
"الفجرية للثقافة واإلعالم"
تنظم ملتقى اإلعالم الريايض
األول إفرتاضياً

عامنية النادرة يف محمية
تسجيل البومة ال ُ
وادي الوريعة الوطنية

مشاركة جامعة العلوم و التقنية يف الفجرية
يف معرض التعليم والتدريب التقني واملهني

شاركت جامعة العلوم والتقنية يف الفجرية يف تجربة إكتشاف التعليم والتدريب التقني
واملهني ،الذي نظمته ثانوية التكنولوجيا التطبيقية يف يوم /03شباط-فرباير2021 /م،
وذلك ضمن معرض إفرتايض مقام عن بعد.

رصد وإعداد الطالبة:
تهاين سلطان ،نقالً عن الفجرية اليوم
تحت رعاية سمو الشيخ الدكتور راشد بن
حمد الرشقي رئيس هيئة الفجرية
للثقافة واإلعالم ،نظمت الهيئة ،ملتقى
اإلعالم الريايض ،تزامناً مع شهر اإلبتكار
تحت عنوان "اإلعالم الريايض وتحديات
الجائحة".

وشارك يف امللتقى اإلعالمية جيهان
الصايف واإلعالمية أمل إسامعيل ،وأدار
الجلسة سعادة األستاذ فيصل جواد،
املدير التنفيذي لهيئة الفجرية للثقافة
واإلعالم ،حيث إفتتح امللتقى بكلمة
لسمو الشيخ الدكتور راشد بن حمد
الرشقي ،رئيس هيئة الفجرية للثقافة
واإلعالم ،مثن فيها سموه الدور الفعال
يف تغطية األنشطة والفعاليات
الرياضية ،عرب وسائل اإلعالم بكل
تنوعاتها ،وأضاف سموه إننا إذ نقيم عرب
وسيلة مرئية وسمعية ملتقانا وإياكم،
فإننا نعرب بشكل ضمني عن حفاوتنا
بوسائل التواصل اإلجتامعي ،من باب
إمياننا بدورها الفاعل والدينامييك ،يف
مد جسور التواصل بني قنوات اإلرسال،
وقنوات التلقي إليصال الرسائل اإلعالمية
والثقافية والفنية حيث نروم إيصالها،
وماتوجهنا لإلعالم الريايض إال إمياناً منا
بدورها الحيوي يف تنشيط الفضاء
التفاعيل ،وبث روح الحامس لتبني
األفكار املحفوفة بالضياء اإلنساين،
واملقصد الرتبوي املتنايئ وكل القيم
السلبية ،التي تسعى لسلب طاقة
اإلنسان ،وتبديد قدراته ،بعكس
مايسعى الخريون والرياضيون منهم،
واإلعالم الريايض تحديدا ً لبناء اإلنسان
بناءا قومياً مستقيامً ،يقوم عىل
اإلميان به وبقدراته الخالقة وإستنفار
قواه ،وحث مواهبه عىل أن توضع يف
قوالب اإلنتاج إلستظهار كامن قدراته
،وإستجالء مخزونات طاقته.
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تضمن املعرض الذي ينظم سنوياً ،عددًا من األنشطة والفعاليات ،شمل :اليوم املفتوح،
املعرض الصغري ،ورش العمل ،والندوات للطلبة املحتملني ،بغرض إكتسابهم رؤى إستثنائية
حول برامج التعليم والتدريب التقني واملهني الجديدة.

شارك يف املعرض ممثلني لبعض وحدات الجامعة اإلدارية ،يف قسم القبول والتسجيل،
شؤون الطلبة ومركز التدريب ،حيث قدموا رشحاً وافياً عن الجامعة وبرامجها األكادميية،
وأجابوا عىل كل اإلستفسارات واألسئلة املتعلقة باستكامل التعليم يف املرحلة الجامعية،
كام شارك مع ممثيل الجامعة أحد الطلبة الخريجني من ثانوية التكنولوجيا التطبيقية ،وقدم
مثاالً حياً عىل تجربته يف إكامل تعليمه الجامعي يف مرحلة البكالوريوس ،و التعاون
والتسهيالت التي وجدها يف الجامعة ،موصياً طلبة ثانوية التكنولوجيا التطبيقية ،وغريهم
من الطلبة الحاصلني عىل شهادة الثانوية وأولياء أمورهم ،بأن يكون خيارهم وإختيارهم،
جامعة العلوم والتقنية يف الفجرية.

وسلط موضوع أسبوع التعليم والتدريب التقني واملهني لهذا العام ،الضوء عىل
"الرشاكة الخاصة التي تعزز توظيف الشباب" التي ستكون مفيدة وملهمة للجمهور ،والقى
الحدث إستحسان الحضور والطلبة.

منوا مرحلة طواف اإلمارات بالفجرية
 47دورية و 85رجل مرور أ ّ
رصد وإعداد الطالبة:
عذاري عبدالله سعيد ،نقالً عن
صحيفة الرؤية والفجرية اليوم
كشف مدير إدارة املرور
والدوريات برشطة الفجرية العقيد
صالح الضنحاين ،أن إدارتهم
خصصت ( )47دورية و( )85رجل
منوا حركة السري واملرور
مرور أ ّ
بإمارة الفجرية ،لطواف اإلمارات
مبرحلته الخامسة التي
إستضافتها اإلمارة اليوم
الخميس .وأشار إىل تحديد ()74
نقطة مرورية ،غطّت الطواف بالفجرية إنطالقاً من املحطة األول،ى بنادي الفجرية الدويل
للرياضات البحرية ،والتي بدأ منها الدراجون اإلنطالقة نحو جبل جيس ،شامالً عند الساعة الـ11
و 40دقيقة صباحاً مرورا ً بأبرز املعامل السياحية والرتاثية باإلمارة ،وصوالً إىل منطقة الطويني
عند الساعة الواحدة والنصف ،مؤكدا ً اإلنسيابية الكاملة للطرق والتي وصلت نسبتها إىل .%100
وأكد أن الحدث العاملي واألهم بالرشق األوسط ،حظي برتتيبات مسبقة ملرحلة الفجرية
عرب خطة متكاملة ،وضعت بالتعاون مع اللجنة املنظمة ومجلس أبوظبي الريايض ،والجهات
املسؤولة الحكومية والخاصة باإلمارة ،لتأمني مرور الدراجني املشاركني يف هذه املرحلة،
إىل جانب توفري الطريق اآلمن ملرتادي منطقة السباق وبقية شوارع اإلمارة ،مشيدا ً بجهود
الجميع الذين أسهموا يف إنجاح مهمة اإلمارة مبستوى متميز.
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بلدية الفجرية توقّع مذكرة
تفاهم مع مرصف اإلمارات
للتنمية
رصد وإعداد الطالبة:
عذاري عبدالله سعيد ،نقالً عن صحيفة الرؤية
والفجرية اليوم
وقعت بلدية الفجرية مذكرة تفاهم مع مرصف
اإلمارات للتنمية ،بهدف تعزيز أوارص التعاون بني
الطرفني والعمل عىل توفري إطار رسمي يف
املناطق التي ميتلك األطراف مصالح مشرتكة
بها ،مثل ريادة األعامل املحلية والتنمية
اإلقتصادية والتعاون املجتمعي ،إىل جانب
إيجاد تعامالت محتملة مثل تقديم البلدية
لعمالء محتملني كرشكات صغرية ومتوسطة
ومتويل صناعات لتقييم إمكانية متويلهم من
املرصف .

وكذلك تطوير برامج ريادة األعامل املشرتكة،
والكشف عن برامج توعية مشرتكة ،ومشاركة
املعرفة الصناعية حيث سيقدم املرصف الدعم
املالئم للرشكات الصغرية واملتوسطة ،املقدمة
من بلدية الفجرية يف ضوء إرشادات وسياسات
املرصف .وقع اإلتفاقية كل من مدير عام بلدية
الفجرية املهندس محمد األفخم وفيصل عقيل
البستيك ،الرئيس التنفيذي ملرصف اإلمارات
للتنمية.

وقال املهندس محمد سيف األفخم ،مدير
عام بلدية الفجرية :إن مذكرة التفاهم ستعمل
عىل تعزيز الرشاكة اإلسرتاتيجية بني البلدية
واملرصف ،لتطوير الخدمات املقدمة والعمل
عىل املشاريع املشرتكة بني الطرفني ،حيث
يدعم املرصف التمويل والحلول املرصفية
املبتكرة التي تحقق التنمية املستدامة ،ألعامل
التمويل السكني ومتويل الرشكات الصغرية
واملتوسطة ومتويل الصناعات .وأوضح أن
املرصف يعزز النمو املستدام للقطاعات
الحيوية يف اإلقتصاد الوطني ،من خالل توفري
التمويل والخدمات املرصفية ،يف مجاالت
الصناعة والتكنولوجيا املتقدمة ،واألمن الغذايئ
واإلسكان والبنية التحتية والصحة ،وكذلك دعم
املشاريع الصغرية ،وتهدف البلدية إىل دعم
مسرية التطور الحضاري باإلمارة ،وتحقيق
املزيد من التطور يف كافة املجاالت والخدمات
مبا يحقق اإلزدهار لإلمارة.
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رصد وإعداد الطالبة:
تهاين سلطان ،نقالً عن الفجرية اليوم
كشف املهندس محمد سيف األفخم ،مدير عام بلدية الفجرية ،أن فريق محمية
عامنية ،من خالل املسوح التي
وادي الوريعة الوطنية متكن من رصد البومة ال ُ
قام بها الفريق ،الفتاً إىل أن املحمية تضم بني جبالها وأشجارها أعدادا ً كبرية من
الثدييات والنباتات واألسامك والطيور والالفقاريات ،ذات األنواع النادرة ،والتي
تعتاش وسط مياهها العذبة ،موضحاً أن املحمية باتت مالذا ً آمناً للتنوع البيولوجي
إذ تزخر بـ( )107أنواع من الطيور من أصل ( )475نوعاً عىل مستوى الدولة.

بدوره ،أشار الدكتور عيل حسن الحمودي ،مسؤول محمية وادي الوريعة
الوطنية ،إىل أن هناك ( )9أنواع من البوم ،توجد يف اإلمارات العربية املتحدة ،ثالث
منها أنواع مهاجرة ،وتعد املحمية مالذا ً لسبعة أنواع من أصل األنواع التسعة،
عامنية هي أكرث أنواع البوم ندرة يف اإلمارات ،تم إكتشافها
مضيفاً إن البومة ال ُ
عام 2015م ،عن طريق التسجيالت.

عامنية ذات حجم
وقال الحمودي ،إن فريق املحمية متكن من تسجيل بومة ُ
متوسط ،تم تصويرها يف شهر يوليو من العام املايض ،عند زيارتها إحدى برك
املاء البعيدة عن النشاطات اإلنسانية ،داخل املحمية باستخدام الكامريات
املخفية ،وذلك من خالل املراقبة املستمرة للموقع ،والتي أظهرت أن البوم زائر
منتظم للمنطقة خالل أشهر الصيف لريوي عطشه ،ويصطاد الحيوانات املوجودة
حول الربكة مثل العالجم.

وأكد أنه عىل مسافة ( )17كيلومرتا ً من املوقع األسايس ،تم تسجيل موقع آخر
عامنية داخل أحد الكهوف ،وهو منطقة بعيدة عن األنشطة
لوجود البومة ال ُ
البرشية داخل منطقة الحامية املركزية يف املحمية ،ما يوضح أن وجود هذه
األعداد هو وجود مجتمع صغري من هذا البوم يعيش داخل املحمية ،الفتاً إىل أن
كال املوقعني لرصد البومة فيهام هام مناطق صخرية جافة ،مع وجود مصدر
قريب للامء .ويتم القيام بدراسات ميدانية مكثفة ملتابعة مراقبة هذه الكائنات،
مع القيام بالبحوث حول بيئتها ،وتكاثرها ،وغذائها ،وأمناطها الحركية ،باإلضافة
إىل التهديدات املحتملة ضدها ،وكل ذلك سيساعد عىل قاعدة البيانات العاملية
ويف حامية هذا النوع.

وأشار إىل أن وادي الوريعة بات موقعاً مهامً للتنوع البيولوجي كونه محمية
وطنية ،ومدرجاً ضمن اتفاقية رامسار لألرايض الرطبة ويحمل رقم ( )1932وثاين
موقع يف الدولة ،وهو أيضاً مدرج ضمن قامئة محميات املحيط الحيوي والتابعة
ملنظمة يونسكو ،وتظهر أهمية الحفاظ عىل نظامها البيئي الهش من التغيريات،
التي قد تهدد التنوع البيولوجي يف املنطقة والتأكد من بقائها ،وأضاف إنه تم
تسجيل أنواع أخرى من البوم ،خالل الدراسة مثل البومة العربية الصقرية املرقطة،
البومة الفرعونية ،بومة الحظائر ،البومة اليوروآسيوية ،بومة األشجار املخططة
والبومة الصغرية.
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بلدية الفجرية تفوز
بجائزة أفكار اإلمارات
2020م

إغالق 13
منشأة يف
دبا الفجرية

الفجرية للسياحة
واآلثار :السياحة البيئية
ساهمت يف تنشيط
قطاع الضيافة

رصد وتقديم الطالبة:

فاطمة عبيد االغش ،نقالً عن
صحيفة اإلمارات اليوم والفجرية
اليوم

رصد وإعداد الطالبة:

أفراح الزعايب ،نقالً عن صحيفة الرؤية الفجرية اليوم

رصد وإعداد الطالبة:

أفراح الزعايب ،نقالً عن صحيفة الرؤية
الفجرية اليوم
فازت بلدية الفجرية بجائزة أفكار اإلمارات
بالدورة التاسعة 2020م ،عن فئة اإلبداع
يف مجال البيئة (التطبيقات الخرضاء) من
خالل تطبيق ،) think green App( ،والتي
تنظمها مجموعة ديب للجودة .وتعتمد
فكرة مبادرة (التطبيقات الخرضاء) ،عىل
فرز النفايات من املصدر ،والتي تعترب
خطوة مهمة يف نهج إدارة النفايات،
لرتسيخ مبادئ اإلستدامة ونرش الوعي
البيئي والصحي ،لدى مختلف فئات
املجتمع ،بأهمية فرز النفايات لتحسني
إعادة التدوير والحفاظ عىل املوارد
باستخدام التطبيقات الذكية.

وأعرب املدير العام للبلدية ،املهندس
محمد سيف األفخم عن سعادته بالفوز
بهذه الجائزة ،يف ظل الظروف الراهنة
التي مير بها العامل ،بفعل جائحة
كوفيد ،19-مشيدا ً بجهود مجموعة ديب
للجودة وتطوير وتعزيز مامرسات الجودة
والتميز املؤسيس .وأكد أن التطبيق
حقق فوائد ملموسة وواضحة منذ
تطبيقه حتى اآلن ،إذ زاد الوعي بثقافة
الفرز من املصدر لدى رشائح املجتمع،
ورفع مستوى التنافسية بني املوظفني
واملستفيدين من املبادرة.

وقال األفخم :ميثل اإلبتكار النواة
األساسية التي تركز عليها جميع أعاملنا،
يف إطار توجيهات القيادة الرشيدة
لجعل اإلبتكار عادة حكومية ومامرسة
يومية وثقافية مؤسسية راسخة،
وتسعى البلدية عىل تحقيق
اإلسرتاتيجية الوطنية لالبتكار ،لجعل
اإلمارات ضمن الدول األكرث إبتكارا ً عىل
مستوى العامل ككل .كام توجه األفخم
بالشكر الجزيل لفريق العمل الذي قام
بإعداد امللف ،لجهودهم وتركيزهم
عىل فرص التحديات والعمل عىل اإلبداع
واإلبتكار وتحقيق التطلعات.

SWAHI L

أكد أحمد خليفة الشاميس رئيس مجلس إدارة هيئة الفجرية للسياحة واآلثار ،أن السياحة
البيئية ساهمت بشكل كبري يف تنشيط حجوزات الفنادق ،مام أدى إىل منو قطاع الضيافة
يف اإلمارة .وأشار الشاميس يف ترصيح لوكالة أنباء اإلمارات “وام” ،إىل قرار صاحب السمو
الشيخ حمد بن محمد الرشقي ،عضو املجلس األعىل حاكم الفجرية ،بإعفاء املنشآت
الفندقية من الرسوم خالل هذا العام ،والذي شكل دفعة إيجابية للسياحة يف اإلمارة ،التي
تتميز بتضاريس طبيعية وتنوع بيولوجي ،تستقطب عددا كبريا ً من محبي الطبيعة.
من جانبه لفت أحمد إبراهيم املدير التنفيذي لنادي الفجرية للرياضات البحرية ،إىل دور
البيئة البحرية يف إثراء الحركة السياحة وإستقطاب الجمهور هذا العام ،مع مراعاة تطبيق
اإلجراءات اإلحرتازية والوقائية للمكافحة من فريوس “كورونا”.

إنطالق أسبوع اإلمارات لالبتكار يف الفجرية يوم /21
فرباير /الجاري

أفاد مدير بلدية دبا الفجرية
املهندس حسن سامل اليامحي ،أن
البلدية أغلقت ( )13منشأة خالل
الشهر املايض ،منها ( )12منشأة
مخالفة لالشرتاطات الصحية ،ومنشأة واحدة ثبت عدم إلتزامها باإلجراءات اإلحرتازية ضد عدوى "كورونا" ،باإلضافة ملصادرة  186كيلو غرام من
املواد الغذائية واإلستهالكية الفاسدة ومنتهية الصالحية.
ولفت اليامحي إىل أنه تم تحرير( )123مخالفة ملنشآت تجارية ،منها ( )37مخالفة لعدم اإللتزام باإلجراءات اإلحرتازية (التباعد الجسدي
ولبس الكاممة) ،و( )86مخالفة إلهامل تطبيق الضوابط واإلشرتاطات الصحية ،باإلضافة لعدم وجود بطاقة صحية وعدم تجديدها ،مشريا ً إىل
أنه تم توجيه ( )122إنذارا ملنشآت غري متقيدة باشرتاطات الصحة العامة ،و 20بحق منشآت مخالفة لإلجراءات الوقائية للحد من إنتشار فريوس
كورونا املستجد.

وأشار اليامحي إىل أنه تم تنفيذ ( )153زيارة تفتيشية عىل الصالونات الرجالية ومراكز التجميل النسائية ،خالل الشهر املايض ،تم خاللها
تحرير ( )18مخالفة لستة صالونات رجالية ،و( )12صالوناً نسائياً ،الفتاً إىل أن زيادة عدد اإلنذارات واملخالفات عىل املنشآت ،يأيت لتكثيف
البلدية متابعتها ملدى اإللتزام بتطبيق اإلجراءات اإلحرتازية املتبعة للحامية والحد من إنتشار فريوس كورونا .وذكر أن مفتيش البلدية
رصدوا عددا ً من املالحظات املعنية بقلة وعي العاملني بأهمية تطبيق وإتباع وسائل الحامية الشخصية.

تكريم رشكاء التدريب

رصد وتقديم الطالبة:
عائشة عبدالله مويس ،نقالً عن الفجرية اليوم
تشارك إمارة الفجرية يف “اإلمارات تبتكر 2021م” الحدث األبرز يف مجال اإلبتكار واملبتكرين
الذي ينظم تحت شعار “اإلمارات تبتكر” لالستعداد للخمسني ويستمر ملدة أسبوع مبشاركة
( )17جهة حكومية وخاصة .وأكد سعادة محمد سعيد الضنحاين مدير الديوان األمريي رئيس
اللجنة املحلية املنظمة لفعاليات “اإلمارات تبتكر 2021م” “أن مشاركة إمارة الفجرية يف هذا
الحدث الوطني ،تأيت إنفاذا ً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الرشقي عضو
املجلس األعىل حاكم الفجرية ،بأهمية نرش ثقافة اإلبداع واإلبتكار يف الدولة ،مبا ينسجم
مع اإلسرتاتيجية الوطنية لالبتكار.
وأوضح الضنحاين أن دورة هذا العام  ،تختلف عن الدورات املاضية ،كونها تأيت يف ظل
اتخاذ اإلجراءات اإلحرتازية ضد فريوس كورونا ،مشريا ً إىل أن الجهات املشاركة ستنظم ()40
فعالية ،والتي تتنوع ما بني اإلفرتاضية بنسبة  %70يف حني الفعاليات األخرى ،و التي تحتاج
إىل حضور فعيل تكون مغلقة ومقترصة عىل موظفي الجهات املشاركة.

وتتنوع فعاليات أسبوع اإلبتكار التي تنطلق  /27-21فرباير2021/م ،ما بني مختربات إبتكار
وورش عمل ومحارضات إفرتاضية ومعارض وعروض إبتكار ومسابقات ،يف منصات التواصل
اإلجتامعي للجمهور ،باإلضافة للملتقيات اإلفرتاضية ،كام تم الرتكيز من قبل الجهات
املشاركة عىل تضمني إبتكارات الطلبة واملوظفني يف فعالياتهم ،من خالل العروض
اإلفرتاضية عرب منصات التواصل اإلجتامعي وشاشات العرض.
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برعاية كرمية من سعادة األستاذ
الدكتور عيل أبو النور مدير جامعة
العلوم والتقنية يف الفجرية،
وبتوجيهات من سعادة األستاذ الدكتور
زين العابدين رزق نائب مدير الجامعة
للشئون األكادميية والعلمية ،قام
مركز التدريب بالجامعة يوم الثالثاء
املوافق 2021/01/26م ،بتقديم
شهادات شكر وتقدير للرشكاء
اإلسرتاتيجيني من املؤسسات
الحكومية والخاصة ،التي أسهمت
بفاعلية يف تدريب طلبة الجامعة يف
املجاالت والتخصصات املختلفة خالل
العام األكادميي املنرصم.
وأكد سعادة الدكتور عيل أبو النور
مدير الجامعة ،أن الجامعة تويل
إهتامماً كبريا ً للعالقة مع الرشكاء
اإلسرتاتيجني الخارجيني ،وتسعي
لتعزيز وتقوية هذه العالقات ،تحقيقاً
لألهداف اإلسرتاتيجية للجامعة ،مضيفاً
إىل أن الرشكاء الخارجيني يؤدون دورا ً
مهامً يف اإلسهام يف تعزيز رؤية
الجامعة يف كافة املجالت.

ويف نفس السياق أوضح سعادة
نائب مدير الجامعة للشئون األكادميية
والعلمية ،أن جامعة العلوم والتقنية
يف الفجرية ،حريصة عىل تحفيز وتطوير العالقة مع الرشكاء اإلسرتاتيجني ،دفعاً ملسرية العمل واإلنجاز وملصحة جميع األطراف يف العملية
التعليمية ،كام تعمل الجامعة عىل تطوير رؤية مشرتكة مع الرشكاء ،وتوظيف كافة الجهود لتحقيق أهداف الرشاكة اإلسرتاتيجية ،وتعزيز
التواصل مع كافة الرشكاء يف مختلف املجاالت ،لتهيئة وإيجاد فرص العمل املناسبة للطلبة بعد التخرج وفقاً ألحدث األساليب العلمية.
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TEXT A text b

مركز الطيف لألعامل
يف الفجرية

ويل عهد الفجرية يشهد توقيع اتفاقية لحامية البيئة
يف منطقة البثنة بالفجرية
رصد وتقديم الطالب:

عبدالله الحفيتي ،نقالً عن الفجرية اليو

رصد وتقديم الطالبة:
تهاين سلطان طريف ،نقالً عن الفجرية
اليوم
أعلنت رشكة الطيف لالستثامر  ،وهي
مرشوع مشرتك بني ديب لإلستثامر
ومؤسسة الفجرية لإلستثامر  ،أن نسبة إنجاز
مرشوع مركز الطيف لألعامل ،و هو مرشوع
جديد متعدد اإلستخدامات يف الفجرية ،بلغ
نسبة  .%95تواصل الرشكة إتخاذ خطوات
متسارعة لتسليم املرشوع يف الربع األول
من عام 2021م .وقال خالد بن كلبان  ،نائب
رئيس مجلس اإلدارة والرئيس التنفيذي
لرشكة ديب لالستثامر "تم التخطيط
اإلسرتاتيجي لالستثامر يف إمارة الفجرية

من خالل مرشوع" مركز الطيف لألعامل" الخاص لإلستفادة من اإلحتياجات املتزايدة .من خالل
ذلك سنكون قادرين عىل تحسني جاذبية الفجرية ،كوجهة للتسوق والرتفيه ،وكذلك
املساهمة يف دعم الربنامج الطموح لحكومة الفجرية ،والذي يهدف إىل إضافة أسس
إقتصادية وإجتامعية قوية يف اإلمارة.

جدير بالذكر أن املرشوع الذي يبلغ تكلفته ( )470مليون درهم ،يقع يف موقع إسرتاتيجي
وسط الفجرية بالقرب من شارع حمد بن عبد الله ،وعىل بعد حوايل  5دقائق من مطار
الفجرية الدويل ،مام يتيح سهولة الوصول إىل جميع أنحاء املدينة واإلمارات األخرى.

ويتكون مبنى املرشوع من برجني ،يضم كل منهام من  19طابقا ،و مركز للتسوق وبرج
املكاتب ،وبرج الفندق والشقق الفندقية .وميتد مركز الطيف للتسوق عىل الطابق األريض
والطابقني األول والثاين من الربجني ،باإلضافة إىل الطابق السفيل الذي يوفر  45متج ًرا  ،مبا
يف ذلك محالت السوبر ماركت واملطاعم واملقاهي ،ومناطق خارجية عىل الرتاز املكون
من  12غرفة يف قبو املبني لإلستخدام من قبل مستأجري التجزئة ألغراض تخزين مريحة
وآمنة.كام أن موقف السيارات يسع بأكرث من  670مركبة .و تم تصميم املساحات املكتبية من
الطابق الثالث إىل الطابق التاسع عرش ،لتوفري املساحات بدون تشطيبات نهائية ،وذلك
لتزويد املستأجرين بخيارات تخطيط املكاتب مبا يتناسب مع متطلباتهم املختلفة.
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شــهد سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد
الرشقــي ويل عهد الفجرية ،اليوم /3
مارس2021/م ،يف قرص الرميلة ،توقيع
اتفاقية رشاكة بني االتحاد للقطارات،
وجمعيــة اإلمارات للطبيعة ،وهيئة الفجرية
للبيئة ،ومركز الفجرية للمغامرات ،مبناســبة
إطالق برنامج لحامية البيئة واســتعادة
املوائــل الطبيعية يف منطقة البثنة بإمارة
الفجرية .وأكد ســمو ويل عهد الفجرية
أهميــة الحفاظ عىل التنوع البيئي
والبيولوجي ورضورة صون الرتاث الطبيعي
يف دولــة اإلمارات من خالل تضافر جهود،
كافــة الجهات املعنية يف القطاعني
الحكومي والخاص ومبشاركة املجتمع
املحيل ،وتطبيق الترشيعات املحلية
والوطنيــة التي تركز عىل حامية البيئة.

وأضاف ســمو الشيخ محمد بن حمد بن
محمــد الرشقي :إن إمارة الفجرية بتوجيهات
صاحب الســمو الشيخ حمد بن محمد
الرشقي عضو املجلس األعىل حاكم
الفجرية ،تعمل عىل دعم النشــاطات البيئية
وإطــاق املبادرات الوطنية املتميزة التي
من شأنها تحقيق استدامة املوارد
الطبيعيــة ونرش الوعي البيئي بني أفراد
املجتمع .وأشــاد سموه بالتزام رشكة االتحاد
للقطارات بأن تكون “الجار الطيب”
للمجتمعات املحيطة بشبكة السكك
الحديدية ،وأن عملياتها اإلنشــائية لن تؤثر
عىل جودة حياتهم وإمنا ســتعززها من خالل
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فتح فرص جديدة ســتوفرها الشــبكة عىل مختلف األصعدة ،يضاف إليها فرص العمل ضمن
قطاع الســكك الحديدية الحديث والحيوي التي ســيوفرها ملواطني الدولة يف عد ٍد من
املجاالت وغريها للسياحة البيئية.

ووقع االتفاقية كالً من محمد املرزوقي ،املدير التنفيذي لقطاع شــؤون الســكك الحديدية
يف رشكــة االتحاد ،وليىل مصطفــى عبد اللطيف ،املدير العام لجمعية اإلمارات للطبيعة يف
أبوظبي ،واملهندس عيل قاســم عضو مجلس إدارة هيئة الفجرية للبيئة .وســعيد املعمري
مديــر مركــز الفجــرة للمغامرات ،ثم تبع توقيع االتفاقية زيارة تفقدية ألفالج الري يف قلعة
البثنــة بالفجرية .وقالت ليىل مصطفــى عبد اللطيف املدير العام لجمعية اإلمارات للطبيعة:
“من خالل هذا املرشوع ،نهدف إىل حامية النظم البيئية واســتعادتها وإدارتها عىل نحو
مســتدام لتحقيق أهداف التنوع الحيوي واملجتمعي ،فضالً عن الفوائد املجتمعية التي
نســعى إىل تحقيقها من خالل هذه املبادرة ،وتســليط الضوء من جديد عىل أهمية النظم
الطبيعيــة الصحية واملتنوعــة والعملية باعتبارها من محاور التقدم االجتامعي واالقتصادي
يف دولة اإلمارات”.وتتضمن اتفاقية الرشاكة ثالثة محاور رئيســية ،هي :دعم املجتمع
املحــي ومنــوه ،وحامية البيئة والتنوع الحيوي وتطوره ،وصون الرتاث الطبيعي اإلمارايت.

الجدير بالذكر أن مرشوع حامية البيئة واســتعادة املوائل الطبيعية ســيبدأ بتنظيم سلسلة
من اللقاءات مع املجالس املحلية الســتطالع آراء أهايل منطقة البثنة حول دور املنطقة
وتاريخها وفرص الســياحة البيئية ،كام ســتقوم مجموعة من الفرق امل ُختصة برتميم األفالج
وتحســن كفاءة نظام ال ّري الحايل ونظام الري باألنابيب ،وســتعمل األطراف املعنية
ٍ
وقت الحق من العام الحايل عىل بناء مســار ترايث طبيعي يف منطقة البثنة
باملرشوع يف
ليصبح وجهة للســياحة البيئية مســتقبالً بالتعاون مع عدد من الجهات املختصة يف إمارة
الفجرية ،كام ســتعمل عىل إجراء دراســة شاملة للتنويع الحيوي يف املنطقة لتحديد جودة
امليــاه واملوائل التــي تقطنها بهدف إصدار توصيات حول كيفية حاميتها ،فضالً عن إجراء
دراســة لتحديد عوامل متكني املجتمع املحيل عىل تحقيق التنمية االجتامعية املســتدامة.
حــر توقيــع االتفاقية معايل فالح محمد األحبايب رئيس دائرة البلديات والنقل وعضو
مجلس إدارة االتحاد للقطارات ،وســعادة محمد ســعيد الضحناين مدير الديوان األمريي يف
الفجرية ،عضو مجلس إدارة االتحاد للقطارات ،وســعادة ســامل الزحمي مدير مكتب ويل عهد
الفجرية وســعادة املهندس محمد ســيف األفخم مدير عام بلدية الفجرية ،وسعادة رزان
خليفــة املبارك العضو املنتدب لهيئة البيئة – أبوظبي.
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األخبار املحلية

مدينة محمد بن زايد السكنية توزع
 200مسكن كدفعة أخرية قريباَ
رصد وتقديم الطالب:
حمد الرصدي ،نقالً عن اإلمارات اليوم و الفجرية اليوم
كشفت وزارة الطاقة والبنية التحتية ،بالتعاون مع مبادرات صاحب السمو
رئيس الدولة ،عن تسليم  200مسكن كدفعة أخرية ،وهي الثالثة ملدينة
محمد بن زايد بالفجرية ،بعد االنتهاء من تسليم محارض املساكن
الجديدة للدفعة الثانية من مستفيدي املساكن يف مبنى غرفة تجارة
وصناعة الفجرية صباح أمس .وأفاد مدير بلدية الفجرية ،املهندس
محمد األفخم ،عن انجاز  80معاملة تسليم مخططات وخرائط مستحقي
املساكن الجديدة ضمن الدفعة الثانية مبدينة محمد بن زايد السكنية
يف منطقة الحيل ،واالنتهاء من اإلجراءات الرسمية الخاصة بها ،وذلك
بإدخال املرافق الحيوية كافة لها ،من كهرباء ومياه واتصاالت ،وغريها
من املرافق املهمة ،قبل تسلم السكن صباح أمس.

وأشار األفخم إىل أن البلدية ستستمر يف انجاز معامالت تسليم
املخططات خالل اليومني القادمني ،مؤكدا ً أنه ضمن املرحلة الثانية
لتسليم مساكن املدينة التي تستهدف  1100مسكن ،بالتعاون مع لجنة
مبادرات رئيس الدولة ووزارة الطاقة والبنية التحتية ،وزعت وزارة
الطاقة عن طريق القرعة املساكن يف مبنى غرفة تجارة وصناعة الفجرية كخطوة أوىل الستالم املستفيدين مساكنهم ،منوهاً أنه أثناء
توزيع مواقع املساكن قد تم مراعاة التالحم املجتمعي والقرابة األرسية للمستفيدين ،بحيث تقع منازل األرامل واملطلقات بالقرب من منازل
أهلهن وأقربائهن ،وتكون منازل اإلخوة أو األقارب أو األصهار متقاربة ،حفاظاً عىل أوارص العالقات العائلية .وأكد األفخم أن الخطوة الثانية
كانت عرب تسليم املستفيدين مخططات مساكنهم بإدخال املرافق الحيوية كافة لها ،من كهرباء ومياه واتصاالت ،وغريها من املرافق
املهمة ،قبل تسلم السكن عرب “خدمة الدريشة” ،التي تم إنجاز جزء منها خالل الفرتة الصباحية.

إفتتاح نفق
النجيامت بالفجرية
رصد وتقديم الطالبة:

عذاري عبدالله سعيد ،نقالً عن
اإلمارات اليوم و الفجرية اليوم

الفجرية اليوم -أفتتحت وزارة الطاقة
والبنية التحتية ،اليوم ،بالتنسيق مع
الجهات املحلية يف إمارة الفجرية،
نفق النجيامت ،الذي سيسهم يف
تحقيق إنسيابية الحركة املرورية،
ويعد هذا النفق جزء من مرشوع
تطوير ورفع كفاءة طريق الشيخ حمد
بن عبدالله يف إمارة الفجرية ،الذي
تبلغ تكلفته ( )250مليون درهم.

ولفت إىل أن البلدية اتخذت اإلجراءات الوقائية الالزمة لضامن سالمة املتعاملني من خطر انتشار فريوس كورونا (كوفيد ،)19-عرب تخصيص
موقعني إلنهاء اإلجراءات كافة من خالل خدمة “الدريشة” يف ساحة البلدية ،وأخرى مقابلة لربج الفجرية التجاري ،والتي متكنهم من إنهاء
معامالت تسليم املساكن عن طريق مركباتهم ،مشريا ً إىل أن املتعامل يقوم بتسليم أوراقه الرسمية وهو يف مركبته ضامناً لعدم االزدحام
ومنع التقارب االجتامعي بني االفراد ،خصوصاً كبار السن ،مع الحرص عىل ارتداء الكاممات ليحصل تالياً عىل مفاتيح املسكن الخاص به من الجهة
املخصصة لذلك.
وأوضح األفخم أن البلدية تسعى إىل تفعيل طرق تقديم الخدمات لعمالئها يف االمارة بوسائل أكرث أماناً وحامية لهم ،من خالل خدمتها
املتنوعة التي تتناسب مع جميع الفئات كخدمة “الدريشة” التي تتوسع بشكل تدريجي عىل مناطق متعددة من االمارة واملناطق التابعة لها
من أجل تقديم الخدمة والحصول عليها بأرسع وقت ،باإلضافة للخدمات املتاحة عىل موقع البلدية الرسمي أو مركز االتصال املجاين.

رفع الطاقة اإلستيعابية ملركز املسح الوطني يف الفجرية
رصد وتقديم الطالب:
عبدالله الحفيتي ،نقالً عن صحيفة اإلمارات اليوم و الفجرية اليوم
كشفت مديرة مركز املسح الوطني لفحص فريوس "كورونا" يف الفجرية ،الدكتورة
فتحية العويض ،لـ"اإلمارات اليوم" ،عن رفع الطاقة اإلستيعابية للتطعيم ضد
الفريوس يف املركز إىل ( )200شخص يومياً ،لتلقي الجرعتني األوىل والثانية من
اللقاح .وأشارت إىل أن املسار املخصص للتطعيم عرب املركبات يف املركز ،الذي
يخدم املواطنني وكبار املواطنني واملقيمني يف املنطقة الرشقية ،أصبح يستقبل
( )50مركبة يومياً ،بعد أن كان يخدم ( )25مركب ً
ة يومياً .وأوضحت أن ( )100شخص من
اإلمارة واملنطقة الرشقية يتلقون الجرعة األوىل يومياً ،بينام يصل عدد األشخاص
الذين يتلقون الجرعة الثانية من ( )50إىل ( )100شخص ،مشرية إىل أنه يتم حجز
الجرعة الثانية بشكل تلقايئ بعد اإلنتهاء من األوىل ،عن طريق رسالة نصية قصرية
تحتوي عىل شهادة التطعيم وموعد الجرعة الثانية.

 500قطعة زي مدريس ينتجها أصحاب الهمم يف مركز غرس بالفجرية
رصد وتقديم الطالبة:

أفراح الزعايب ،نقالً عن الفجرية اليوم
أعلن مركز غرس التابع لجمعية الفجرية الخريية إنجاز ( )500قطعة من الزي املدريس ،التي تم إنجازها بجهود أصحاب الهمم ،منتسبي
املركز ورشة الخياطة ،التابعة ملجموعة املسعود ،ضمن توقيع اإلتفاقية املربمة مع مؤسسة زايد العليا ألصحاب الهمم ،و التي تنص
عىل تدريب و تأهيل أصحاب الهمم منتسبي املركز  ،و إعتمدت مجموعة املسعود للخياطة املركز كمنفذ رسمي ملبيعات الزي
املدريس يف إمارة الفجرية.

وأعرب سعادة يوسف املرشودي ،مدير جمعية الفجرية الخريية عن سعادته بهذه الخطوة ،ووصفها بأنها إستمرار ملا يتحقق من نجاح
متميز لجهود التعاون مع مؤسسة زايد العليا ،و مجموعة املسعود للخياطة لتمكني ودمج أصحاب الهمم ،يف سوق العمل ليصبحوا
أفرادا فاعلني ومساهمني يف مسرية البناء والتنمية عىل أرض وطننا الغايل اإلمارات.

وأشار إىل أن مرشوع التدريب لورش الخياطة عىل الخياطة ألصحاب الهمم يأيت بتوجيهات وإرشاف مبارش من معايل سعيد بن محمد
الرقباين ،رئيس مجلس إدارة جمعية الفجرية الخريية ،وتم اإلستثامر فيه من ناحية توفري األجهزة ،ومستلزمات اإلنتاج وتدريب الكوادر،
والذين بدأوا بالفعل مشوارهم الجديد إلنتاج الزي املدريس بأيديهم ،مشريا ً إىل أن إنجاز هذا العمل ،تم بدعم وجهود من قبل الرشكاء
اإلسرتاتيجيني ،وهم مؤسسة زايد العليا ألصحاب الهمم ورشكة املسعود للخياطة.
املواصفات املعتمدة تحت إرشاف فريق تدريبي متخصص ،وطالبهم باإلجتهاد يف عملهم الجديد ،واثبات قدراتهم عىل اإلبداع
والعطاء ،كام شكر أولياء األمور واألرس التي تدعم وتتعاون مع الجمعية لتحويل أبنائهم إىل عنارص منتجة وفاعلة يف املجتمع.

وأكدت العويض رضورة إحضار تقرير طبي ،يثبت إصابة كبار السن من املقيمني
مبرض مزمن ،مشرية إىل أهمية إبقاء كبار املواطنني واملقيمني يف حالة صحية
مستقرة ،وتحت السيطرة ملكافحة الفريوس يف حال اإلصابة ،ومنوهة إىل أن
أصحاب األمراض املزمنة األكرث تعرضاً لإلصابة الحادة ،واألكرث تأثرا ً باملضاعفات ،جراء
اإلصابة بالفريوس .وقالت إن أخذ لقاح "كورونا" ال يعني التوقف عن تطبيق التدابري
اإلحرتازية والوقائية ،مؤكدة سهولة تحديد موعد للتطعيم من خالل التسجيل عرب
التطبيق الذيك لرشكة "صحة" ،وداعية املجتمع يف املنطقة الرشقية ،ممن تنطبق
عليهم رشوط أخذ اللقاح ،إىل اإلرساع بحجز موعد للحد من اإلصابة بالفريوس،
خصوصاً أن الدولة وفرته مجاناً.

وكشف أن الجمعية بالتعاون مع مؤسسة زايد العليا ألصحاب الهمم ،وباالشرتاك مع رشكة املسعود للخياطة ،ستقوم بتدريب وتأهيل
ودمج مجموعة أخرى من أصحاب الهمم يف املرحلة املقبلة ،موجهاً الشكر والتقدير إىل املسؤولني يف رشكة املسعود للخياطة،
عىل تلك الخطوة التي متثل منوذجاً يف التعاون املجتمعي الناجح ،الذي تقوم به مؤسسة زايد العليا ورشكة املسعود للخياطة لتمكني
أصحاب الهمم.
وشكر سعادة يوسف املرشودي ،مؤسسة زايد العليا ألصحاب الهمم واملسؤولني فيها ،عىل الجهود الكبرية التي تقوم بها
املؤسسة يف صقل مواهب أصحاب الهمم وتطوير مهاراتهم  ،وقال إن جمعية الفجرية الخريية تؤمن بأن دمج أصحاب الهمم يضمن
اإلستفادة من اإلمكانات غري املستثمرة ،التي ميكن لها أن تضيف قيمة مهنية وإجتامعية كبرية ،ألصحاب الهمم تتناسب مع قدراتهم
ومستويات إعاقاتهم ،ترسيخاً للمسؤولية املجتمعية املتأصلة يف صلب القيم اإلماراتية ،سعياً لتحقيق اإلزدهار والتنمية اإلجتامعية.
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مقاالت

اإلمارات يف املرتبة  17عاملياً يف
مؤرش القوة الناعمة واألوىل إقليمياً
يف قوة التأثري
رصد وتقديم الطالبة:
عائشة عبدالله مويس ،نقالً عن صحيفة
البيان اإلماراتية والفجرية اليوم
رصد تقرير املؤرش العاملي للقوة الناعمة
2021م ،تقدم دولة اإلمارات العربية
املتحدة ،نحو املركز ( )18عاملياً يف مجال
القوة الناعمة ،بعد أن كانت يف املركز ()18
العام السابق ،حيث تقدمت اإلمارات  %5عن
العام املايض بفعل عوامل عدة أبرزها
مرشوع مسبار األمل إلستكشاف املريخ،
مؤكدا ً أنها تواصل بنجاح تعزيز تأثريها
ومكانتها عىل الصعيد العاملي .جاء ذلك
وة الناعمة
يف تقرير “املؤرش العاملي للق ّ
2021م ،الذي تم اإلعالن عن نتائجه وإطالقه
مؤخرا ً.

وغرد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد
آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس
الوزراء حاكم ديب "رعاه الله" عىل حسابه
الرسمي عىل موقع "تويرت" قائالً :وفق
تقرير مؤرش القوة الناعمة الذي تم إطالقه
يف القمة العاملية للقوة الناعمة 2021م،
ووفق إستطالع للرأي شمل ( )77ألف شخص
يف ( )1058دول حول العامل ،جاءت دولة
اإلمارات يف املرتبة ( )17عاملياً يف مؤرش
القوة الناعمة ،واألوىل إقليم ًيا يف التأثري..
وضمن أفضل ( )15دولة يف العامل يف
اإلستجابة لجائحة كوفيد.19-

وأضاف سموه :جاءت اإلمارات وفق
املؤرش العاملي للقوة الناعمة يف املرتبة
التاسعة عاملياً ،يف إهتامم العامل إعالمياً
بشؤونها متقدمة ( )8مراتب عن العام
السابق .وصنفها الجمهور الدويل ضمن
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العرشة األوائل عاملياً ،يف إستقرار اإلقتصاد واألمن واألمان ،وتأثريها الدبلومايس العاملي.
وختم سموه بالقول :نريد أن نرسل رسالة للجميع ،بأن دولة اإلمارات مستمرة يف بناء
الجسور مع كافة الشعوب ،ومستمرة يف نسج عالقات إيجابية إقتصادياً وتنموياً مع الجميع..
ومستمرة يف إحتضان ثقافات العامل ،ألننا لسنا دولة يف العامل  ،بل العامل يف دولة.

وة الناعمة يف نسخته األحدث،
وكان قد تم اإلعالن عن نتائج تقرير املؤرش العاملي للق ّ
عقدت إفرتاضياً مبشاركة شخصيات دولية
خالل القمة العاملية للقوة الناعمة 2021م ،التي ُ
مثل ،هيالري كلينتون وزيرة الخارجية األمريكية السابقة ،وكارل بيلدت رئيس الوزراء السويدي
السابق ،وجوزيف ناي الربوفيسور يف جامعة هارفارد وخبري القوة الناعمة ،وجورج يو وزير
الخارجية السنغافوري والعديد من املسؤولني الدوليني والحكوميني واملختصني يف مجاالت
اإلعالم واالتصال املؤسيس والدويل ،وخرباء األعامل واإلقتصاد ،وعدد من الشخصيات
الثقافية وأعضاء البعثات الدبلوماسية .وقد حلّت دولة اإلمارات العربية املتحدة ،يف املركز
األول عربياً وضمن الدول العرش األوائل عاملياً يف سهولة مزاولة األعامل ،وإحرتام الجمهور
لجهود قيادة الدولة ،واألمن واألمان ،وتب ّني التكنولوجيا املتقدّمة ،ومتابعات الجمهور لها
إعالمياً ،وتأثريها يف املجال الدبلومايس ،وقوة اقتصادها واستقراره.

وإستطلع التقرير آراء ( )77,000مشارك من الجمهور العاملي و( )750من الخرباء عملوا
عىل تقييم أداء ( )105دول يف مؤرش القوة الناعمة ،من حيث التأثري العام والسمعة
العاملية ،وذلك وفق ركائز رئيسية هي العالقات الدولية ،واإلقتصاد والتجارة ،والتعليم
والعلوم ،والحوكمة ،واإلعالم واالتصال ،والشعوب والقيم ،مع عنرص جديد يضاف للمرة
األوىل وهو مدى كفاءة اإلستجابة لتداعيات وباء كوفيد .19-وأجمع الخرباء وعامة الجمهور
املشاركون يف إستطالع ،املؤرش العاملي للقوة الناعمة 2021م ،عىل التأثري اإلقليمي
والدويل للقوة الناعمة لدولة اإلمارات والحضور النوعي ملشاريعها ورشاكاتها اإلسرتاتيجية
ومبادراتها املحلية والعاملية .ورصد الجمهور املشارك تقدماً نوعياً لدولة اإلمارات يف
وتجس َد
مجاالت العلوم والتعليم ،والحوكمة ،ومتكني األفراد والقيم ،مقارنة بالعام السابق،
ّ
ء أسايس منها ،بحسب التقرير ،يف حجم التفاعل الرسمي والشعبي محلياً وعاملياً مع
جز ٌ
مرشوع اإلمارات إلستكشاف املريخ "مسبار األمل" ،الذي تزامن وصوله بنجاح إىل مدار الكوكب
األحمر يف  /9فرباير 2021م ،مع عام إحتفال دولة اإلمارات باليوبيل الذهبي لتأسيس إتحادها
قبل خمسني عاماً.

ووضع الجمهور املشارك يف الدراسة دولة اإلمارات ضمن الدول الثالث األوائل عاملياً يف
مجال سهولة مزاولة األعامل ،لتتقدم مركزا ً جديدا ً عن املركز الرابع الذي سجلته يف مؤرش
العام املايض .ويشري التقرير الدويل إىل أن "مرشوع اإلمارات الستكشاف املريخ" ،الذي نجح
يف إطالق "مسبار األمل" ،أول مهمة فضائية عربية إىل الكوكب األحمر ،يف يوليو 2020م،
ألهم الجمهور العاملي املشارك يف اإلستطالع لتصنيف دولة اإلمارات ضمن العرش األوائل
عاملياً يف مؤرشات حيوية أساسية مثل املرتبة السابعة عىل مستوى العامل ،من حيث
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مؤرش السمعة اإليجابية لقيادة
الدولة ،واملرتبة التاسعة عاملياً يف
إهتامم العامل إعالمياً بشؤون الدولة
متقدمة ( )8مراتب عن العام السابق.

وتشكل هذه النتائج تفاعالً مبارشا ً
للجمهور العاملي مع ما حققه
مرشوع "مسبار األمل" العلمي من
متابعات إعالمية وعلمية عاملية
بلورت الهوية اإلعالمية املرئية لدولة
اإلمارات وشعارها "ال يشء مستحيل"،
وعززت سمعتها ودبلوماسيتها
العلمية ،وسلطت الضوء عىل جهود
الدولة ورؤية قيادتها للمستقبل
بتمكني الكوادر الشابة يف قطاعات
العلوم والتكنولوجيا املتقدمة وفتح
آفاق جديدة لالقتصاد القائم عىل
املعرفة واإلبتكار.

وضمن ركيزة العلوم والتعليم يف
املؤرش ،انعكس مرشوع اإلمارات
إلستكشاف املريخ "مسبار األمل" أيضاً
بشكل إيجايب عىل تصنيف الجمهور
العاملي لدولة اإلمارات ،ضمن العرش
األوائل عاملياً ،وتحديدا ً يف املركز
التاسع ،يف مجال تب ّني التكنولوجيا
املتقدمة ،بفارق ( )4مراتب إضافية عن
العام السابق .وإختار الجمهور دولة
اإلمارات ضمن العرش األوائل عاملياً من حيث
قوة اإلقتصاد ومتانة دعامئه واتساع قاعدته
وتنوع قطاعاته وإستقراره يف مختلف
الظروف ،حيث حل بحسب الجمهور املشارك
يف املرتبة العارشة عاملياً من حيث القوة
واإلستقرار .وباإلضافة إىل تقدير الجمهور
املشارك يف اإلستطالع ملستوى األمن
واألمان يف دولة اإلمارات التي ص ّنفها يف
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املرتبة التاسعة عاملياً يف هذا
املجال الحيوي ،جاء يف املرتبة
العارشة عاملياً تأثري دولة اإلمارات يف
الدوائر الدبلوماسية العاملية ،تأكيدا ً
لدورها املؤثر إقليمياً وعاملياً.
ووضع تقرير "املؤرش العاملي
للقوة الناعمة 2021م" دولة اإلمارات
يف املرتبة األوىل عربياً والـ ()12
عاملياً من حيث التأثري العام ،يف
إشارة إىل حجم الحضور الجيوسيايس
واإلسرتاتيجي والدبلومايس للدولة
ومبادراتها يف املنطقة والعامل.
وفيام إختار الجمهور دولة اإلمارات
يف قامئة أفضل () 15دولة ،وتحديدا ً
يف املرتبة () 13عاملياً ،من حيث
الحضور اإلعالمي املؤثر وفرص النمو
املستقبيل ،ص ّنف التقرير الدولة أيضاً
ضمن أفضل ( )15دولة يف التصدي
للوباء العاملي "كوفيد "19والتداعيات
واآلثار الناجمة عنه.

وه التقرير بجهود الدولة مقارنة
ون ّ
بدول العامل يف مجال تقديم
وتسهيل وصول املساعدات الدولية
يف زمن الجائحة ،وتوفري الدعم
للقطاعات األكرث تأثرا ً بتداعياتها،
وتوفري الرعاية الصحية ،وتطبيق اإلجراءات اإلحرتازية والوقائية ،ومستوى اإللتزام العايل
باملعايري لدى السكان ،وتعزيز البحث العلمي والتعاون الدويل إلنتاج اللقاح الناجح ضد
فريوس كورونا املستجد .وإختار الجمهور املشارك يف إستطالع املؤرش العاملي للقوة
الناعمة دولة اإلمارات ،ضمن أفضل ( )15وجهة سياحية عاملية ،وضمن أفضل ( )20دولة من
حيث اإلرث الثقايف ومنط الحياة الجذاب ،واضعاً إياها يف املرتبة ( )14كمقصد رائع تجب
زيارته .وكان الشهر األخري من عام 2020م شهد تتويج إسرتاتيجية السياحة الداخلية التي
إعتمدتها حكومة دولة اإلمارات ،بإطالق حملة "أجمل شتاء يف العامل" التي تخطى وسمها
حاجز املليار مشاهدة ،وعززت الهوية السياحية
املوحدة للدولة.
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مقاالت

مستقبل اإلعالم الرقمي

تحديات القطاع اإلعالمي يف ظل
جائحة كورونا
إعداد وتقديم الطالبة:
عائشة عبدالله الحوسني
ساهم املشهد الصحي العاملي لجائحة
كوفيد  19باالنعكاس عىل مختلف مجاالت
الحياة وباالخص يف املجال االعالمي ،
وانعكس ذلك عىل االعالم بالتاميش مع
التطورات االعالمية التي تصنع مالمح ايجابية
للحياة  ،بالرغم من الصعوبات والتحديات
التي واجهت كافة أفراد املجتمع
والقطاعات املحلية واالقتصادية  ،إال أنها
ول
ساهمت بنفس الوقت برسعة تح ّ
املؤسسات اإلعالمية والصحافية إىل البدائل
الرقمي ،ونجح اإلعالم يف تغطية اإلجراءات
االحرتازية وتفسري املبادئ الطبية املعقدة
لفريوس "كورونا"  ،ونقلها للمشاهد بصورة
ايجابية ،ولهذا فإن الرؤية املستقبلية
لالعالم العريب يف مرحلة ما بعد كورونا ،أن
تعمل املؤسسات اإلعالمية عىل بناء
إعالميني متخصصني يف املجاالت العلمية
والصحية.

ورغم التحوالت الجذرية التي أحدثتها
جائحة كوفيد  19عىل املؤسسات اإلعالمية
والعاملني فيها ،من بينها العمل عن بُعد،
ووقف الصحف واملجالت والنرشات الورقية،
ومتابعة اللقاءات الحوارية باستخدام تقنية
االتصال املريئ  ،نجح اإلعالم اإلمارايت يف
التعامل مع هذه الجائحة ،من خالل املتابعة
املستمرة للفريوس ،وبث الرسائل التوعوية
التي تحث الجمهور عىل اتباع كافة
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االجراءات االحرتازية  ،وقد شدد االعالم
العريب عىل التحول الرقمي  ،إذ بات
املتلقي يعتمد عىل املنصات الرقمية ،
لتطلعاته يف الحصول عىل األخبار
املتسارعة لحظة بلحظة.

إعداد وتقديم الطالبة:
عائشة عبدالله الحوسني

وقد تحول اإلعالم التقليدي إىل رقمي
%100وقد يصل إىل نسبة  ،%70لوجود بعض
القراء امللتزمني بقراءة الصحف الورقية،
وقد تم العودة لطباعة الصحف الورقية مع
االجراءات االحرتازية ،والقى إقبال كبري من
القراء عىل رشائها ،ومع عودة الحياة
تدريجياً ،فاإلعالم ليس مجرد مهنة إمنا
رسالة إنسانية لنرش الوعي واالرتقاء
بالبرشية ،إضافة لكونه وسيلة ترفيهية
تدخل بيوت الناس جميعاً.

أصبح اإلعالم الرقمي من أهم األدوات التي
يعتمد عليها رشيحة كبرية من الجمهور
لتلقي كافة املعلومات واألخبار املتنوعة،
فإن التقدم التكنولوجي يف تسارع كبري و
له دور يف ظهور هذا املصدر املعلومايت
املهم.
وقد وضع هذا التطور الكبري تحديات أمام
وسائل اإلعالم واملؤسسات التعليمية
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ملواكبة الحدث ،والخراج كوادر اعالمية مهنية متميزة من خالل التخصصات التي تم
استحداثها مؤخرا ً ،ليستطيع أن يتعامل ويواكب كل التقنيات الحديثة .أن وسائل اإلعالم
الرقمي الجديد لها ايجابيات وسلبيات ،ولكن املبادرات إيجابية عديدة يف مجتمعنا ،فإن
النظام اإلعالمي يعد جزءا ً من النظام االجتامعي والسيايس واالقتصادي يؤثر فيها وتؤثر
ء.
فيه أخذا ً وعطا ً

ما كبري يف مسريتها نحو العرص الرقمي بالتاميش مع
وتواصل دولة اإلمارات تقد ً
التطورات التي تضمنت البنية التحتية الرقمية واستخدام أحدث التقنيات العاملية املتقدمة ،
ينبغي عىل العاملني يف املجال االعالمي وكافة املجاالت االخرى التكيف مع التحوالت التي
فرضها املشهد الرقمي ،واكتساب خربات جديدة يف مجال اإلعالم الرقمي .ملواكبة التطور
واالستدامة ملستقبل بالدنا ،و من املتوقع أن يساهم اإلعالم الجديد يف تعزيز مسار التنمية
التي تشهدها الدولة ال سيام فيام يتعلق باالستثامر يف مهارات الجيل القادم من املهنيني
والعاملني يف مجال اإلعالم واالتصال ،وبشكل عام ال ميكن ألحد أن ينكر الدور املحوري
لوسائل اإلعالم يف القرن الحادي والعرشين من حيث حجم التأثري إىل جانب الكم الهائل من
املعلومات التي تقدمها للمجتمعات.
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ثقافة وتراث

أشعار
قرية العقة الرتاثية
( قسم السياحة )

إعداد وتقديم الطالبة:

فاطمة عبيد راشد الالغش الظنحاين
الطالبة /جواهر عيل سعيد راشد الشحي

قرية العقة الرتاثية تحتوي القرية عىل
مجموعة متاحف متخصصة وتم بناء القرية
مبواد طبيعية يف تناسق وتناغم فريد
وتتميز القرية بطابع الرتاث القديم مع
املباين واملتاحف القدمية وتقع القرية
بالقرب من ساحل عامن ومدينة العقة يف
إمارة الفجرية

كلية القانون

الله عىل دار اإلمارا ت

إيل حكمها القايد البار

الشعب كله صغار وكبار

حامي حامة الدار والجار

يحفظ شيوخ الدار االأرار

ياديرة الشجعان الحرار

متصدره يف ليل وإنهار

بوخالد لدين نهجه

تاريخ ثابت بالرباهني

يدعي بصالته يقول أمني

من واحد وسبعني لليوم

كل ما متر أيام وسنني

الصوت واحد لإلمارات

إنفاخر البلدان يا دار

تحتوي قرية العقة الرتاثية عىل مجموعة
متنوعة من املتاحف واملباين الخاصة مثل :

سبع اإلمارات اآلبيه

شعارها إنسان غايل

أمن وآمان وخري مدرار
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يا دارنا دار امليامني

• متحف السيارات الكالسيكية  :يحتوي هذا
املتحف عىل مجموعة متنوعة من 		
السيارات الكالسيكية األصلية الفريدة 		
والنادرة للغاية من املنطقة ومن جميع
أنحاء العامل.

وترابها تشع انوار

كلنا نغني باجمل أشعار

• متحف العمالت القدمية :يحتوي هذا 		
املتحف عىل مجموعة متنوعة من 		
العمالت الورقية واملعدنية القدمية 		
النادرة من املنطقة والعامل .
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• املتحف اإلسالمي :يحتوي هذا املتحف عىل العديد من القطع القدمية والكتب
واملخطوطات اإلسالمية .

		

• متحف الحفريات :يحتوي هذا املتحف عىل العديد من الحفريات والهياكل العظمية التي 		
يعود تاريخها إىل آالف السنني.

• متحف بيت األباء واألجداد :يحتوي هذا املتحف عىل العديد من األدوات املنزلية القدمية .

• شارع الرتاث :يحايك هذا الشارع أصالة شوارع الرتاث القدمية وينتهي ببحرية قدمية خالبة
• صخور عريقة :مجموعة من الصخور التاريخية التي تعود بعمرها إىل ماليني السنني .
تحتوي القرية عىل مقهى شعبي.

تحتوي القرية عدد من املحالت ومنها :

مطعم إستاكوزا :واحد من أفضل املطاعم البحريه يف الفجرية عىل اإلطالق وتوجد منه
الكثري من الفروع يف اإلمارات األخرى مثل ديب وراس الخيمة وهو الوجهه املفضلة
للراغبني يف أكلة أسامك طازجه ومتنوعة مع أسعار مقبولة للغاية وهو من األماكن الراقية
املناسبة للعائالت حيث يوفر قدرا كبريا من الخصوصية أثناء الجلوس وتناول الطعام مع
اطالله مميزه وخدمة رائعة
رسوم الدخول ٢٠ :درهم لشخص

الدخول مجانا لألطفال دون الخمس سنوات

أوقات الدخول :من ساعة تاسعة صباحا حتى تاسعة مساءا
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تكنولوجي
اإلعالم يف القرن الحادي والعرشين من
حيث حجم التأثري إىل جانب الكم الهائل من
املعلومات التي تقدمها للمجتمعات.

ونتيجة التحوالت الرسيعة واملستمرة
التي يشهدها املجال اإلعالمي ،بات من
الرضوري أن ينتهج املتخصصون والعاملون
يف مجال االتصال املؤسيس مسارا ً جديدا ً
يركزون فيه عىل تطوير خرباتهم والتكيف
مع متطلبات العرص اإلعالمي الجديد الذي
يعتمد عىل االبتكار واإلبداع يف جميع
مفاصله ،فتطور املشهد اإلعالمي يؤثر
بشكل مطرد عىل طريقة ومناذج عمل
املتخصصني يف مجال االتصال املؤسيس.
فإىل جانب أدوارهم التقليدية مثل إدارة
سمعة عالمتهم التجارية والتفاعل مع
وسائل اإلعالم والجهات األخرى ،يجب عىل
العاملني يف مجال االتصال املؤسيس أيضاً
مواكبة االتجاهات الرقمية الناشئة للتأكد من
أنها تضيف بشكل مستمر قيمة جديدة
لعالماتهم التجارية بطرق إبداعية
واسرتاتيجية.

وهنا تجدر اإلشارة إىل أنه عىل الرغم من
الفرص الكبرية التي تقدمها هذه التقنيات
والتحوالت يف املجال اإلعالمي ،إال أنها
تخلق أيضاً تحديات جديدة للعالمات التجارية.
لذا ينبغي عىل الخرباء والعاملني يف مجال
االتصال املؤسيس أن يتمتعوا مبستوى
عا ٍ
ل من املرونة والقدرة عىل التدخل يف
الوقت املناسب ملعالجة التحديات الرقمية
الجديدة التي تصاحب هذه التقنيات .وكام
هو واضح للجميع ،يعترب مجال اإلعالم
الرقمي عميقاً وغنياً ورسيع التحول كام أنه
ساهم يف تحويل عامل االتصال املؤسيس
إىل نهج متعدد القنوات عىل عكس النهج
التقليدي أحادي القنوات الذي كان متبعاً
يف املايض .وبكل تأكيد ال يزال املحتوى
هو األساس الذي تقوم عليه جميع
العمليات األخرى ،إال أن اليشء الجديد اآلن
هو أن السياق بات العامل األول واألخري
الذي يحدد نوعية املحتوى الذي تتم
مشاركته مع الجمهور.

اإلعالم الرقمي الجديد

وباعتقادي أن مستقبل االتصال
املؤسيس سيعتمد بشكل رئييس عىل
مفهوم "التقارب" الذي يقوم عىل الجمع
بني "ثالثة عنارص مهمة" وهي اإلعالم

فرص وتحديات لالتصال املؤسيس
إعداد وتقديم الطالبة:
عائشة مويس عبدالله ،نقالً عن صحيفة
البيان
بينام تواصل دولة اإلمارات إحراز تقدم كبري
يف رحلتها نحو العرص الرقمي من خالل
تطوير البنية التحتية الرقمية واستقدام
أحدث التقنيات السابقة لعرصها ،ينبغي عىل
العاملني يف جميع القطاعات واملجاالت
االقتصادية والذين ميتلكون طموحات لبناء
مسارات حافلة باإلنجازات ،االستفادة من
املوارد املتاحة لهم وتعزيز خرباتهم
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للتكيف مع التحوالت التي فرضها املشهد
الرقمي .وشكّل إطالق صاحب السمو الشيخ
محمد بن راشد آل مكتوم ،نائب رئيس الدولة
رئيس مجلس الوزراء حاكم ديب ،رعاه الله،
أكادميية اإلعالم الجديد يف ديب يف هذا
التوقيت املثايل دافعاً جديدا ً ليس فقط
ألبناء اإلمارات وإمنا ألبناء العامل العريب
لتطوير مهاراتهم واكتساب خربات جديدة
يف مجال اإلعالم الرقمي .وبصفتنا
مواطنني متحمسني ومهتمني باستدامة
مستقبل بالدنا ،فإننا ملزمون بتوجيه الشكر
والثناء لقيادتنا الرشيدة لتحويل رؤية هذه

املؤسسة األكادميية الفريدة إىل واقع
ملموس.

ومتاشياً مع أهداف األجندة الوطنية
لدولة اإلمارات ،من املتوقع أن تساهم
أكادميية اإلعالم الجديد يف تعزيز مسار
التنمية التي تشهدها دولتنا ال سيام فيام
يتعلق باالستثامر يف مهارات الجيل القادم
من املهنيني والعاملني يف مجال اإلعالم
واالتصال املؤسيس ،حيث يعترب إنشاء
األكادميية دليالً عىل أهمية مجال االتصال
املؤسيس يف دولة اإلمارات .وبشكل عام
ال ميكن ألحد أن ينكر الدور املحوري لوسائل
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مقابلة صحفية مع الخريجة آمنة البدواوي
أجرت املقابلة رئيس التحرير الطالبة:موزة غانم الزحمي

واالتصال املؤسيس والتكنولوجيا الحديثة،
بغية تقديم محتوى مخصص يلبي طموحات
العالمة التجارية من جهة ويرىض تطلعات
جامهري املستهلكني من جهة ،أخرى .ويف
حني قد يكون اإلعالم الرقمي الجديد ،قد
فرض تحديات كبرية للعاملني يف مجال
االتصال املؤسيس اليوم ،إال أنه ميكنهم
من خالل اكتساب ثالث مهارات رقمية
أساسية أن يوفروا ألنفسهم نقطة انطالق
نحو مواكبة املستقبل الرقمي ،وتشمل
هذه املهارات:
 .1معرفة أبعاد ومقاييس التسويق
الرقمي

		

مع تطور التكنولوجيا وتاليش الخطوط
الفاصلة بني التسويق واالتصال املؤسيس
يف العرص الرقمي الجديد ،باتت هناك حاجة
ملحة ملتخصيص االتصال املؤسيس تفرض
عليهم تعلم مهارات تسويقية جديدة ،حيث
أثبت هذا النهج فعاليته يف احتضان املجال
الرقمي واستكشاف آفاقه لتحقيق األهداف
التي يطمح إليها العاملون يف مجال
االتصال املؤسيس .ويف حني تعترب
الوسائط املدفوعة واملكتسبة واململوكة
جميعها أساليب وأدوات شائعة ،إال أنها غالباً
ما تكون غري فعالة عند تنفيذ حملة
تسويقية منسقة باالعتامد عىل تلك
العنارص الثالثة ،لذا يجب عىل فرق االتصال
املؤسيس التي تسعى إىل تطوير حمالت
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ناجحة والرتويج لها أن تطور مهاراتها يف
مجال تحسني محركات البحث ( )SEOوتحليالت
الويب ووسائل التواصل االجتامعي والبحث
يف العوامل األكرث تأثريا ً يف تجربة
مستخدمي املحتوى.
 .2إتقان أشكال املحتوى الرقمي

يجب أن يتقن العاملون يف مجال االتصال
املؤسيس األشكال السمعية والبرصية
للمحتوى الرقمي مثل املحتوى
الدينامييك ومحتوى الفيديو ،والتي
تساهم يف تعزيز معدالت التفاعل بشكل
كبري كام ميكن استخدامها عرب منصات
متعددة .ويف حني أن املحتوى الثابت كان
مبثابة الشكل املفضل إليصال رسالة ما ،إال
أن الفيديو واملحتوى الدينامييك باتا
يسجالن نسب مشاركة وتفاعالً أكرب من جانب
الجمهور عىل نحو ملحوظ.
 .3فهم مؤرشات األداء الرئيسية الرقمية

ميكن أن تسهم مؤرشات األداء الرئيسية
الرقمية يف توفري تأثري "قابل للقياس"
للجهود التي تبذلها العالمة التجارية إلنجاح
اسرتاتيجيات االتصال املؤسيس .وسيمكّن
تطوير منصة متخصصة لتتبع التفاعل مع
الجمهور املستهدف ،الفرق املعنية من
تحديد املجاالت التي ينجحون فيها وتلبي
توقعاتهم – وأيضاً املجاالت التي تحتاج إىل
تحسينات إضافية .وسيكون استخدام األدوات

الرقمية لتتبع مؤرشات األداء الرئيسة
وقياس األداء أمرا ً رضورياً لتحقيق األهداف
سواء الشخصية أو املهنية .وعىل الرغم
من أن قياس نقاط القوة والضعف يف مجال
االتصال املؤسيس قد يبدو أمرا ً شاقاً بعض
اليشء ،إال أن عملية جمع البيانات لتحقيق
التطور املطلوب من خالل مؤرشات األداء
الرئيسية ميكن القيام بها بسهولة.

وأخريا ً ال ب ّد من التأكيد عىل أهمية أن
يتمتع العاملون يف مجال االتصال
املؤسيس برؤية شاملة وبعيدة املدى
للمشهد العام للقطاع ال سيام مع عمليات
التحول الرقمي التي تجري عىل قدم
وساق يف جميع أنحاء اإلمارات العربية
املتحدة .وليك يتمكنوا من تطوير هذه
الرؤية ،يحتاج املتخصصون يف القطاع إىل
التمتع بدراية ومعرفة كاملة حول ما يجري
من حولهم ،إضافة إىل التحيل بقدرات
ومهارات متجددة متكنهم من إضافة قيمة
طويلة املدى لعالماتهم التجارية والقطاع
الذي يعملون فيه واملجتمع ككل .ويشكل
افتتاح أكادميية اإلعالم الجديد من جانب
صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل
مكتوم ،عامل متكني مهامً ألبناء اإلمارات
العاملني يف مجال االتصال املؤسيس
ليكونوا عىل أتم االستعداد للمستقبل الذي
تهيمن فيه التكنولوجيا الرقمية عىل كل
جانب من جوانب حياتنا .عندها ،ستكون
اإلمارات قادرة عىل نرش رسالتها السامية
واملبدعة ليسمعها العامل بأرسه.
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ترحب أرسة تحرير مجلة سواحل الطالبية التي
تصدرها الجمعية العلمية لطلبة كلية اإلعالم
بجامعة العلوم والتقنية يف الفجرية،
بإستضافتكم يف هذه املقابلة ،وسؤالنا
األول لك ،متي إلتحقت بالجامعة؟

التحقت بالجامعة يف الفصل الدرايس األول
من العام األكادميي 2018\2017
إىل ماذا كنتي تطمحي يف الدراسة وما
هو هدفك؟

الدراسة الجامعية هي يف األساس هدف
أسعى إليه ،و مررت بالكثري من التحديات حتى
أستطيع اإللتحاق بالجامعة ،ألين أؤمن بأن
التعليم و املعرفة هام أساس الرقي و
التقدم والتطور ،سواء عىل املستوى
الشخيص أو املجتمعي ،و هديف هو التميز
يف مجايل ،و هو الخدمة اإلجتامعية ،و
بفضل الله حصلت عىل املركز األول عىل
مستوى كلية اإلنسانيات و العلوم مبعدل 4\4
عرف عنك بأنك طالبة مجتهدة بشهادة
أستاذتك فكيف كنت تنظمني وقتك
وتحقيقني أعىل الدرجات؟

يف البداية واجهت العديد من التحديات
للتوفيق بني دوري كأم ،و مسؤوليايت يف
مجال التطوع و األعامل املجتمعية ،وبني
مرشوعي الخاص و هوايايت ،و بني دراستي
فكان التوكل عىل الله و الثقة به ثم التخطيط
و ترتيب األولويات و املهام ،و شحن اإلرادة و
الثقة بالنفس و العزم و اإلرصار ،كل ذلك
ساعدين يف تخطي الضغوطات و العقبات و
تحقيق أعىل الدرجات.
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ما هي مشاركاتك يف الحرم الجامعي ؟

شاركت يف العديد من الفعاليات واألنشطة و املبادرات ،كمبادرات عام التسامح،
ويوم الجاليات ،و الهاكثون و يوم العلم و العيد الوطني ،و الندوات و الورش و
املناسبات العاملية ،كاليوم العاملي للغذاء ،و غريها و األنشطة الصفية و االصفية.
كام أنجزت العديد من األبحاث ،أبرزها ( بحث عن األسباب املؤدية للعنوسة) مقدم
لجائزة الشيخ حمدان بن راشد ال مكتوم للتميز 2019م ،و بحث (عن إتجاهات الطلبة نحو
عملية التعلم عن بعد يف ظل جائحة كورونا ) حصلت فيه عىل املركز االول يف مؤمتر
البحوث الطالبية  2020يف جامعة العلوم والتقنية يف الفجرية.
ما هي إنجازاتك خارج نطاق الجامعة؟

لدي العديد من املشاركات املجتمعية باإلضافة إىل األعامل التطوعية حاصلة عىل
لقب"سفرية املنتدى الدويل لإلبداع عن عام  2019- 2018مللتقى اإلبداع الثالث ،كذلك
مدير التطوير السابق يف فريق سفراء الخري التطوعي ،وقمت بالعديد من املبادرات
املجتمعية و املشاركة يف تنظيم العديد من الفعاليات و الورش و املؤمترات
وامللتقيات و غريها ،وقدمت العديد من الدورات والورش التدريبية واملحارضات ،ولدي
العديد من اللقاءات التلفزيونية واإلذاعية عضو يف جمعية اإلجتامعيني ،عضو يف
جمعية اإلمارات ألصدقاء كبار املواطنني ،عضو يف إسرتاحة سيدات مؤسسة الشيخ
محمد بن راشد للمعرفة.
هل هناك شخص أو أشخاص أثروا يف مسريتك الرتبوية وتأثرت بهم وتودين
شكرهم ؟

جميعهم بال إستثناء تركوا بصمة يف نفيس ،و عىل سبيل املثال ال الحرص فقد تأثرت
بالربوفيسور ياس البيايت كثريا ً و تعلمت منه الكثري ،و كذلك الدكتور فيصل املطالقة و
الدكتور السيد عبد الرحمن اللذان شجعاين كثريا ً ،و خاصة يف بداية مسرييت الجامعية،
ومل يتوانا يف الوقوف إىل جانبي وتشجيعي للنهاية ،و الدكتور املاحي الذي كان
يأرسنا بنقاشاته العلمية الشيقة عندما كنا نجتمع أنا و زمياليت للحديث معه ،لننهل من
علمه و خرباته املعرفية ،و الدكتورة ماجدة التي مل تبخل علينا بعلمها و ثقافتها ،و
كذلك الدكتورة أسامء التي جعلتني أعشق الخدمة اإلجتامعية و العمل اإلجتامعي،
والربوفيسور زين العابدين بعلمه و تواضعه ،والربوفيسور عيل أبو النور مدير
الجامعة ،الذي كان مبثابة األب لنا و كان نعم القائد ،و مثاال يحتذى به يف تواضعه و
وقوفه بجانبنا و تشجيعنا دامئا لنكون األفضل.
نشكر الطالبة آمنة البدواوي عىل تفضلها باملقابلة ومشاركتها لنا ،متمنني لها املزيد
من التوفق والنجاح يف مسريتها الحياتية والعملية.
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مرشوع اإلمارات إلستكشاف املريخ

مسبار األمل2020م
شارك يف إعداد وتقديم هذا امللف نقالً عن
املوقع الرسمي لوكالة اإلمارات للفضاء-
مركز محمد بن راشد للفضاء-إسكاي نيوز
عربية-صحيفة إمارات اليوم-صحيفة البيان
اإلماراتية-وكالة وام ،كل من الطلبة -:حمد
نارص جمعة الرصيدي -مصبح محمد عبدالله
النقبي-عييس محمد سيف الزحمي-عذاري
سعيد عبدالله اليامحي

مقدمة عن مرشوع مسبار األمل-:

تأىب دولة اإلمارات العربية املتحدة إال أن
يتخطى حلمها عنان السامء ،فام أن تُطرح
فكرة حتى تُطبق رسيعاً وعىل أكمل وجه،
ففي تاريخ  25سبتمرب  2019خطفت دولة
اإلمارات العربية املتحدة األنظار واتجهت
نحو الفضاء ،فقد نجح مركز محمد بن راشد
للفضاء بإرسال أول رائد فضاء إمارايت إىل
محطة الفضاء الدولية ،وكان هذا اإلنجاز
مبثابة فخر للعامل العريب أجمع ،وها هي
اإلمارات تعود لجذب أنظار العامل حامل ً
ة
معها إنجازا ً جديدا ً وهو مسبار األمل
اإلمارايت إلستكشاف املريخ ،املرشوع األول
من نوعه عىل املستوى العريب .وتعشق
دولة اإلمارات بحكامها وشيوخها وشعبها
التحديات ،فهم يؤمنون بأن ال يشء
مستحيل ،فعىل الرغم من التحديات الناجمة
عن جائحة فايروس كورونا ،بدأ رسمياً العد
التنازيل إلطالق مسبار األمل اإلمارات ضمن
مرشوع اإلمارات إلستكشاف املريخ لتكون
كوكب آخر .سينطلق
أول مهمة عربية إىل
ٍ
صاروخ اإلمارات يف مهمته التاريخية من
املحطة الفضائية بجزيرة تانيغاشيام يف
اليابان ،لتحجز اإلمارات مكانها بني تسع دول
فقط تطمح الستكشاف هذا الكوكب األحمر.
يعد مرشوع اإلمارات الستكشاف املريخ
(مسبار األمل) مبادرة إسرتاتيجية وطنية،
أعلن عنها صاحب السمو الشيخ خليفة بن
زايد آل نهيان ،رئيس الدولة ،وصاحب السمو
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TEXT A text b

الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ،نائب رئيس
الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم ديب ،يف
 16يوليو 2014م ،لتكون دولة اإلمارات العربية
املتحدة ،عند نجاح مهمة املسبار ،خامس
دولة يف العامل تصل إىل املريخ تنفيذا ً
للربنامج العلمي النوعي الذي متلكه
إلستكشاف الكوكب األحمر  .وتم تكليف مركز
محمد بن راشد للفضاء من قبل حكومة دولة
اإلمارات ،بإدارة وتنفيذ جميع مراحل
املرشوع ،يف حني تتوىل وكالة اإلمارات
للفضاء اإلرشاف العام عىل املرشوع .وأعلن
صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل
مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس
الوزراء حاكم ديب ،رعاه الله ،يف مايو 2015
عن إطالق مسبار األمل ومرشوع اإلمارات
إلستكشاف املريخ وشعار مسبار األمل.
وجرى إطالق "مسبار األمل" بنجاح يف
العرشين من يوليو 2020م ،وسيقدم
املسبار أول دراسة شاملة عن مناخ كوكب
املريخ وطبقات غالفه الجوي املختلفة،
عندما يصل إىل الكوكب األحمر يف التاسع
من فرباير عام 2021م ،بالتزامن مع مرور 50
عاماً عىل تأسيس دولة اإلمارات العربية
املتحدة .كام يحمل "مسبار األمل" رسائل
فخر وأمل وسالم إىل املنطقة العربية،
ويهدف إىل تجديد العرص الذهبي
لالكتشافات العربية.

دخلت دولة اإلمارات العربية املتحدة
بشكل رسمي السباق العاملي الستكشاف
الفضاء الخارجي ،عرب مرسوم صاحب السمو
الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة
"حفظه الله" ،بإنشاء وكالة اإلمارات للفضاء،
وبدء العمل عىل مرشوع إرسال أول مسبار
عريب وإسالمي إىل كوكب املريخ ،أطلق
عليه اسم "مسبار األمل" .لتكون الدولة بذلك
اإلمارات واحدة من بني تسع دول فقط تطمح
الستكشاف هذا الكوكب .ويجري التخطيط
واإلدارة والتنفيذ ملرشوع املسبار عىل يد
فريق إمارايت يعتمد أفراده عىل
مهاراتهم وإجتهادهم إلكتساب جميع
املعارف ذات الصلة بعلوم إستكشاف
الفضاء وتطبيقها ،إذ ترشف وكالة اإلمارات
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تأجيل موعد إطالق صاروخ اإلمارات حينها
بسبب عدم إستقرار األوضاع الجوية يف
جزيرة تانيغاشيام يف اليابان ،حيث توجد
منصة اإلطالق ،ليوم الجمعة املوافق 17
يوليو  ،2020يف متام الساعة 12:43 :بعد
منتصف الليل بتوقيت دولة اإلمارات( ،أي
يف متام الساعة  08:43مساء يوم
الخميس املوافق  16يوليو بتوقيت
جرينتش) .وبالفعل إنطلق صاروخ االمارات
يوم  20يوليو  ،2020يف متام الساعة 01:58
بعد منتصف الليل بتوقيت اإلمارات ،وقد
تلقى مركز محمد بن راشد للفضاء أول إشارة
من مسبار األمل  2020بنجاح بعد ساعات من
إنطالقه.

موعد وصول مسبار األمل للمريخ

للفضاء عىل املرشوع ومتوله بالكامل ،يف حني يطور مركز محمد بن راشد للفضاء املسبار
بالتعاون مع رشكاء دوليني.

وتتجىل أهداف املهمة يف بناء موارد برشية إماراتية عالية الكفاءة يف مجال تكنولوجيا
الفضاء ،وتطوير املعرفة واألبحاث العلمية والتطبيقات الفضائية التي تعود بالنفع عىل
البرشية ،والتأسيس إلقتصاد مستدام مبني عىل املعرفة وتعزيز التنويع وتشجيع اإلبتكار،
واإلرتقاء مبكانة اإلمارات يف سباق الفضاء لتوسيع نطاق الفوائد ،وتعزيز جهود اإلمارات يف
مجال اإلكتشافات العلمية ،وإقامة رشاكات دولية يف قطاع الفضاء لتعزيز مكانة دولة
اإلمارات العربية املتحدة.

ما هو مسبار األمل اإلمارايت؟

املسبار الفضايئ هو مركبة فضائية آلية تعمل دون طاقم ،وال تدور حول األرض بل تكمن
مهمتها يف استكشاف الفضاء الخارجي من خالل إطالقها يف الفضاء بهدف التعرف عىل
واحد أو أكرث من األجرام الساموية التي تشمل الكوكب والقمر واملذنب والكويكب ،أو
استكشاف الوسط بني الكواكبي أو الوسط بني النجمي .أما بالحديث عن معنى مسبار االمل،
فتم اإلعالن عن االسم يف عام  ،2015وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم،
نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم ديب ،رعاه الله ،حينها” نحن ال نعرف اليأس وال
املستحيل ،فلهذا وقع االختيار عىل اسم (مسبار األمل)”.
تاريخ إنطالق رحلة مسبار األمل اىل املريخ

كان من املقرر إطالق رحلة مسبار األمل االمارايت إلستكشاف املريخ يوم األربعاء املوافق 15
يوليو  ،2020عند الساعة  5:51:27صباحاً بتوقيت اليابان أي  00:51:27بعد منتصف الليل بتوقيت
اإلمارات ،من مركز تانيغاشيام الفضايئ ،باستخدام منصة ميتسوبييش للصناعات الثقيلة .تم
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بعد تسجيل النجاحات املتواصلة ملهمة
اإلمارات التاريخية إىل املريخ ،أعلن صاحب
السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم،
نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء
حاكم ديب “رعاه الله” ،يف تغريدة عرب
حسابه عىل موقع تويرت ،عن موعود وصول
مسبار األمل إىل مداره حول كوكب املريخ
يف  9فرباير 2021م ،وسيكون وقت الوصول
الدقيق للمريخ يف متام الساعة 07:42
ء بتوقيت اإلمارات ليتم تسجيل أول
مسا ً
حضور عريب وإسالمي عىل الكوكب األحمر.
وترشف وكالة اإلمارات للفضاء عىل مرشوع
مسبار األمل الذي سيحدث نقلة عملية
عربية ،كام أنها متوله بالكامل ،يف حني يتم
تطويره من قبل مركز محمد بن راشد للفضاء
بالتعاون مع رشكاء دوليني ،أما عمليات
التخطيط واإلدارة والتنفيذ فيرشف عليها
فريق إمارايت يعتمد أفراده عىل
مهاراتهم واجتهادهم الكتساب جميع
املعارف ذات الصلة بعلوم استكشاف
الفضاء وتطبيقها.

وصول مسبار األمل إىل املريخ
بنجاح

بعد رحلة استمرت  7أشهر إحتفى الشعب
اإلمارايت والعامل العريب بوصول مسبار
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األمل اإلمارايت إىل املدار حول الكوكب يف
 9فرباير  ،2021لتكون دولة اإلمارات العربية
املتحدة خامس دولة عىل مستوى العامل
ترتاد الفضاء ،من أجل هذه املهمة بعد كل
من الواليات املتحدة واإلتحاد السوفيتي
وأوروبا والهند .ويتسنى اآلن لعلامء
اإلمارات بعد وصول مسبار األمل اإلمارايت
إىل املدار املحيط بالكوكب ،دراسة الغالف
الجوي للكوكب لتحقيق اهداف مسبار األمل
املذكورة يف الفقرات أدناه.

معلومات عن مرشوع مسبار األمل

عمل يف مرشوع مسبار األمل فيه حوايل
( )450مهندس وفني وخبري ،و تم تنفيذ ()12
ألف مهمة عمل خالل  6سنوات  ،وإستقرق
حوايل ( )5.5مليون ساعة عمل ،وتم تنفيذ
حوايل ( )200تصميم لتقنيات جديدة ،ضم
حوايل ( )15رشاكة علمية مع جامعات
ومراكز عاملية .تاريخ اإلنطالق الجديد17 :
يوليو 2020م ،رسعة اإلنطالق 34,082 :كم/
ساعة ،مكان اإلطالق :اليابان ،الصاروخ
املستخدم :صاروخ ميتسوبييش ،رسعة
الصاروخ 121,000 :كم/ساعة ،مدة الرحلة إىل
املريخ 7 :شهور تقريباً ،املسافة إىل
املريخ 493.5 :مليون كم.

األجهزة العلمية ملسبار األمل

صممت ثالثة أجهزة علمية خصيصاً إلمتام
رحلة مسبار األمل اإلمارايت إلستكشاف
املريخ ودراسة الجوانب املختلفة لغالفه،
وتشمل :EMIRS -:مقياس طيفي باألشعة
تحت الحمراء :EXI ،كامريا اإلستكشاف
الرقمية :EMUS ،مقياس طيفي باألشعة
فوق البنفسجية ،ميكن زيارة املوقع
الرسمي ملرشوع مسبار االمل للتعرف عىل
التفاصيل الكاملة لكل من األجهزة املذكورة.

خطوات رحلة مسبار األمل

سينطلق مسبار األمل برسعة تصل إىل 121
ألف كم/ساعة ،وسيستعمل املسبار جهاز
تعقب النجوم ملعرفة مكانه وإتجاهه ،وفور
وصوله إىل مدار املريخ ستتباطأ الرسعة

لتصل إىل  14ألف كم /ساعة .بعد الوصول،
سيبدأ املسبار يف الدوران حول املريخ يف
مسار بيضوي يستغرق  55ساعة إلمتام
دورة كاملة حول املريخ ،لتبدأ بعدها
املهمة العلمية يف دراسة التغريات
املناخية يف كوكب املريخ .يجدر بالذكر أنه
سيكون هناك تأخري يف اإلشارة املرسلة من
املسبار إىل كوكب األرض ترتاوح مدته بني 13
–  26دقيقة.
أهداف مسبار األمل -:هناك مجموعة من
األهداف يسعي مرشوع املسبار لتحقيقه،
هي

* األهداف العلمية

*التعاون والتنسيق مع املجتمع العلمي
العاملي املهتم بكوكب املريخ ،ملحاولة
إيجاد إجابات عن األسئلة التي مل تتطرق
إليها أي من مهامت الفضاء السابقة.

*دراسة أسباب تاليش الطبقة العليا 		
للغالف الجوي للمريخ ،عرب تتبع سلوكيات
		
ومسار خروج ذرات الهيدروجني
واألوكسجني ،والتي ت ُشكل الوحدات 		
األساسية لتشكيل جزيئات املاء.

*تقص العالقة بني طبقات الغالف الجوي
ّ
الدنيا والعليا عىل كوكب املريخ.
*تقديم الصورة األوىل من نوعها عىل
مستوى العامل حول كيفية تغري جو 		
املريخ عىل مدار اليوم وبني فصول 		
السنة.

*مراقبة الظواهر الجوية عىل سطح 		
املريخ ،مثل العواصف الغبارية ،وتغريات
وع أمناط 		
درجات الحرارة ،فضالً عن تن ّ
املناخ تبعاً لتضاريسه املتنوعة.
*الكشف عن األسباب الكامنة وراء تآكل 		
سطح املريخ.

*البحث عن أي عالقات تربط بني الطقس
الحايل والظروف املناخية قدمياً للكوكب
األحمر.
*عمل دراسات عميقة حول التغريات 		
املناخية التي تحدث عىل كوكب املريخ،
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تكنولوجي

TEXT A text b
الرئيسة التي قد تواجه املسبار يف رحلته
املمتدة لنحو سبعة أشهر يف الفضاء،
باإلضافة إىل ما قد ينبثق عن هذه
السيناريوهات من احتامالت وتحديات فرعية
أثناء دخول املسبار يف مداره حول الكوكب.
وقد نجح املسبار بالفعل يف تخطّي كل
التحديات التي واجهته منذ إنطالق املرشوع
كفكرة يف الخلوة الوزارية عام 2013م ،وما
تال ذلك من مراحل متعددة للمرشوع ،بدأت
يف مرحلة تصميم مسبار بنصف الوقت
ونصف الكلفة ،ورغم اإلطالق الناجح لـ"مسبار
األمل" يف الـ 20من يوليو 2020م ،إال أن
مهمته يف الوصول إىل مدار املريخ
وإستكشافه ال تخلو من املخاطر ،حيث إن
نسبة نجاح الوصول إىل مدار الكوكب األحمر
تاريخياً ال تتعدى .%50

والعمل عىل خارطة توضح طبيعة
الطقس يف املريخ من خالل دراسة
الطبقة السفلية من غالفه الجوي.

		

*عمل دراسات مكثفة وعميقة ملعرفة
		
أسباب هروب غازي األوكسجني
والهيدروجني من الغالف الجوي لكوكب
املريخ.

*إستكشاف مدى تأثري التغريات املناخية
عىل املريخ يف تشكيل ظاهرة الهروب
من خالل دراسة العالقة بني طبقات 		
الغالف الجوي السفيل والعلوي.
*عمل دراسة عىل تآكل الغالف الجوي		
لكوكب املريخ.

*دراسة حركة الغبار واملاء يف الغالف
الجوي لكوكب املريخ.

*األهداف اإلسرتاتيجية-:

*اإلرتقاء مبستوى جودة الحياة عىل 		
األرض من خالل تحقيق إكتشافات جديدة.

*دعم وتشجيع التعاون الدويل فيام 		
يتعلق باستكشاف كوكب املريخ.

		
*تحسني ورفع مستوى الكفاءات
اإلماراتية يف مجال إستكشاف الكواكب
األخرى.
*ترسيخ مكانة دولة اإلمارات العربية 		
املتحدة كمنارة للتقدم يف املنطقة.

*تشجيع وإلهام األجيال العربية الناشئة
لدراسة علوم الفضاء.
*دعم مفهوم املعرفة العلمية إذ من
املتوقع أن يكون اإلقتصاد املستدام 		
يف املستقبل قامئاً عىل املعرفة.

خمسة حقائق عن "مسبار األمل"

مع إقرتاب وصول "مسبار األمل" إىل مدار
اإللتقاط حول كوكب املريخ يوم الثالثاء
املقبل (املوافق التاسع من فرباير الجاري)
ء بتوقيت اإلمارات ،تربز
عند الساعة  7:42مسا ً
خمس حقائق يجب أن يعرفها املتابعون
واملهتمون بأول مهمة عربية إلستكشاف
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الكواكب تقودها دولة اإلمارات العربية املتحدة.

الحقيقة األوىل -:ال يحمل "مسبار األمل" ،املنضوي تحت مظلة مرشوع اإلمارات الستكشاف
املريخ ،عىل متنه رواد فضاء ،بل أجهزة علمية دقيقة ومربمجة عىل جمع نحو ()1000
غيغابيت من املعلومات والبيانات والحقائق التي مل تتوصل إليها البرشية من قبل ،وإرسالها
إىل محطة التحكم األرضية الواقعة ضمن مركز محمد بن راشد للفضاء يف منطقة الخوانيج
يف ديب .كام أن املسبار ،الذي يبلغ وزنه نحو ( )1350كيلوغراماً ،ما يعادل سيارة صغرية ،لن
يهبط عىل سطح املريخ ،ألن مهمته العلمية ذات األهداف غري املسبوقة تاريخياً ال تقتيض
القيام بذلك ،كام أن هذا املسبار ،الذي تبلغ كلفته نحو ( )200مليون دوالر ،وهو ما يعادل نحو
نصف كلفة املرشوعات الفضائية املثيلة بفضل جهود ومثابرة فريق العمل من الكوادر
الوطنية الشابة ،ال ميكن إعادته مرة أخرى إىل األرض ،وبعد انتهاء مهمته املريخية بنجاح
سيبقى يف مداره حول كوكب املريخ .كام أن مرشوع اإلمارات الستكشاف املريخ (مسبار
األمل) أسهم بالفعل يف إحداث نقلة نوعية يف القطاع الفضايئ اإلمارايت ،باعتباره قطاعاً
مستحدثاً يسهم يف تنويع االقتصاد الوطني ومنو الناتج اإلجاميل للدولة عرب أنشطة
ومجاالت جديدة قامئة عىل االبتكار وإقتصاد املعرفة ،كذلك يسهم يف بناء قدرات ومتكني
كوادر وطنية شابة تكون قادرة عىل قيادة قطاع الفضاء الوطني إىل مراحل جديدة من
النمو املستدام ،كام يلهم الطلبة والشباب يف الدولة والعامل العريب لالهتامم بالعلوم
والهندسة ودراستها والتخصص فيها ألهميتها ملستقبل دولة اإلمارات .وكذلك يرسخ "مسبار
األمل" مكانة دولة اإلمارات يف املجتمع الدويل باعتبارها دولة فاعلة ومساهمة يف تقدم
البرشية ،باإلضافة إىل كونها أصبحت دولة منتجة للمعرفة مبا يحقق الخري لإلنسانية.
وتتضمن أهداف "مسبار األمل" عند وصوله بنجاح إىل مداره حول الكوكب األحمر تقديم
صورة متكاملة للغالف الجوي للمريخ للمرة األوىل يف تاريخ البرشية ،األمر الذي سيساعد
العلامء عىل التوصل لفهم أعمق ألسباب تآكل الغالف الجوي لكوكب املريخ ،ودور التغري
املناخي يف تغيري تركيبة الغالف الجوي ،علامً بأن إحدى الدراسات التي سيقوم املسبار
بإجرائها هي دراسة ظاهرة العواصف الغبارية التي تغطي الكوكب بأكمله وأسباب حدوثها،
ودور العواصف الرملية يف تآكل الغالف الجوي وهروب األوكسجني والهيدروجني من الغالف
الجوي للكوكب األحمر .ومن شأن فهم الغالف الجوي لكوكب املريخ أن يساعدنا عىل فهم
كوكب األرض والكواكب األخرى بشكل أفضل .وتتجىل األهداف اإلسرتاتيجية للمرشوع يف
تطوير برنامج فضايئ وطني قوي ،وبناء موارد برشية إماراتية عالية الكفاءة يف مجال
الهندسة والتكنولوجيا وعلوم الفضاء ،وتطوير مهمة علمية فريدة من نوعها ،وتطوير
قطاع فضاء متنوع عن طريق تطوير الفئات ونقل املعرفة والخربات.

الحقيقة الثانية -:ميكن متديد املهمة العلمية لـ"مسبار األمل" ،التي ستنطلق مع وصوله
إىل املرحلة السادسة واألخرية يف رحلته املريخية ،إىل عامني إضافيني ليتمكن العلامء من
إستكامل دراستهم للظواهر التي يتم إكتشافها عن الكوكب أثناء املهمة العلمية األولية،
فطبيعة اإلستكشاف تبدأ بسؤال يتم اإلجابة عنه ،وكل إجابة وإكتشاف يولد أسئلة أخرى .وقد
تم تصميم وتطوير وبرمجة "مسبار األمل" بحيث تبلغ مدة مهمته العلمية يف كشف أرسار
الكوكب األحمر سنة مريخية كاملة ،أي ( )687يوماً (نحو عامني بحسابات األرض) ،عىل أن يتم
متديد هذه املهمة  -إذا إقتضت الرضورة ذلك  -سنة مريخية إضافية ،أي عامني أرضيني
إضافيني ،ليكون إجاميل مدة املهمة )1374( ،يوماً أرضياً ،أي نحو أربعة أعوام.
الحقيقة الثالثة -:راعى فريق مرشوع اإلمارات إلستكشاف املريخ عند تصميم وتطوير وبناء
وبرمجة "مسبار األمل" وأنظمته الفرعية وأجهزته العلمية كل السيناريوهات والتحديات
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وتكمن صعوبة مرحلة الدخول إىل مدار
االلتقاط حول املريخ يف كون االتصال
باملسبار سيكون متقطعاً ،وكون عملية
الدخول التي تتطلب إبطاء رسعة املسبار من
( )121ألف كيلومرت يف الساعة إىل ( )18ألف
كيلومرت فقط ستكون ذاتية يعتمد فيها
املسبار عىل برمجته للقيام بها من دون
تحكم مبارش من املحطة األرضية ،وسيكون
عىل املسبار إمتام هذه العملية التي
تستغرق ( )27دقيقة منفردا ً ،ومن دون أن
يتمكن فريق املرشوع من مساعدته ،ومن
هنا جاءت تسمية هذه الدقائق الـ27
بـ"العمياء" ،حيث إن املسبار وبال تدخل
برشي سيعالج كل تحدياته يف هذه الفرتة
بطريقة ذاتية ،ويف حال وجود أي أعطال
فنية يف محركات الدفع العكسية الستة
التي يستخدمها املسبار يف عملية إبطاء
رسعته ،سيتسبب ذلك يف أن يتيه املسبار
يف الفضاء العميق أو يتحطم ،ويف كلتا
الحالتني ال ميكن إسرتجاعه .وعىل الرغم من
أن فريق العمل قام بإعداد وبرمجة املسبار
ليكون مستعدا ً ملواجهة كل اإلحتامالت
مبفرده يف هذه املرحلة ،كام قام بإجراء
عمليات محاكاة وتجربة لسبل تخطي
التحديات املربمجة ،لكن املفاجآت غري
السارة يف الفضاء تظل واردة ،خصوصاً أن
هذه هي املرة األوىل التي يتم فيها
استخدام منظومة "مسبار األمل" الذي تم
بناؤه بالكامل داخل مركز محمد بن راشد
للفضاء بدالً من رشائه جاهزا ً ،كام أن عملية
الدخول إىل مدار اإللتقاط حول املريخ ال
ميكن محاكاتها  -يف ظروف وبيئة فضائية
مشابهة  -عىل األرض.
الحقيقة الرابعة -:عىل الرغم من كون
املهمة املريخية لـ"مسبار األمل" ستجعل
دولة اإلمارات  -حال الوصول بنجاح إىل مدار
الكوكب األحمر  -خامس دولة يف العامل
تحقق هذا اإلنجاز التاريخي ،إال أن األهداف
العلمية للمسبار تعد األوىل من نوعها
عىل مر التاريخ ،كونها تستهدف رسم صورة
كاملة للتغريات املناخية التي يشهدها هذا
الكوكب األكرث شبهاً باألرض يف املجموعة
الشمسية ،عىل مدار فصوله األربعة ،ما
يساعد العلامء حول العامل عىل فهم
أسباب تحوله من كوكب شبيه باألرض إىل
ٍ
قاس وجاف ،وبالتايل قد
كوكب ذي مناخ
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يفيد البرشية يف تجنب حدوث مصري مشابه
للكوكب الذي تعيش عليه ،ويأيت ذلك
ترجم ً
ة لرؤية وتوجيهات القيادة لدولة
اإلمارات التي شددت عىل أهمية أن تتضمن
املهمة املريخية لـ"مسبار األمل" ضمن
مرشوع اإلمارات إلستكشاف املريخ أهدافاً
علمية غري مسبوقة يف تاريخ البرشية ،مبا
يصب يف مصلحة وخري اإلنسانية جمعاء.

ويعد فرباير الجاري شهرا ً مريخياً بامتياز،
إذ إن هناك ثالث دول ،هي الواليات املتحدة
األمريكية والصني ،باإلضافة إىل دولة
اإلمارات ،تتسابق عىل الوصول إىل الكوكب
األحمر خالل هذا الشهر ،ويف حال نجاح
"مسبار األمل" يف تخطي الدقائق الـ27
العمياء والوصول إىل مدار االلتقاط يف
املوعد املحدد أو بتأخري قد يصل إىل
ساعتني ،حسب السيناريوهات املحتملة
التي حددها واستعد لها فريق عمل مرشوع
اإلمارات إلستكشاف املريخ ،ستكون اإلمارات
يف مقدمة هذا السباق ،وستصبح خامس
دولة يف العامل تصل إىل مدار املريخ ،كام
ستكون ثالث دولة يف العامل تصل إىل مدار
الكوكب األحمر من املحاولة األوىل.

الحقيقة الخامسة -:حال تخطّي "مسبار
األمل" بنجاح تحديات مرحلة الدخول إىل مدار
اإللتقاط حول املريخ ،ثم مرحلة اإلنتقال إىل
املدار العلمي ،والحقاً الوصول إىل املرحلة
السادسة واألخرية يف رحلته املريخية،
وهي املرحلة العلمية ،سيكون له طوال
هذه املرحلة املمتدة سنة مريخية قابلة
للتمديد سنة مريخية إضافية موقعاً متميزا ً
فوق خط االستواء املريخي ،بإطاللة غري
يكن
مسبوقة عىل الكوكب األحمر ،مبا ُ
األجهزة العلمية التي يحملها املسبار عىل
متنه من أداء مهمتها بأعىل كفاءة ممكنة.
وخالل املرحلة العلمية سيدور "مسبار
األمل" حول الكوكب األحمر دورة كل ()55
ساعة يف مدار بيضاوي يراوح ما بني ()20
ألف كيلومرت و( )43ألف كيلومرت ،كام سيكون
تواصل فريق العمل مع املسبار عرب محطة
التحكم األرضية مرتني إىل ثالث مرات
أسبوعياً ،ومدة كل نافذة اتصال من ست إىل
مثاين ساعات ،علامً بأن التأخر يف االتصال،
نظرا ً إىل بعد املسافة ،يراوح ما بني  11و22
دقيقة ،إلرسال األوامر إىل املسبار وأجهزته
العلمية ،وكذلك إلستقبال البيانات العلمية
التي يجمعها املسبار طوال مهمته ،وذلك
بالتعاون مع الرشكاء العلميني الدوليني
للمرشوع .وقد تم تجهيز مركز التحكم
األريض عىل أعىل مستوى للقيام بهذه
املهمة من خالل الكوادر الوطنية الشابة.
"مسبار األمل" ينطلق بنجاح إىل الفضاء
يف مهمته التاريخية الستكشاف املريخ-:

دخلت دولة اإلمارات العربية املتحدة التاريخ
بإنجاز فضايئ غري مسبوق عىل مستوى
الوطن العريب ،حققته فجر اليوم مع
اإلطالق الناجح لـ "مسبار األمل" ضمن مرشوع
اإلمارات إلستكشاف املريخ ،وذلك من مركز
تانيغاشيام للفضاء يف اليابان ،لتكون أول
مهمة فضائية إلستكشاف الكواكب تقودها
دولة عربية .ولقد انفصل مسبار األمل عن
صاروخ اإلطالق بنجاح ،وتم إستقبال أول
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تكنولوجي

TEXT A text b

إشارة من املسبار يف مركز التحكم
بالخوانيج .كام تلقى املسبار أول أمر من
محطة التحكم األرضية بالخوانيج بفتح األلواح
الشمية وتشغيل أنظمة املالحة الفضائية
وإطالق أنظمة الدفع الصاروخي ،ليشكل
ذلك فعلياً بداية رحلة املسبار إىل الكوكب
األحمر ،واملتوقع أن تستمر سبعة أشهر،
قاطعاً خاللها مسافة  493مليون كيلومرت،
قبل أن ينتظم يف مداره حول املريخ يف
الربع األول من العام  ،2021بالتزامن مع
إحتفال دولة اإلمارات باليوبيل الذهبي
لقيامها.

وتم اإلطالق الناجح ملسبار األمل فجر
اليوم  20يوليو يف متام الساعة 01:58
صباحاً بتوقيت اإلمارات ،بعدما تردّد العد
التنازيل ،يف الثواين العرشة األخرية قبل
اإلطالق ،من مركز التحكم باللغة العربية ألول
مرة يف تاريخ البعثات واملهامت الفضائية،
ليصل صدى حروف األرقام العربية يف
جميع أنحاء العامل .وقال صاحب السمو
الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس
دولة اإلمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم
ديب رعاه الله " :اإلمارات تدخل التاريخ بإنجاز
فضايئ عريب غري مسبوق" ،الفتاً سموه:
"الرهان عىل شباب اإلمارات ال يخيب ..رفعوا
رأس شعب اإلمارات ودخلنا مرحلة جديدة
يف تاريخنا وأضاف صاحب السمو" :الرحلة
بدأت ..واملهمة يف بدايتها ....واملحطة
القادمة الكوكب األحمر" ،مؤكدا ً سموه
بالقول" :الخروج من مجال الجاذبية األرضية
هو دخول يف مرحلة جديدة يف تاريخ
إنجازاتنا العلمية" .من جانبه أكد صاحب
السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ويل
عهد أبوظبي نائب القائد األعىل للقوات
املسلحة ..أن دولة اإلمارات رسخت نفسها
كونها أحد صناع املستقبل واسترشاف
تحدياته" ،مضيفاً سموه " :أهنئ شعب
اإلمارات بهذا اإلنجاز التاريخي ..مكانتنا
العاملية تزداد رسوخاً وقوة بفضل أبناء
الوطن" .وقال سموه "إن نجاح االنطالق نحو
املريخ يتوج خمسة عقود من اإلنجازات التي
حققتها دولة اإلمارات يف مختلف املجاالت..
مشريا ً سموه إىل أن وطننا يحصد اليوم ما
زرعه اآلباء املؤسسون يف استثامر ومتكني
الكوادر اإلماراتية الذين ننافس بها العامل.
وختم سموه" :إن دولة اإلمارات تكسب
الرهان ..وأبناؤها يثبتون قدرتهم عىل
تحقيق املستحيل ..والقادم بإذن الله
أفضل".

إنطالق مهمة مسبار األمل

حمل "مسبار األمل" اإلمارايت صاروخ اإلطالق
"إتش  2أيه" من رشكة "ميتسوبييش
للصناعات الثقيلة" ،والذي يزن  289طناً ويبلغ
طوله  53مرتا ً .ويف املرحلة األوىل من
اإلطالق ،قام دافع الوقود الصلب برفع
الصاروخ بعد االنفصال عن منصة اإلطالق،
قبل أن ينفصل هذا الجزء تلقائياً بعد إمتام
مهمته ،مع إنخفاض تأثري الجاذبية األرضية
وبدء خروج الصاروخ بعيدا ً عن مدار األرض.
ومع إنفصال هذا الجزء انخفض وزن الصاروخ
الحامل للمسبار ،لتبدأ فرتة انعدام الجاذبية
األرضية ،ومن ثم إنفصل الجزء الثاين من
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صاروخ اإلطالق ،لتبدأ املرحلة الثانية حتى وصول مسبار األمل إىل مداره الصحيح ،حول كوكب
املريخ محموالً عىل الجزء الثالث من صاروخ اإلطالق .وإنطلق مسبار األمل بنجاح من مركز
تانيغاشيام الفضايئ باليابان يف متام الساعة  01:58فجر اليوم ،حيث إنفصل املسبار عن
صاروخ اإلطالق بعد أقل من ساعة ،وتحديدا ً يف متام الساعة  02:55فجرا ً ،ليتم بذلك تشغيل
املسبار تلقائياً ،وفتح األلواح الشمسية يف الساعة  03:00فجرا ً ،قبل أن يتم تصويب األلواح
مع املسبار باتجاه الشمس.

وتم تسجيل إشارة البث األوىل من مسبار األمل متام الساعة  03:10فجرا ً بتوقيت اإلمارات
بعد قيام املسبار بتشغيل جهاز البث الخاص به ،ومن ثم بدأ مركز التحكم بالخوانيج يف
استقبال البيانات األوىل التي أرسلها املسبار بعد نحو الساعة من اإلطالق ،وقام فريق
العمل يف املركز بتحليل أويل لهذا البيانات للتأكد من حالة املسبار ووضعية األلواح
الشمسية ،وما إذا كانت قد فُتحت بصورة صحيحة بالكامل ،إىل جانب التحقق من تصويب
املسبار عىل نحو صحيح باتجاه الشمس .وقد إستغرقت عملية التحليل األولية للبيانات
ء عليها ،تم إرسال أوامر للمسبار من مركز التحكم،
الواردة من املسبار نحو نصف ساعة ،وبنا ً
انتقل املسبار مبوجبها فعلياً إىل مرحلة العمليات.

وقد قام فريق مركز التحكم يف الخوانيج مبراقبة العمليات والبيانات واإلحداثيات الخاصة
بحالة املسبار للتأكد من أن منظومة عمل املسبار الرئيسية سليمة ،وكذلك التحقق من
سالمة األنظمة الفرعية واألجهزة العلمية .وسوف يكون مركز التحكم عىل تواصل مع
املسبار مدة  24ساعة متواصلة ،بحيث يتم خاللها إرسال األوامر له وإستقبال البيانات منه،
ومن املقرر أن تستمر عملية املتابعة واملراقبة املتواصلة من أسبوع إىل أسبوعني يف
البداية للتأكد من أن املسبار يقوم مبهامه بدقة .ويشكل إنفصال املسبار عن صاروخ االطالق
خطوة مهمة وحافز كبري لفريق العمل لبذل املزيد من الجهد خالل املرحلة املقبلة ،إذ أن
مهمة املسبار الستكشاف املريخ ترتجم شعار الدولة الذي يحمله املسبار يف رحلته
الفضائية التاريخية "ال يشء مستحيل".

مراحل التجهيز واإلطالق

ومنذ وصوله إىل مركز تانيغاشيام الفضايئ يف اليابان يف إبريل املايض بعد رحلة
إستغرقت  83ساعة ،برا ً وبحرا ً وجوا ً ،خضع مسبار األمل إلختبارات وعمليات تجهيز فائقة الدقة
لإلطالق ،تضمنت تعبئة خزان الوقود للمرة األوىل بحوايل ()800كيلوجرام من وقود
الهايدروزين وفحص خزان الوقود ،والتأكد من عدم وجود أي ترسيبات ،باإلضافة إىل إختبار
أجهزة االتصال والتحكم ،ونقل املسبار إىل منصة اإلطالق ،وتركيب املسبار عىل الصاروخ
الذي سيحمله إىل الفضاء ،وشحن بطاريات املسبار للمرة األخرية .كام شملت اإلختبارات
النهائية فحص نظام الطاقة ونظام االتصال ،ونظام املالحة ونظام التحكم ونظام الدفع
والقيادة والنظام الحراري وأنظمة الربمجيات .وقد سبقت عملية إطالق مسبار األمل ثالث
مراحل تجهيزية أساسية ،تألفت املرحلة األوىل من إزالة غطاء كامريا اإلستكشاف قبل تثبيت
الصاروخ عىل منصة اإلطالق ،وشملت املرحلة الثانية تحريك الصاروخ الذي يحمل املسبار إىل
منصة اإلطالق ،وهي عملية معقدة ودقيقة ،إستغرقت نحو نصف ساعة ،وإستلزمت فصل
معدات التحكم األريض عن املسبار بشكل مؤقت ،بحيث تم إعادة تفعيل هذه املعدات عند
وصوله املنصة.
أما املرحلة التجهيزية الثالثة فتمثلت يف التحضريات النهائية قبل  18ساعة من إطالق
املسبار ،حيث شملت سحب غاز النيرتوجني الخاص باملحافظة عىل سالمة األجهزة ،والهواء
النظيف يف غرفة اإلحرتاق بالصاروخ ،تالها فحص حالة البطاريات وحالة املسبار ،إىل جانب
التأكد من جاهزية الفريق يف غرفة العمليات قبل ثالث ساعات من اإلطالق ،بحيث ظلت عملية
فحص أجهزة املسبار مستمرة حتى ما قبل اإلطالق بخمس دقائق .وتتكون عملية إطالق
املسبار من ثالث مراحل ،حيث بدأت املرحلة األوىل تقنياً مع العد التنازيل إلطالق املسبار ،من
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خالل انفصال املسبار عن الصاروخ ،وبدء
املسبار بفتح ألواحه الشمسية وإجراء أول
اتصال له مع املحطة األرضية يف مركز
محمد بن راشد للفضاء مبنطقة الخوانيج.

ويف املرحلة األوىل من اإلطالق ،يقوم
دافع الوقود الصلب برفع الصاروخ بعد
االنفصال عن منصة اإلطالق ،قبل أن ينفصل
هذا الجزء تلقائياً بعد إمتام مهمته مع
انخفاض تأثري الجاذبية األرضية وبدء خروج
الصاروخ بعيدا ً عن مدار األرض ،وبانفصال هذا
الجزء ينخفض وزن الصاروخ الذي يحمل
املسبار ،لتبدأ فرتة انعدام الجاذبية األرضية،
لينفصل الجزء الثاين من صاروخ اإلطالق.
وتبدأ بعد ذلك املرحلة الثانية من عملية
اإلطالق ،حتى وصول مسبار األمل إىل مداره
الصحيح حول كوكب املريخ محموالً عىل
الجزء الثالث من صاروخ اإلطالق.

رحلة املسبار-:

سوف تستغرق رحلة مسبار األمل إىل
املريخ سبعة أشهر ،بحيث يتوقع أن يبلغ
مدار الكوكب األحمر يف فرباير 2021م،
بالتزامن مبرور خمسني عاماً عىل قيام
اتحاد دولة اإلمارات .وقد متت عملية إطالق
مسبار األمل بعد تأجيل مرتني ،بسبب عدم
استقرار األحوال الجوية يف اليابان ،ليتم
إختيار فجر اليوم  20يوليو موعدا ً مثالياً
للميض قدما يف العملية ،وذلك قبل إغالق
نافذة اإلغالق املتاحة حتى  3أغسطس
2020م .ويشكل إنفصال املسبار عن الصاروخ
خطوة نوعية مهمة ضمن جهود فريق
عمل كبري يضم أكرث من ( )200مهندس
ومهندسة من الكوادر اإلماراتية املؤهلة.
وخالل الشهور الثالثة األخرية ،توزع فريق
املسبار الذي ميثل وكالة اإلمارات للفضاء
ومركز محمد بن راشد للفضاء ،بني مركز
اإلطالق باليابان ،ومحطة التحكم األرضية
بالخوانيج يف ديب ،حيث إستطاع الفريق أن
ينجز كافة اإلختبارات النهائية واملتابعات
العلمية ذات الصلة باملسبار يف الوقت
املحدد ،مع تسارع العمل عىل املرشوع
يف الشهور األخرية ،للتغلب عىل التحديات
الفنية واللوجستية التي فرضها وباء
فريوس كورونا املستجد (كوفيد –  .)19يف
العامل.
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وسوف يظل املسبار يف مدار املريخ سنة مريخية ،وهو ما يعادل ( )687يوماً ،حيث
سيقوم مبهمة علمية هي األوىل من نوعها يف العامل ،من خالل توفري أول صورة شاملة
عن الظروف املناخية عىل كوكب املريخ عىل مدار العام ،إىل جانب بحث أسباب تاليش
الطبقة العليا للغالف الجوي للمريخ ،وإستقصاء العالقة بني طبقات الغالف الجوي الدنيا
والعليا عىل كوكب املريخ ،ومراقبة الظواهر الجوية عىل سطح املريخ ،من بينها رصد
العواصف الغبارية ،وتغريات درجات الحرارة ،والكشف عن األسباب الكامنة وراء تآكل سطح
املريخ ،والبحث عن أي عالقات تربط بني الطقس الحايل والظروف املناخية قدمياً للكوكب
األحمر .وسوف يتم إيداع البيانات العلمية التي يجمعها مسبار األمل يف مركز للبيانات
العلمية يف دولة اإلمارات بحيث يقوم الفريق العلمي اإلمارايت بفهرسة هذه البيانات
وتحليلها ،ومشاركتها مجاناً مع العاملني والباحثني املختصني يف مختلف أنحاء العامل.

ثروة علمية-:

باإلضافة إىل اإلنجازات النوعية املرحلية لفريق مرشوع اإلمارات الستكشاف املريخ "مسبار
األمل" والتي تضمنت خالل األشهر األخرية نقل املسبار بنجاح يف رحلة إستغرقت ( )83ساعة
برا ً وجوا ً وبحرا ً من مركز محمد بن راشد للفضاء إىل محطة اإلطالق يف جزيرة تانيغاشيام
باليابان ،ثم تجهيزه بكفاءة عالية لإلطالق ،تتضمن إنجازات الفريق العلمي اإلمارايت ضمن
املسبار ،تطوير ( )200تصميم تكنولوجي علمي جديد ،وتصنيع ( )66قطعة من مكوناته يف
اإلمارات ،إىل جانب نرش  51بحثاً علمياً متخصصا وورقة عمل ،باإلضافة إىل إستفادة ( )60ألف
مشارك من الربامج العلمية والتعليمية للتعريف مبهمة مرشوع اإلمارات الستكشاف املريخ.

وبحسب الجدول املحدد ضمن مرشوع اإلمارات الستكشاف املريخ ،سوف تستغرق رحلة
املسبار إىل الكوكب األحمر سبعة أشهر ،يقطع خاللها ( )493مليون كيلومرت .ويتوقع أن يصل
"مسبار األمل" إىل مدار الكوكب األحمر يف فرباير من العام 2021م .وسوف يظل املسبار
يف مدار املريخ سنة مريخية كاملة ،ما يعادل ( )687يوماً .وسيجمع املسبار بيانات مهمة،
تشكل ثروة علمية غري مسبوقة ،بحيث يوفر أول صورة شاملة وكاملة عن الظروف املناخية
عىل كوكب املريخ عىل مدار العام ،وكيفية تغري الجو خالل فرتات اليوم وبني فصول السنة،
وع أمناط
كام ستتم مراقبة الظواهر الجوية عىل سطح املريخ ،وتغريات درجات الحرارة ،وتن ّ
املناخ تبعاً لتضاريسه املتنوعة .كام سيتم الكشف عن األسباب الكامنة وراء تآكل سطح
املريخ .وسيقوم مسبار األمل بجمع هذه البيانات الضخمة عن كوكب املريخ وإيداعها يف
مركز للبيانات العلمية يف دولة اإلمارات العربية املتحدة عرب عدد من محطات استقبال أرضية
منترشة حول العامل .وسيقوم الفريق العلمي للمرشوع يف اإلمارات بفهرسة هذه البيانات
وتحليلها ليتم مشاركتها بشكل مفتوح ومجاين مع املجتمع العلمي يف سبيل خدمة
املعرفة اإلنسانية.

ويحمل مسبار األمل ثالثة أجهزة هي :كامريا االستكشاف Emirates Exploration Imager
 :][EXIوهي كامريا رقمية تلتقط صورا ً للمريخ بدقة عالية وتقوم بقياس الجليد واألوزون يف
الطبقة السفىل من الغالف الجوي باستخدام حزم األشعة فوق البنفسجية ،واملقياس
الطيفي باألشعة تحت الحمراء  ،EMIRSويستخدم لقياس التوزع العام للغبار وسحب الجليد
وبخار املاء يف الطبقة السفىل من الغالف الجوي املريخي .وتم تحسني هذا الجهاز
اللتقاط العوامل الديناميكية املتكاملة يف الطبقة السفىل الوسطى من الغالف الجوي
فوق نصف الكرة املريخية .باإلضافة إىل املقياس الطيفي باألشعة فوق البنفسجية EMUS
الذي يقوم بقياس األوكسجني وأول أكسيد الكربون يف الغالف الجوي ،وتنوع الهيدروجني
واألوكسجني يف الطبقة العليا من الغالف الجوي للكوكب األحمر .وسوف تساعد البيانات
املجمعة عىل إيجاد إجابات ألسئلة محورية حول مناخ كوكب املريخ وفقدان غاز الهيدروجني
واألوكسجني يف الفضاء خالل عام مريخي واحد.
ويشار إىل أن "مسبار األمل" يرتجم رؤية دولة اإلمارات الساعية إىل بناء برنامج فضايئ
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تكنولوجي
إمارايت يعكس التزام الدولة بتعزيز أطر
التعاون والرشاكة الدولية بهدف إيجاد حلول
للتحديات العاملية مبا يعود بالنفع عىل
البرشية .ويحمل "مسبار األمل" وهو أول
مرشوع عريب الستكشاف الكواكب األخرى
رسالة أمل لكل شعوب املنطقة إلحياء
التاريخ الزاخر باإلنجازات العربية يف العلوم
ويجسد طموح دولة اإلمارات وسعي
قيادتها املستمر إىل تحدي املستحيل
وتخطيه وترسيخ هذا التوجه قيمة راسخة
يف هوية الدولة وثقافة أبنائها كام يعد
مساهمة إماراتية يف بناء مستقبل واعد
لإلنسانية.

اإلنسانية.

مرشوع اليوبيل الذهبي-:

نجاح مرحلة دخول مدار اإللتقاط -اإلمارات
تسطر التاريخ "مسبار األمل" ينجح يف
دخول مدار كوكب املريخ- :

أفادت املحطة األرضية الكائنة يف "مركز
محمد بن راشد للفضاء" واملتابعة لـ"مسبار
األمل" ،الثالثاء ،بأنها تلقت أوىل اإلشارات
بعد دخول املسبار إىل مدار كوكب املريخ،
معلنة نجاح أوىل خطوات املهمة اإلماراتية،
واإلنجار التاريخي لألمة العربية .وكانت
اللحظات الحاسمة ملرحلة الدخول إىل مدار
االلتقاط حول الكوكب األحمر قد بدأت عند
الساعة  7:30مساء بتوقيت دولة اإلمارات،
مع قيام مسبار األمل ذاتياً ،وفقاً لعمليات
الربمجة التي كان فريق العمل قد أجراها
مسبقاً قبل إطالقه ،ببدء تشغيل محركاته
الستة للدفع العكيس "دلتا يف" إلبطاء
رسعته من  121كيلومرت إىل  18ألف كيلومرت
يف الساعة ،مستخدماً نصف ما يحمله من
وقود ،يف عملية استغرقت  27دقيقة.
وانتهت عملية حرق الوقود عند الساعة
 7:57مساء ليدخل املسبار بأمان إىل مدار
ء تلقت
االلتقاط ،وعند الساعة  8:08مسا ً
املحطة األرضية يف الخوانيج إشارة من
املسبار بنجاح مرحلة الدخول إىل مدار
املريخ ،لتكتب دولة اإلمارات اسمها بحروف
بارزة يف تاريخ املهامت الفضائية
الستكشاف الكوكب األحمر .وبنجاحه يف
إنجاز مرحلة الدخول إىل مدار االلتقاط حول
املريخ ،يكون مسبار األمل قد أنجز أربع
مراحل رئيسية يف رحلته الفضائية منذ
إطالقه يف  20يوليو  2020من مركز
تانيغاشيام الفضايئ يف اليابان عىل منت
الصاروخ "إتش  2إيه" ،وهي بالرتتيب :مرحلة
اإلطالق ،ومرحلة العمليات املبكرة ،ومرحلة
املالحة يف الفضاء ،ومرحلة الدخول إىل
املدار .ويتبقى أمامه مرحلتان هام :االنتقال
إىل املدار العلمي ،وأخريا ً املرحلة العلمية،
حيث يبدأ املسبار مهمته االستكشافية
الخاصة برصد وتحليل مناخ الكوكب األحمر.

اليوم األول لـ"األمل" حول املريخ

مع نجاح مرحلة الدخول إىل مدار اإللتقاط،
بدأ مسبار األمل يومه األول حول كوكب
املريخ ،وأصبح فريق املحطة األرضية قادرا ً
عىل التواصل مع املسبار للتأكد أن هذه
املرحلة ،التي كانت أكرث مراحل املهمة
الفضائية دقة وخطورة ،مل تؤثر عىل
املسبار وأنظمته الفرعية واألجهزة العلمية
التي يحملها .ووفقاً ملا هو مخطط له قد
تستغرق هذه العملية من  3إىل  4أسابيع،
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يكون فيها الفريق عىل تواصل دائم مع املسبار عىل مدار  24ساعة يومياً ،عرب مناوبات
متتابعة ،علامً بأن املسبار سيكون قادرا ً أثناء هذه املرحلة من إلتقاط أول صورة للمريخ خالل
أسبوع من وصوله بنجاح إىل مدار اإللتقاط.

اإلنتقال إىل املدار العلمي

وبعد التأكد من كفاءة املسبار وأنظمته الفرعية وأجهزته العلمية ،سيقوم فريق املرشوع
ببدء تنفيذ املرحلة التالية من رحلة املسبار وهي االنتقال إىل املدار العلمي عرب مجموعة
عمليات لتوجيه مسار املسبار لنقله إىل هذا املدار بأمان ،وذلك باستخدام املزيد من
الوقود الذي يحمله املسبار عىل متنه ،وسوف تتبع ذلك عمليات رصد دقيقة ملوقع
املسبار للتأكد من وجوده يف املدار الصحيح ،وبعدها سوف يتم إجراء عمليات معايرة
شاملة ألنظمة املسبار /األصلية والفرعية ،/تشبه تلك التي كان الفريق قد أجراها عقب
عملية إطالق املسبار يف العرشين من يوليو املايض ،وقد متتد عمليات املعايرة وإعادة
ضبط أنظمة املسبار نحو  45يوماً ،إذ يتم معايرة كل نظام عىل حدة ،علامً بأن كل عملية
تواصل مع املسبار يف هذه املرحلة تستغرق ما بني  11إىل  22دقيقة نظرا ً لبعد املسافة
بني كوكبي األرض واملريخ

املرحلة العلمية

وبعد إنجاز كل هذه العمليات تبدأ املرحلة األخرية يف رحلة املسبار وهي املرحلة العلمية
املقرر لها أن تبدأ يف شهر أبريل املقبل ،حيث سيقوم مسبار األمل بتوفري أول صورة كاملة
عن مناخ املريخ والظروف الجوية عىل سطحه عىل مدار اليوم وبني فصول السنة ،ما يجعله
فعلياً أول مرصد جوي للكوكب األحمر .وسوف تستمر مهمة املسبار سنة مريخية كاملة
 687/يوماً أرضياً ،/بحيث متتد حتى أبريل  ،2023لضامن أن ترصد األجهزة العلمية الثالثة التي
يحملها املسبار عىل متنه كل البيانات العلمية املطلوبة التي مل يتوصل إليها اإلنسان من
قبل حول مناخ املريخ ،وقد متتد مهمة املسبار سنة مريخية أخرى ،إذ تطلب األمر ذلك ،لجمع
املزيد من البيانات وكشف املزيد من األرسار عن الكوكب األحمر .ويحمل مسبار األمل عىل
متنه ثالثة أجهزة علمية مبتكرة ،قادرة عىل نقل صورة شاملة عن مناخ املريخ وطبقات غالفه
الجوي املختلفة مام مينح املجتمع العلمي العاملي فهامً أعمق للتغريات املناخية التي
يشهدها الكوكب األحمر ودراسة أسباب تآكل غالفه الجوي.

وترصد هذه األجهزة ،وهي كامريا اإلستكشاف الرقمية واملقياس الطيفي باألشعة تحت
الحمراء واملقياس الطيفي باألشعة ما فوق البنفسجية ،كل ما يتعلق بكيفية تغري طقس
املريخ عىل مدار اليوم ،وبني فصول السنة املريخية ،باإلضافة إىل دراسة أسباب تاليش
غازي الهيدروجني واألوكسجني من الطبقة العليا للغالف الجوي للمريخ ،والتي تشكل
الوحدات األساسية لتشكيل جزيئات املاء ،وكذلك تقيص العالقة بني طبقات الغالف الجوي
السفىل والعليا لكوكب املريخ ،ومراقبة الظواهر الجوية عىل سطح املريخ ،مثل العواصف
وع أمناط املناخ تبعاً لتضاريس الكوكب املتنوعة.
الغبارية ،وتغريات درجات الحرارة ،فضالً عن تن ّ
وسيجمع مسبار األمل أكرث من ( )1000غيغابايت من البيانات الجديدة عن كوكب املريخ ،بحيث
يتم إيداعها يف مركز للبيانات العلمية يف اإلمارات ،وسوف يقوم الفريق العلمي للمرشوع
بفهرسة وتحليل هذه البيانات التي ستكون متاحة للبرشية ألول مرة ،ليتم بعد ذلك مشاركتها
مجاناً مع املجتمع العلمي املهتم بعلوم املريخ حول العامل يف سبيل خدمة املعرفة
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وكانت رحلة مرشوع اإلمارات إلستكشاف
املريخ "مسبار األمل" قد بدأت فعلياً كفكرة
قبل سبع سنوات ،من خالل خلوة وزارية
استثنائية دعا لها صاحب السمو الشيخ
محمد بن راشد آل مكتوم يف جزيرة صري
بني ياس يف أواخر العام 2013م ،حيث قاد
سموه عصفاً فكرياً مع أعضاء مجلس الوزراء
وعدد من املسؤولني إستعرض فيه معهم
جملة أفكار لالحتفال باليوبيل الذهبي لقيام
اإلتحاد يف العام ،وقد تبنت الخلوة يومها
فكرة إرسال مهمة إلستكشاف املريخ،
كمرشوع جريء ،ومساهمة إماراتية يف
التقدم العلمي للبرشية ،بشكل غري
مسبوق .وتحولت هذه الفكرة إىل واقع،
و الشيخ خليفة بن
عندما أصدر صاحب السم ّ
زايد آل نهيان رئيس الدولة ،حفظه الله ،يف
العام 2014م ،مرسوماً بتأسيس وكالة
اإلمارات للفضاء ،لبدء العمل عىل مرشوع
إرسال أول مسبار عريب إىل كوكب املريخ،
أُطلق عليه اسم "مسبار األمل" ،بحيث يتوىل
مركز محمد بن راشد للفضاء التنفيذ
واإلرشاف عىل مراحل تصميم املسبار
وتنفيذه ،بينام متول الوكالة املرشوع
وترشف عىل اإلجراءات الالزمة لتنفيذه.

تجربة حافلة بالتحديات-:

وعىل مدى أكرث من ست سنوات من العمل
عىل "مسبار األمل" ،تصميام وتنفيذا وبناء
مة،
من الصفر ،شهد املرشوع تحديات ج ّ
شكل تخطيها قيمة مضافة له .وكانت أوىل
هذه التحديات إنجاز املهمة الوطنية
التاريخية لتصميم وتطوير املسبار خالل 6
سنوات ،حتى يتزامن وصوله مع احتفاالت
الدولة بيومها الوطني الخمسني ،يف حني
أن املهام الفضائية املثيلة يستغرق
تنفيذها ما بني  10أعوام إىل  12عاماً ،حيث
نجح فريق مسبار األمل من كوادر وطنية
عالية الكفاءة يف هذا التحدي ،محولني
الدعم الالمحدود من القيادة الرشيدة إىل
حافز إضايف دفعهم لبذل املزيد من
الجهد.

وكان هناك تحدي جديد متثل يف كيفية
نقل املسبار إىل محطة اإلطالق يف اليابان
بالتزامن مع تفيش جائحة فريوس كورونا
املستجد "كوفيد  "19عاملياً ،وهو ما ترتب
عليه إغالق املطارات واملوانئ حول العامل،
ووضع قيود صارمة عىل التنقل بني الدول
ضمن اإلجراءات االحرتازية ملكافحة تفيش
الفريوس ،وكان عىل فريق العمل أن يضع
خططاً بديلة لنقل املسبار يف املوعد يف
ضوء هذا التحدي املستجد ،حتى يكون
جاهزا ً لإلطالق يف التوقيت املحدد سلفاً
يف منتصف يوليو 2020م ،وهنا سجل
الفريق إنجازا ً جديدا ً يف مسرية تخطي
التحديات ،إذ نجح يف نقل املسبار إىل
محطة تانيغاشيام اليابانية ،يف رحلة
استغرقت أكرث من ( )83ساعة برا ً وجوا ً وبحرا ً،
ومرت بثالث مراحل رئيسية ،روعي خاللها
إتخاذ تدابري وإجراءات لوجستية محكمة،
لضامن إيصال املسبار إىل وجهته النهائية
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قبل اإلطالق يف وضعية مثالية.

إعادة جدولة اإلطالق-:

ثم جاءت اللحظة الحاسمة التي ظل فريق العمل يرتقبها بفارغ الصرب طوال ست سنوات من
العمل الدؤوب ،وهي لحظة اإلطالق التي تحدد لها الساعة األوىل من صباح يوم  15يوليو
2020م بتوقيت اإلمارات ،ولكن مسلسل التحديات استمر ،إذ تبني أن الظروف الجوية غري مالمئة
إلطالق الصاروخ الذي سيحمل املسبار ،ليقوم فريق العمل بإعادة جدولة موعد اإلطالق
ضمن "نافذة اإلطالق" املمتدة من  15يوليو وحتى  3أغسطس ،علامً بأن عدم نجاح الفريق
يف إنجاز عملية اإلطالق خالل هذه الفرتة كان يعني تأجيل املهمة بأكملها ملدة عامني.
وبعد دراسات دقيقة لتنبؤات األحوال الجوية بالتعاون مع الجانب الياباين قرر الفريق إطالق
مسبار األمل يف  20يوليو  ،2020عند الساعة  01:58صباحاً بتوقيت اإلمارات.
وألول مرة يف تاريخ املهام الفضائية الستكشاف الفضاء يرتدد العد التنازيل باللغة
العربية ،إيذاناً بإطالق مسبار األمل ،وسط متابعة مئات املاليني من الدولة واملنطقة والعامل
الحدث التاريخي ،وحبس الجميع أنفاسهم انتظارا ً للحظات الحاسمة التي سيصعد خاللها
الصاروخ مخرتقاً الغالف الجوي لألرض برسعة ( )34ألف كيلومرت يف الساعة حامالً مع مسبار
األمل ،وما هي إال دقائق حتى تأكد نجاح عملية اإلطالق ،ثم انفصال املسبار عن صاروخ
اإلطالق بنجاح ،ومن ثم إستالم أول إشارة من املسبار يف رحلته التي إمتدت سبعة أشهر
التي قطع خاللها أكرث من ( )493مليون كيلومرت .كام تلقى املسبار أول أمر من محطة التحكم
األرضية بالخوانيج يف ديب بفتح األلواح
الشمسية وتشغيل أنظمة املالحة الفضائية
وإطالق أنظمة الدفع العكيس ،ليشكل ذلك
فعلياً بداية رحلة املسبار الفضائية إىل
الكوكب األحمر.

مراحل رحلة املسبار يف الفضاء

وكانت املرحلة األوىل من عملية اإلطالق قد
شهدت استخدام محركات الصاروخ التي تعمل
بالوقود الصلب ،ومبجرد اخرتاق الصاروخ
للغالف الجوي تم التخلص من الغطاء العلوي
له الذي كان يحمي "مسبار األمل" .وتم يف
املرحلة الثانية من عملية اإلطالق التخلص من
محركات املرحلة األوىل ،ووضع املسبار يف
مدار األرض ،لتعمل بعد ذلك محركات املرحلة
الثانية عىل وضع املسبار يف مساره نحو
الكوكب األحمر من خالل عملية محاذاة دقيقة
مع املريخ .وكانت رسعة املسبار يف هذه
املرحلة  11كيلومرتا يف الثانية الواحدة ،أي
( )39600كيلومرت يف الساعة .ثم انتقل مسبار
األمل إىل املرحلة الثانية من رحلته،
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ثقافة وتراث
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الغوص إلستخراج اللؤلؤ يف اإلمارات…
ما بني املايض والحارض

واملعروفة مبرحلة العمليات املبكرة،
وفيها بدأت سلسلة من األوامر املعدة
مسبقاً بتشغيل "مسبار األمل" .وشملت هذه
العمليات تنشيط الكمبيوتر املركزي،
وتشغيل نظام التحكم الحراري ملنع تجمد
الوقود ،وفتح األلواح الشمسية وإستخدام
املستشعرات املخصصة لتحديد موقع
الشمس ،لتبدأ بعدها مناورة تعديل موضع
املسبار وتوجيه األلواح نحو الشمس ،من
أجل بدء عملية شحن البطاريات املوجودة
عىل منت املسبار .وفور إنتهاء العمليات
السابقة بدأ "مسبار األمل" يف إرسال
سلسلة من البيانات هي أول إشارة تصل إىل
كوكب األرض ،وهذه اإلشارة تم التقاطها من
ِقبل شبكة مراقبة الفضاء العميق وباألخص
املحطة التي تقع يف العاصمة اإلسبانية
مدريد.

توجيه مسار املسبار

وفور تلقي املحطة األرضية يف ديب هذه
اإلشارة ،بارش فريق العمل بإجراء سلسلة
من الفحوصات للتأكد من سالمة املسبار
استمرت ملدة  45يوماً ،فحص خاللها فريق
العمليات والفريق الهنديس للمسبار جميع
األجهزة للتأكد من عمل األنظمة واألجهزة
املوجودة عىل منت املسبار بكفاءة .ويف
هذه املرحلة ،متكن فريق "مسبار األمل" من
توجيهه ليكون يف أفضل مسار صوب
الكوكب األحمر ،حيث نجح الفريق يف إجراء
أول مناورتني ،األوىل يف  11أغسطس
والثانية يف  28من أغسطس 2020م .وبعد
إنجاز مناوريت توجيه املسار بنجاح ،بدأت
املرحلة الثالثة يف رحلة "مسبار األمل" ،عرب
سلسلة من العمليات االعتيادية ،إذ تواصل
الفريق مع املسبار عرب محطة التحكم
األريض بواقع مرتني إىل ثالث مرات يف
األسبوع ،مدة كل منها ترتاوح ما بني  6إىل 8
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ساعات .ويف الثامن من نوفمرب املايض ،أنجز فريق عمل مسبار األمل بنجاح مناورة توجيه
املسار الثالثة ،ليتحدد عىل إثرها موعد وصول املسبار إىل مدار املريخ يوم  9فرباير 2021م
عند الساعة  7:42مساء بتوقيت اإلمارات.
وخالل هذه املرحلة أيضاً قام فريق العمل بتشغيل األجهزة العلمية ألول مرة يف
الفضاء وفحصها وضبطها ،وذلك عرب توجيهها نحو النجوم للتأكد من سالمة زوايا املحاذاة
الخاصة بها ،والتأكد من أنها جاهزة للعمل مبجرد وصولها إىل املريخ .ومع نهاية هذه
املرحلة اقرتب "مسبار األمل" من املريخ لتبدأ أهم مراحل مهمته التاريخية الستكشاف
الكوكب األحمر وأكرثها خطورة ،وهي مرحلة الدخول إىل مدار املريخ.

الدقائق األصعب

وتعد مرحلة الدخول إىل مدار املريخ والتي استغرقت ( )27دقيقة قبل وصول املسبار بنجاح
إىل مداره املحدد حول الكوكب األحمر من أصعب وأخطر مراحل املهمة ،وتعرف هذه
املرحلة بـ"الدقائق العمياء" ،حيث كان التحكم فيها تلقائياً من دون أي تدخل من املحطة
األرضية ،إذ عمل املسبار طوال هذا الوقت بشكل ذايت .ويف هذه املرحلة ،ركز فريق العمل
عىل إدخال مسبار األمل يف مدار االلتقاط حول املريخ بشكل آمن ،ومن أجل إمتام هذه
املهمة بنجاح تم حرق نصف كمية الوقود املوجودة يف خزانات املسبار إلبطائه إىل الحد
الذي يسمح بإدخاله يف مدار االلتقاط ،واستمرت عملية حرق الوقود باستخدام محركات
الدفع العكيس /دلتا يف /ملدة  27دقيقة لتقليل رسعة املسبار من ( )121,000كم/ساعة إىل
( )18,000كم/ساعة ،ونظرا ً لكونها عملية دقيقة ،فقد تم تطوير أوامر التحكم لهذه املرحلة
عرب دراسة عميقة من الفريق حددوا يف كل السيناريوهات التي ميكن أن تحدث باإلضافة
اىل كل الخطط التحسينية لتكون األوامر جاهزة لهذه اللحظة الحرجة .وبعد نجاح هذه
املهمة دخل املسبار يف مداره األويل البيضاوي الشكل ،حيث تصل مدة الدورة الواحدة
حول الكوكب فيه إىل  40ساعة ،وسيرتاوح ارتفاع املسبار أثناء تواجده يف هذا املدار من
( )1000كيلومرت فوق سطح املريخ إىل ( )49,380كيلومرت .ويستمر املسبار يف هذا املدار
لعدة أسابيع إلعادة فحص واختبار جميع األجهزة الفرعية املوجودة عىل منت املسبار قبل
االنتقال إىل املرحلة العلمية.

والحقاً ،تبدأ املرحلة السادسة واألخرية وهي املرحلة العلمية ،وخاللها سيتخذ "مسبار
األمل" مدارا ً بيضاوياً حول املريخ عىل إرتفاع يرتاوح ما بني ( )20,000إىل ( )43,000كيلومرت،
ويستغرق فيه املسبار ( )55ساعة إلمتام دورة كاملة حول املريخ .ويعد املدار الذي إختاره
فريق مسبار األمل مبتكرا ً للغاية وفريدا ً من نوعه ،وسيسمح ملسبار األمل بإمداد املجتمع
العلمي بأول صورة متكاملة عن الغالف الجوي لكوكب املريخ وطقسه خالل عام كامل.
وستقترص عدد مرات اتصال "مسبار األمل" مع املحطة األرضية عىل مرتني فقط يف األسبوع،
وترتاوح مدة االتصال الواحد ما بني  6إىل  8ساعات ،ومتتد هذه املرحلة لعامني ،ومن املخطط
أن يجمع املسبار خاللها مجموعة كبرية من البيانات العلمية عن الغالف الجوي للمريخ
وديناميكياته .وسيتم توفري هذه البيانات العلمية إىل املجتمع العلمي عرب مركز البيانات
العلمية التابع ملرشوع اإلمارات الستكشاف املريخ.
34 | March 2021

إعداد وتقديم الطالبة:
خديجة سامل الكعبي

قبل إكتشاف النفط يف دولة اإلمارات
العربية املتحدة ،وما رافقه من تطورات
تكنولوجية وعمرانية ،كانت تجارة اللؤلؤ هي
التجارة األكرب يف الدولة ،واملصدر الرئييس
للدخل يف اإلمارات ،وكانت تعتمد بشكل
أسايس عىل خربات البحارة اإلماراتيني،
وقدراتهم عىل الغوص يف أعامق البحر ،
لصيد املحار وإستخراج اللؤلؤ ،وبيعه للدول
األخرى ،وخاصة الدول األوروبية.

إستخراج اللؤلؤ يف االمارات قدمياً :يُعد
اللؤلؤ أحد األحجار الكرمية التي تتشكل داخل
بعض أنواع أصداف الرخويات واملحار ،وله
العديد من املسميات مثل الدانا والبدلة
والفص وغريها .بدأ صيد اللؤلؤ يف اإلمارات
يف القرن العرشين ،وإعتمد أهل اإلمارات
عىل إستخراج اللؤلؤ إعتامدا ً أساسياً آنذاك،
حيث كان هنالك حوايل ( )300مركباً رشاعياً
وحوايل ( )7,000من البحارة يف اإلمارات
يرشعون يف رحالت ملدة أربعة أشهر يف
السنة يواجهون فيه املخاطر تحت أشعة
الشمس الحارقة ،بحثاً عن املحار إلستخراج
اللؤلؤ ،إذ كان الغوص عىل اللؤلؤ يف
اإلمارات قدميا أمرا ً صعباً للغاية .كام كانت
أدوات الغوص قدمياً يف تتألف من الديني،
وهو عبارة إناء مصنوع من خيوط مرتابطة،
ليعلقه الغواص حول رقبته خالل جمع املحار
ليضعه بداخله ،باإلضافة إىل حبل يربطه
الغواص بساقه وبحجر يف قاع البحر ،يطلق
عليه اسم الزبيل ،وتشمل األدوات قدمياً
أيضاً مشبكاً يتم صنعه من صدفة سلحفاة أو
من عظمة خروف ،ليضعه الغواص عىل
أنفه ملنع دخول املاء إىل أنفه.
زراعة اللؤلؤ يف اإلمارات :عادت تجارة
اللؤلؤ يف اإلمارات يف السنوات
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املاضية إىل اإلزدهار ،وبفضل التقدم العلمي والتكنلوجي ،أصبح األمر أسهل مام كان عليه
قدمياً ،فلم تعد هنالك حاجة للغوص والبحث عن املحار للحصول عىل اللؤلؤ .ويتم إستخراج
اللؤلؤ حالياً من خالل تدخل اإلنسان يف عملية ت ُدعى زراعة اللؤلؤ ،حيث يتم توفري بيئة الزمة
وإدخال عنارص تساعد عىل إستخراج اللؤلؤ بصورة أرسع ،ويتم ذلك من خالل إدخال نواة
مستديرة مع قطعة من النسيج املفرز للؤلؤ ،إىل داخل أحشاء املحارة .هذا وينتج املحار بعد
تلقيحه ما نسبته ( )%60من اللؤلؤ ،وهو أضعاف ما ينتجه املحار طبيعياً ،مام يعني أن زراعة
اللؤلؤ أنجح وأسهل من صيد اللؤلؤ كام كان يتم قدمياً.

عالقة زراعة اللؤلؤ بالسياحة البيئية :ال يتوقف مردود زراعة اللؤلؤ عىل بيعه داخلياً وخارجياً
فقط ،بل ويساعد هذا األمر يف زيادة اإلقبال عىل السياحة البيئية ،حيث يرغب السياح
بالتعرف عىل عمليات زراعة اللؤلؤ اإلمارايت ،ومشاهدة أمور مل يرونها من قبل ،ال سيّام أن
اللؤلؤ من املكونات األساسية لتاريخ اإلمارات.

مزرعة اللؤلؤ يف راس الخيمة :كان تاريخ اإلمارات املمتد ملا يزيد عن ( )7آالف سنة يف
إستخراج اللؤلؤ من بحار الخليج العريب ،دافعاً للشاب اإلمارايت عبد الله السويدي الذي كان
صاحب أول مرشوع إلستخراج اللؤلؤ يف الرشق األوسط وصاحب أوىل مزارع اللؤلؤ يف
االمارات ،من خالل الدمج بني العادات القدمية إلستخراج اللؤلؤ والتقنيات الحديثة لتحفيز
وزيادة قدرة املحار عىل إنتاج اللؤلؤ .تقع مزرعة املواطن عبدلله السويدي إلستخراج اللؤلؤ
يف إمارة رأس الخيمة ،وتحديدا ً يف منطقة الرمس ،وتستند بشكل أسايس عىل تهيئة
املحار بعد صيده من مياه البحر ،وإستخدام التقنيات العلمية يف تخصيبه وإرجاعه إىل مياه
البحر حتى بدء موسم الحصاد ،لتنتج املزرعة ما يزيد عن ( )40ألف لؤلؤة سنوياً.
معايري جودة اللؤلؤ :تختلف أسعار اللؤلؤ الطبيعي يف اإلمارات مع إختالف أنواعه وألوانه،
وفيام ييل أبرز املعايري التي تقاس من خاللها جودة اللؤلؤ:
اللمعان :كلام زاد ملعان وتوهج اللؤلؤ ،كلام زاد سعره وقيمته.

اللون :أكرث ألوان اللؤلؤ إنتشارا ً هو األبيض املائل إىل األصفر والذهبي واألزرق والبنفسجي،
وكلام زادت ندرة اللون كلام كان اللؤلؤ أعىل قيمةً.

سطح اللؤلؤ :غالباً ما تنترش الخطوط والعالمات السطحية عىل اللؤلؤة ،وتزداد قيمة اللؤلؤ
مع قلة هذه الخطوط.
حجم اللؤلؤ :من الصعب العثور عىل لؤلؤ
كبري الحجم ،مام يجعل قيمته أعىل من
اللؤلؤ ذو الحجم الصغري.

بهذا نكون قد سلطنا الضوء عىل تاريخ
وحارض اللؤلؤ يف دولة اإلمارات العربية
املتحدة.

35 | March 2021

مقابالت

مقابلة صحفية مع سعادة
الدكتور محمد عبدالله سعيد
الحمودي
مدير منطقة الفجرية الطبية

أجرت املقابلة الطالبة:
عائشة عبدالله راشد محمد الرشقي

اآلن.

كم وصلت نسبة التطعيم حتى اآلن؟

ترحب أرسة تحرير مجلة سواحل الطالبية التي تصدرها الجمعية العلمية لطلبة كلية اإلعالم
بجامعة العلوم والتقنية يف الفجرية ،بسعادة الدكتور محمد عبدالله سعيد الحمودي
مدير منطقة فجرية الطبية ،يف هذه املقابلة الصحفية املتفردة ،لإلجابة عىل بعض
األسئلة عن حملة التطعيم ضد فايروس كرونا( ،)COVID19يف إمارة الفجرية ،وذلك يف
إطار الجهود التي تبذلها دولة اإلمارات العربية املتحدة ملكافحة جائحة كرونا(.)COVID19
يف البدء حدثنا عن الجهود التي بذلتها دولة اإلمارات ممثلة يف وزارة الصحة ووقاية
املجتمع ولجنة الطوارئ الصحية يف مكافحة كوفيد  19وباألخص يف إمارة الفجرية؟

أريد أن أطمنئ الجميع بأن اللقاح آمن ،وهو
من أفضل الحلول الفعالة للسيطرة عىل
جائحة كوفيد  19و منع إنتشاره ،وهو أفضل
وسيلة لحاميتنا وحامية اآلخرين

بذلت دولة اإلمارات العربية املتحدة جهودا كبرية يف مكافحة إنتشار فريوس
كرونا( .)COVID19منذ بداية ظهوره يف فرباير 2020م ،كام كان ملنطقة الفجرية الطبية دورا
كبريا ً يف توعية املجتمع مبخاطر رسعة إنتشار الفايروس ،ويف إطار اإلجراءات اإلحرتازية
والتدبريية الوقائية التي أعلنتها حكومة الدولة والقيادة الرشيدة ملكافحة والحد من إنتشار
الفايروس ،مثل :إرتداء الكاممات يف األماكن العامة ،والتباعد اإلجتامعي مسافة مرت ونصف،
وبرنامج التعقيم الوطني ،والحد من التجمعات يف األماكن العامة كالسينام والحدائق
واملطاعم وحضور حفالت الزفاف و الجنائر،الكام تم إغالق دور العبادة كاملساجد.

ومن أهم املبادرات التي بذلتها الدولة يف مكافحة الفايروس يف إمارة الفجرية ،هو توفري
الفحص املجاين للفايروس لجميع للمواطنني و املقيمني ،وكان هناك إقبال كبري عىل
التطعيم ،واملبادرة الثانية توجيهات بسداد تكاليف عالج الحاالت الحرجة املصابة  ،وإجراء
الحجر الصحي للمواطنني و املقيمني املصابني أو املخالطني ،وذلك بأن يتم حجرهم عرشة
أيام يف فنادق اإلمارة ،وإعطائهم إجازة من العمل .كام ساهمت إمارة الفجرية يف منوذج
مبتكر يف املامرسات الصحية الوقائية ،حيث ساهم الطبيب يف تقيم الحالة الصحية للمريض
عن بعد دون الحاجة ملراجعه املستشفيات مام ساعد يف خفض نسبة اإلصابة بالعدوى،
حملة التعقيم الوطني التي بدأت يف شهر مارس  2020إىل يونيو 2020م ،و كانت الحملة
تسعى إىل تعقييم األماكن واملرافق العامة و الشوارع بالدولة ،حيث كانت الحملة تستغرق
 9ساعات يومياً ،مام ساعد عىل الحد من إنتشار الفايروس بنسبة كبرية.
ما هي الفئات اإلجتامعية ذات األولوية يف الحصول عىل أخذ لقاح كرونا ()COVID19؟

سعادة الدكتور محمد عبدالله :اللقاح متوفر لكافة أفراد املجتمع من مواطنني ومقيمني،
فئة كبار السن وأصحاب األمراض املزمنة كانت لهم األولوية يف أخذ اللقاح لحاميتهم من
األعراض الجسدية ،ويتم أعطاء اللقاح لألشخاص األكرث عرضة لإلصابة بالفايروس أو األشخاص
املعرضني ملضاعفات خطرية ناجمة عن اإلصابة بالفايروس.

متى ميكن أن تصل الحملة إىل تحقيق أهدافها ،ويتم تغطيه كل املستهدفني بالتطعيم؟

سعادة الدكتور محمد عبدالله :متوقع أن نحقق أهداف الحملة بعد خمسة أشهر تقريبا من
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سعادة الدكتور محمد عبدالله :حتي تاريخ
إجراء هذه املقابلة بلغ عدد الذين تلقوا
اللقاح ،من الجرعة األويل والثانية حوايل
 3,791,911شخص.
كم الفرتة املتوقعة إلكتساب املناعة
بدون مضاعفات أو األصابة باملرض؟

سعادة الدكتور محمد عبدالله :تختلف
املناعة من شخص آلخر ،وبالتايل تختلف
الفرتة الزمنية و أعراض املرض عىل
املريض ،حسب قوة الجسم وقوة اللياقة
البدنية ،أو عىل حسب النظام الغذايئ،
ومامرسة الرياضة كل يوم ،أو حسب
املنطقة املتواجدون فيها.

هل يستطيع األشخاص الذين لديهم أمراض
مزمنة مثل أمراض القلب و أمراض السكر ى
أخذ اللقاح.

سعادة الدكتور محمد عبدالله :نعم بالتأكيد
يستطيع األشخاص الذين لديهم أمراض
مزمنة أخذ اللقاح ،ولكن هناك بعض اإلجراءات
الخاصة التي يجب إتباعها مبتابعة خاصة من
الطاقم الطبي .
ما هي الفئات املستهدفة ذات األولوية
يف أخذ اللقاح؟

سعادة الدكتور محمد عبدالله :هناك  6فئات
مستهدفة ذات أولوية يف أخذ اللقاح ،الفئة
األويل :هم املواطنني و املقيمني من عمر
 18عاما وما فوق من العمر ،الفئة الثانية:
هم أصحاب املهن األكرث عرض العدوى (خط
الدفاع األول( ،الفئة الثالثة :هم األشخاص
الذين لهم سمنة مفرطة و تتجاوز كتلة
أجسامهم 40كم ،الفئة الرابعة :هم
األشخاص الذين لهم نقص يف املناعة مثل
زراعة األعضاء ،الفئة الخامسة :األشخاص
الذين يتناولون أدوية مثبطة للمناعة ،الفئة
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السادسة :هم األشخاص الذين
لديهم أمراض مزمنة مثل
الربو و السكرى و أمراض
الكىل املزمنة وأمراض
الرشايني.

كم عدد املراكز
واملستشفيات يف إمارة
الفجرية املخصصة ألخذ اللقاح
؟

سعادة الدكتور محمد
عبدالله :يوجد يف لدينا يف
إمارة الفجرية  15من املراكز
الصحية واملستشفيات ألخذ
اللقاح للجميع من موطنني
ومقيمني يف إمارة الفجرية .
هل هناك صعوبات واجهت
األطاقم الطبية املشاركة
يف حملة التطعيم؟

سعادة الدكتور محمد عبدالله :مل نواجه
صعوبات بل هناك بعض التحديات وإستطاعت
األطاقم الطبية بفضل من الله تجاوزها
وتنفيذ الخطة املرسو مة ألخذ اللقاح من
قبل وزارة الصحة يف دولة اإلمارات العربية،
ومنظمة الصحة العاملية للتخلص من
الفايروس من العامل أجمع .
هل اللقاح آمن بالنسبة لكل الفئات؟

سعادة الدكتور محمد عبدالله :اللقاح آمن
لجميع أفراد املجتمع بنسبة كبريه جدا ً وأثبت
ذلك منظمة الصحة العاملية كام أن الدولة
قامت باختبار هذه اللقاحات عىل أسس
علمية دقيقة ومستوفاه لكافة رشوط
األمن و السالمة وهناك فئات غري مسموح
لهم بأخذ اللقاح مثل األطفال و الحوامل
والنساء املرضعا ت و املصابون بأمراض
نقص املناعة ومن لديهم حساسية من
اللقاح .

ما هي اآلثار الجانبية للقاح وهل من
املمكن إلتقاط العدوى مرة آخر بعد أخذ
اللقاح ؟

سعادة الدكتور محمد عبدالله :هناك بعض
األثار الجانبية للقاح عىل بعض األشخاص
وعىل حسب الفئة العمرية ،قد يصاب
الشخص بالحمى أو التعب أو الصداع أو تورم
يف الذراعني ،وقد أثبت الدراسات أن هناك
إختالفات يف نسبة التقاط العدوى من
شخص إىل أخر بعد أخذ اللقاح.

هل لديك رسالة للجمهور ليطمنئ من جانب
هذا اللقاح ؟

سعادة الدكتور محمد عبدالله :أريد أن
أطمنئ الجميع بأن اللقاح آمن ،وهو من
أفضل الحلول الفعالة للسيطرة عىل جائحة
كوفيد  19و منع إنتشاره ،وهو أفضل وسيلة
لحاميتنا وحامية اآلخرين ،وعليكم برسعة
التوجه ألقرب مركز صحي ألخذ اللقاح ،ومن
الرضوري جدأ اإللتزام باإلجراءات اإلحرتازية
حتى بعد أخد اللقاح .
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تكنولوجي

TEXT A text b

رؤية دولة
اإلمارات العربية املتحدة 2021

تم إطالق رؤية اإلمارات  2021من قبل صاحب
السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم يف
اجتامع مجلس الوزراء عام  .2010وهي خطة
تهدف ألن تكون دولة اإلمارات ضمن أفضل
دول العامل من حيث التنمية اإلقتصادية
واإلجتامعية ،بحلول اليوبيل الذهبي لالتحاد
يف عام 2021م.

وتشتمل رؤية اإلمارات  2021عىل أربعة
بنود أساسية:

 .1متحدون يف املسؤولية :شعب طموح
مستند عىل األرسة والتالحم االجتامعي
والرتاث الوطني األصيل

 .2متّحدون يف املصري :إتحاد قوي يجمعه
املصري املشرتك وإتحاد منيع ومتكامل
 .3متَّحدون يف املعرفة :اقتصاد تنافيس
بقيادة إماراتيني يتميزون باملعرفة 		
واإلبداع

 .4متحدون يف الرخاء :جودة حياة عالية
يف بيئة معطاءة مستدامة

يف عام  ، 2014أطلق صاحب السمو الشيخ
محمد بن راشد آل مكتوم " األجندة الوطنية "
لدولة اإلمارات  ،ومدتها سبع سنوات من أجل
توجيه الجهود نحو تحقيق رؤية
اإلمارات .2021تم تقسيم عنارص رؤية
اإلمارات  2021إىل ستة محاور وطنية متثل
القطاعات الرئيسية التي سيتم
الرتكيزلتحقيق الرؤية .

 .1مجتمع متالحم محافظ عىل
هويته

		

من أهداف مخطط الرؤية خالل السعي
للحفاظ عىل "مجتمع متالحم" يعتز بهويته
وانتامئه ،عن طريق توفري بيئة شاملة تدمج
يف نسيجها مختلف فئات املجتمع ،وتحافظ
عىل ثقافة اإلمارات وتراثها وتقاليدها
وتعزز من تالحمها املجتمعي واألرسي .كام
تطمح األجندة الوطنية ألن تكون دولة
اإلمارات من أفضل الدول يف العامل يف
مؤرش التنمية البرشية وأن تكون من أكرث
الدول سعادة ،ليتمكن كل مواطن من التعبري
عن فخره بهذا االنتامء.

 .2اقتصاد معريف تنافيس

أن تكون دولة اإلمارات يف قلب التحوالت
االقتصادية يف العامل ،وأن تكون العاصمة
االقتصادية والسياحية والتجارية ألكرث من 2
مليار نسمة ،لذا تواصل الحكومة جهودها
يف االنتقال إىل اقتصاد قائم عىل
املعرفة ،عرب تشجيع االبتكار والبحث
والتطوير ،وتعزيز اإلطار التنظيمي للقطاعات
الرئيسية ،وتشجيع القطاعات ذات القيمة
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املضافة العالية مبا يطور من بيئة األعامل
ويعزز من جاذبية الدولة لالستثامرات.

أن تكون الدولة من أفضل دول العامل يف
مجال ريادة األعامل ،وتشجيع املشاريع
الصغرية واملتوسطة يف القطاع الخاص،
وغرس ثقافة ريادة األعامل يف الجامعات
واملدارس ،باإلضافة إىل السعي إىل وضع
اإلمارات يف قامئة أفضل الدول يف نصيب
الفرد من الدخل القومي اإلجاميل.

 .3نظام صحي مبعايري عاملية

تطبيق نظام صحي يستند إىل أعىل
املعايري العاملية .حيث ستعمل الدولة
وبالتعاون مع كافة الهيئات الصحية بالدولة
عىل اعتامد كافة املستشفيات الحكومية
والخاصة وفق معايري وطنية وعاملية
واضحة من ناحية تقديم الخدمات وجودة
وكفاية الكادر الطبي.

ترسيخ الجانب الوقايئ وتخفيض معدل
األمراض املتعلقة بنمط الحياة كالسكري
والقلب وأمراض الرسطان لتحقيق حياة
صحية وعمر مديد ،إضافة إىل تقليل
مستوى انتشار التدخني ،وتطوير جاهزية
النظام الصحي للتعامل مع األوبئة واملخاطر
حية ،لتكون اإلمارات من أفضل الدول يف
الص ّ
جودة الرعاية الصحية.

 .4نظام تعليمي رفيع املستوى

أن تكون جميع املدارس والجامعات مجهزة
وجميع الطالب مزودين باألجهزة واألنظمة
الذكية وأن تكون املناهج واملشاريع
واألبحاث عرب هذه األنظمة الذكية .كام تتطلع
األجندة الوطنية إىل وضع طلبة اإلمارات
ضمن أفضل طلبة العامل يف اختبارات تقييم
املعرفة واملهارات يف القراءة والرياضيات
والعلوم ،إضافة إىل رفع نسبة التخرج من
املرحلة الثانوية مبا يتناسب مع املعدالت
العاملية ،وأن تكون جميع املدارس متميزة
بقيادات ومعلمني جميعهم مرخصني وفقاً
للمعايري الدولية.

 .5بيئة مستدامة وبنية تحتية متكاملة

من خالل الحرص عىل حامية البيئة وتحقيق
التوازن بني التنمية االقتصادية واالجتامعية.
لذا تسعى األجندة الوطنية لرؤية اإلمارات
 2021لتحقيق بيئة مستدامة من حيث جودة
الهواء ،واملحافظة عىل املوارد املائية،
وزيادة االعتامد عىل الطاقة النظيفة
وتطبيق التنمية الخرضاء .وفيام يخص البنية
التحتية ،تتطلع األجندة الوطنية إىل أن تصبح
الدولة األوىل عاملياً يف جودة البنية
التحتية للمطارات واملوانئ والطرق ،إضافة
إىل تعزيز جودة توفري الكهرباء واالتصاالت

لتصبح الدولة يف مقدمة الدول يف
الخدمات الذكية.

 .6مجتمع آمن وقضاء عادل

من خالل السعي إىل أن تكون دولة اإلمارات
البقعة األكرث أماناً عىل املستوى العاملي،
وذلك عرب تعزيز شعور كافة أفراد املجتمع
باألمان والوصول بالدولة إىل مراتب متقدمة
يف االعتامد عىل الخدمات الرشطية
والجاهزية لحاالت الطوارئ مع الحفاظ عىل
سالمة الطرق حرصاً عىل حياة سكان الدولة.
باإلضافة إىل تعزيز عدالة القضاة واالستمرار
واملؤسسات من
يف ضامن حقوق األفراد
ّ
خالل نظام قضايئ فاعل.
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TEXT A text b
أشكاله ،تعد اإلذاعة وسيلة من وسائل االتصال الجامهريي ،تظل تسهم بفاعلية يف
التقريب بني الشعوب واألمم ،كام أن اإلذاعة متثّل وسيلة إنسانية تسهم يف مكافحة
التحيز والتمييز ،والدعوة إيل إكتشاف وجهات نظر جديدة ،وتعزيز التفاهم بني
الثقافات"  .ومع إحتفال العامل باليوم العاملي لإلذاعة من كل عام ،يطرح سؤال بعينه
كل مرة ،أال وهو :هل ستبقى اإلذاعة وسيطاً إعالمياً؟ ،وهل سيظل لها دور يف عرص
الوسائط املتعددة والرقمية والتواصل اإلجتامعي التي أخذت تشغل اهتامم معظم
الناس هذه األيام؟

اليوم العاملي لإلذاعة

متكن الراديو  -باالستمرار عل قيد الحياة باعتباره وسيطا إعالميا ذا تاريخ طويل وتأثري
كبري  -منذ بدء أول بث إذاعي يف أوائل العرشينيات من القرن املايض ،متاشيًا مع
تطورات عرص املعلوماتية والتكنولوجيا الرقمية ،و يعد من أكرث الوسائط اإلعالمية جذبا
وصول ألكرب عدد من رشائح املجتمع .ومازالت تحتفظ
ً
للمستمعني يف أرجاء العامل
هل الوصول إليه الستقاء
اإلذاعة مبكانة خاصة داخل كل مجتمع محيل كمصدر يس ُ
األخبار واملعلومات املهمة .ومبناسبة اليوم العاملي لإلذاعة لعام  ،2021ندعو
محطات اإلذاعة يف العامل إىل االحتفال بالذكرى السنوية العارشة إلعالن هذه
املناسبة .ويتمثل موضوع اليوم العاملي لإلذاعة لهذا العام ،املعنون بــ’’إذاعة
متجدة لعامل متجدد‘‘ ،للتذكري مبدى ارتباط هذه الوسيلة بتاريخ البرشي ،ومواكبتها
ملختلف التطورات التي طرأت عىل مجتمعاتنا ،وتكييف خدماتها مع هذه التطورات،
فاإلذاعة تتغري عىل وقع التغري يف العامل.

العاملي
م
 13فرباير  /شُ باط بوصفه اليو ٌ
ّ
العاملي لإلذاعة
م
لإلذاعة .وتم إقرار اليو ٌ
ّ
يف شهر ديسمرب  /كانُون األَول من العام
مة لألُمم
2012م من قبل الجمعيّة العا ّ
املتّحدة ،فأصبح بذلك يوماً تحتفي به جميع
وكاالت األُمم املُتّحدة ،وصناديقها،
وبرامجها ،ورشكاؤُها ،ودعمت شتّى
الوِكاالت اإلذاعية هذه امل ُبادرة ،ومتنت
ن تقدم
الجمع ّية العامة لألُمم امل ُتحدة  ،أ ّ
عم
املحطَّات ذات اإلمكانيات ،والخربة  ،الد َ
ف جميع أنحاء
الالَّزم للمحطَّات ال َّنامية،
ِ
العامل.
بالتزامن مع ذكري اليوم الذي أُنشئت
فيه إذاعة األمم املتحدة يف يوم /13
شباط -فرباير1946 /م .يحتفل العامل من كل
عام باليوم العاملي لإلذاعة ،إحتفاء بقدرة
اإلذاعة عىل تجسيد وتعزيز التنوع بجميع

ويف أثناء جائحة كوفيد  ،19 -يرست اإلذاعة مواصلة العملية التعليمية ،كام كانت
عنرصا هاما يف التصدي للمغاالطات اإلعالمية ،وأداة فعالة يف نرش الوعي بالتدابري
املقررة للحامية من انتشار الجائحة من مثل التباعد .ولذلك فإن شعار االحتفالية لهذا
العام ’’إذاعة متجددة لعامل متجدد‘‘ هو مبثابة مديح ملرونة اإلذاعة ،وإشادة بقدرتها
عىل التكيف الدائم مع التحوالت املجتمعية واحتياجات املستمعني .وإلن االستامع إىل
اإلذاعة متاح يف كل زمن ومكان ،فهي مل تزل اإلداة اإلعالمية األوسع انتشارا ،فضال عن
أنها تتيح مساحة تضمن للجميع التعبري عن آرائهم .ويصبو هذا اليوم العاملي إىل
تسليط الضوء عىل التزام اليونسكو بتعزيز االتصال والتواصل بني مختلف املجتمعات
بغية ترسيخ التفاهم املتبادل فيام بينها من خالل تعزيز التدفق الحر لألفكار ،عن طريق
الكلمة والصورة .إذ تحرص املنظمة عىل تطور اإلذاعة باستمرار والحفاظ عليها حرة
ومستقلة وتعددية ،وذلك لتشجيع إرشاك أصوات مختلفة ومتعددة يف النقاش العام،
وتوسيع نطاق االنتفاع باملعلومات واملعارف.

وتعد اإلذاعة أداة فعالة لالحتفاء بالحياة اإلنسانية عىل تنوعها ،وتوفر منربا ً لنرش
الخطاب الدميقراطي .وتظل اإلذاعة أكرث وسائل اإلعالم استخداماً عىل الصعيد
العاملي .وإذ متلك اإلذاعة هذه القدرة الفريدة عىل الوصول إىل عدد كبري جدا ً من
الناس ،فإنها تستطيع أن ترسم معامل حياة املجتمعات يف إطار التنوع ،وأن تكون
ساحة تتيح للجميع إمكانية التعبري عن آرائهم ومتثيلهم واإلصغاء إليهم .وينبغي
ملحطات اإلذاعة أن توفر خدماتها ملختلف املجتمعات عىل تنوعها ،وأن تقدم إليها
تشكيلة متنوعة من الربامج ووجهات النظر واملحتويات .ويجب أن تكون املحطات
اإلذاعية قادرة ،من حيث تنظيمها وتشغيلها ،عىل التعبري عن تنوع مستمعيها.

إعداد وتقديم الطالبة:
عائشة عبدالله الحوسني ،نقالً عن صحيفة
البيان

جآءت ِ
فكرة اإلحتفال بهذا اليوم من قبل
األكادمييّة األسبانيّة لِإلذاعة ،وج ّرى
تقدميها رسم ّياً من قبل الوفد الدَّائم
اإل
ِسبان لدى ال ُيونسكُو يف الدّورة 187
ِّ
ف شهر سبتَمرب  /أَيلول
نفيذي
ِ
للمجلس التّ
ّ
منظّمة األُمم املُتّحدة
2011م ،وأقرته ُ
علوم والثقافة ،ال ُيونسكُو يف
للرتبِية وال ُ
الثّالث ِ
ّان 2011م يف
من نُوفمرب  /ترشين الث ِ
السادسة والثالثني امل ُنعقَدة بتاريخ
د َّ
ورتها َّ
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اإلسالمية.

إذاعة زايد للقرآن الكريم :إنطلقت يف عام
2010م ،وتعنى بعرض التالوات القرآنية
املختلفة والربامج الدينية الهادفة.

إذاعة الفجرية إف إم :تم إطالق بثها يف
عام 2006م ،وأكدت عىل ترسيخ نهج إعالمي
واضح.

قناة ديب  (33ديب ون ) :وهي قناة ناطقة
باللغة اإلنجليزية ،تم إطالقها عام 1978م،
وتستهدف األجانب .ويف عام 2004م ،حلت
قناة (ديب ون) محلها.
قناة ديب اإلقتصادية :وهي تعترب أول قناة
تعنى بالشؤون اإلقتصادية والتجارية يف
عاملنا العريب ،وتسلط الضوء عىل سوق
املال واألسهم والبورصات.

نشأة وتطور الراديو والتلفزیون يف
دولة اإلمارات العربية املتحدة
إعداد وتقديم الطالبة:

ريم القايدي ،نقالً عن صحيفة الخليج
بدأت اإلذاعة يف دولة اإلمارات العربية
املتحدة ،قبل البث التلفزيوين ،من خالل
محاوالت فردية ،وأخرى رسمية ،وكانت أوىل
املحاوالت الفردية يف عام 1958م ،بديب
من خالل العميد املتقاعد صقر ماجد املري،
وقد حملت اسم إذاعة ديب من الشندغة،
وكانت تبث ملدة ساعة يومياً ،ومن ثم جاءت
إذاعة عجامن ( ،)1965 – 1961والتي أسسها
راشد عبدالله بن حمضة العلييل ،وكانت تبث
ثالث ساعات يومياً .و أوىل اإلذاعات الرسمية
كانت صوت الساحل من اإلمارات املتصالحة
بالشارقة ،التي تأسست  1962وتوقف بثها
عام  ،1970وشهدت هذه اإلذاعة إنطالق أول
صوت نسايئ إذاعي إمارايت ،وهي
املذيعة حصة العسييل (عام  ،)1965وكان
حينها تبلغ من العمر  15عاماً .وتأسست
إذاعة أبوظبي عام  ،1969حيث تم إفتتاح
اإلذاعة بكلمة مسجلة بصوت الراحل
املؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان.

بعد ذلك جاءت إذاعة ديب ،والتي حلت محل
إذاعة "صوت الساحل" عام 1970م ،وكان مقر
البث هو مبنى اإلذاعة والتلفزيون الحايل،
الذي يقع قريباً من جرس آل مكتوم ،ومن
األصوات املحلية التي برزت فيها (الراحل
عبدالغفور السيد ،سعيد الهش ،صالح
بوحميد) ،ومن األصوات العربية (محمد
املحتسب  -1975 – 1972ديب ،وبعدها
اإلمارات من أبوظبي حتى عام  ،)1982حسيب
كيايل ،حسن أحمد ،عبدالقادر الكردي ،عمر
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أبوسامل ،عبدالعزيز اسامعيل) .و يف  31أغسطس/آب من عام 1972م ،تم إفتتاح إذاعة
اإلمارات العربية املتحدة من الشارقة ،ويف  5نوفمرب/ترشين الثاين 1975م ،إتخذ الشيخ
الدكتور سلطان بن محمد القاسمي قرارا ً بضم اإلذاعة إىل وزارة اإلعالم ،ويف  15نوفمرب/
ترشين الثاين 2000م ،تم إعادة إفتتاح إذاعة اإلمارات العربية املتحدة من الشارقة.

تتمتع اإلذاعة يف دولة اإلمارات العربية املتحدة مبكانة بارزة ،وهي الوسيلة الشعبية التي
ما .عندما كانت اإلمارات تحت اإلحتالل الربيطاين ،كان لدى
ظهرت يف دولة اإلمارات منذ  60عا ً
هيئة اإلذاعة الربيطانية ( )BBCإستوديو راديو  FMمحيل كأول محطة إذاعية تبث من دولة
اإلمارات العربية املتحدة ،ثم بعد ذلك إنشئت راديو أبو ظبي يف عام 1966م.

أهم املحطات اإلذاعية:

إذاعة صوت الساحل :يف عام 1962م تم تأسيس إذاعة صوت الساحل يف منطقة املرقاب
بالشارقة ،وإستمرت لعدة سنوات قبل اإلتحاد ،وتوقفت عن البث عام 1970م.
إذاعة عجامن :من أوائل اإلذاعات يف اإلمارات ،أسسها راشد بن حمضة يف أوائل الستينات،
وكانت تبث الربامج الدينية والثقافية ونرشات األخبار والقصائد واألشعار وأغاين املطربني
العرب ،مثل عبد الحليم حافظ وأم كلثوم.

إذاعة أبو ظبي :تأسست يف الخامس والعرشين من فرباير عام 1969م ،وتضمنت فقرات
اإلذاعة النرشات اإلخبارية والقرآن الكريم واألحاديث الدينية ،وإهتمت بالتغطيات الخارجية
كسباق الهجن وعروض الخيول العربية.
إذاعة القرآن الكريم :تم تأسيسها يف عام 1979م ،وتختص بالربامج الدينية والفقهية
واألرسية املتنوعة.

إذاعة إمارات إف إم :تعترب من أكرث اإلذاعات جذبًا للمستمع خليج ًيا وعرب ًيا ،وتم تأسيسها يف
عام 1995م.

إذاعة ستار إف إم :تم تأسيسها يف عام 2009م ،وتجمع بني الطابع العريب والغريب ،وتبث
أحدث األغاين.

إذاعة أبو ظبي كالسيك :يف عام 2009م ،تم تأسيس هذه اإلذاعة اململوكة لرشكة أبوظبي
لإلعالم ،وتعنى باملوسيقى الكالسيكية يف اإلمارات.

إذاعة ديب :أسسها يف 1971م ،رياض الشعيبي ،وكانت تعنى بالربامج اإلخبارية والبث
املبارش.

إذاعة الشارقة :إفتتحها الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو املجلس األعىل
حاكم الشارقة يف عام 1972م ،وتذيع القرآن الكريم واألحاديث النبوية الرشيفة والثقافة
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قناة ديب الرياضية :تتميز بجهودها
املتواصلة يف نقل كافة الفعاليات الرياضية
املحلية والعربية والدولية ،ولقبت بقناة
الجامهري.
قناة سام ديب :تم إطالق هذه القناة عام
2005م ،وتعنى بالشأن املحيل والخليجي.

قناة ديب ريسنج :تقوم بتغطية ونقل جميع
سباقات الخيول والهجن والصقور يف دولة
اإلمارات.

تلفزيون الشارقة :تم إفتتاحه يف الحادي
عرش من شهر فرباير عام 1989م ،وهو
جهاز إعالمي ملتزم ومسؤول ،تأسس
ليكون منارة من منارات الثقافة والفكر
واألدب والقيم األصيلة يف مجتمع اإلمارات
واملنطقة ،أفتتحه الشيخ الدكتور سلطان بن
محمد القاسمي عضو املجلس األعىل
لالتحاد حاكم الشارقة ،ليكون ضيفًا عىل كل
بيت إمارايت ،وال يزال يواصل عطاءه الرثي
ما عىل نفس املنهاج الذي تأسس
منذ  21عا ً
يف ضوئه.
تلفزيون عجامن :بدأ البث األريض فيه عام
1996م ،ويف عام 1998م بدأ البث الفضايئ.

نات جيو كيدز أبوظبي :أول قناة وثائقية
عربية موجهة لألطفال ،بدأ بثها يوم /20
نوفمرب2017/م.

التلفزيون:

يف العام  ،1969تم إطالق أول محطة
تلفزيونية يف دولة اإلمارات العربية
املتحدة ،وهو تلفزيون أبوظبي ،وتزامن
اإلفتتاح مع اإلحتفال الثالث بالعید للشیخ زاید
بن سلطان آل نھیان  ،يف  6دیسمرب 1969م ،
عندما بدأ البث باللون األسود و األبیض ،ثم
تحول يف /4دیسمرب 1974م للبث امللون.
وبعد تأسیس الدولة ،أضیف التلیفزیون إىل
وزارة اإلعالم والثقافة ،وأصبح التلفزیون
الرسمي للدولة  ،تحت اسم "تلفزیون
اإلمارات العربیة املتحدة بأبوظبي" و بدأ
تلفزیون الشارقة البث األريض يف /2
نوفمرب1989 /م ،وإنتقل إىل البث الفضايئ
يف  /1أكتوبر 1996م  .وتم إنشاء قناة
جدیدة لبث الربامج الدینیة ،وتم إطالقھا
رسمیًا يف  /22مارس1997/م بأكرث من لغة،
و يف العام 2009م ،صدر املرسوم
األمیري رقم  25من الشیخ الدكتور سلطان
بن محمد القاسمي ،عضو املجلس األعىل
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حاكم الشارقة ،بإنشاء مؤسسة الشارقة لإلعالم ،وھي مؤسسة حكومیة مكرسة لتطویر
قطاع اإلعالم يف إمارة الشارقة ،وتھدف املؤسسة إىل املساھمة يف تطویر كوادر
إعالمیة وطنیة قادرة عىل مواكبة متطلبات العرص التنموي.

يف سنوات التسعینیات تم إطالق العديد من القنوات التلفزیونیة الحكومیة والخاصة يف
دولة اإلمارات العربیة املتحدة لتقدیم خدماتھا للمشاھدین ،منها تلفزیون عجامن (،)1998
تلفزیون رأس الخیمة ( ، )2008تلفزیون الفجیرة  ،قناة الظفرة ( ،)2010قناة بینونة ( ، )2013إىل
جانب العدید من املحطات اإلذاعیة املحلية .واملعروف أن مؤسسة اإلمارات لإلعالم ،هي
هيئة حكومية مسؤولة عن إنشاء أول محطة تلفزيونية إماراتية يف عام 1969م .هو أيضاً
حد".
مقر قناة اإلمارات ،وهي القناة الرسمية لإلمارات العربية املتحدة تحت شعار "البيت متو ّ

أهم املحطات التلفزيونية:

تلفزيون اإلمارات العربية املتحدة ( أبوظبي األوىل) :تعد قناة أبوظبي
األوىل اإلمتداد األول لتلفزيون اإلمارات العربية املتحدة من أبوظبي
إىل جانب القنوات األخرى ،حيث بدأ التلفزيون إرساله يف أغسطس
1969م ،أما قناة أبوظبي بشكلها وشعارها الجديد "أبوظبي األوىل"
فتمت يف شهر أكتوبر عام 2008م .وتركز القناة عىل مجموعـة من
الربامج املنوعة والرتفيهية والثقافية واإلجتامعية والحوارية
والتقارير واملسلسالت الدرامية واألفالم العربية املوجهة إىل جميع
أفراد العائلة العربية ،إضافة إىل نرشة األخبار املميزة التي يتم إرسالها
إىل جميع منطقة الرشق األوسط وشامل إفريقيا.

أبو ظبي الرياضية :تسعى القناة الرياضية والقناة الرياضية  2إىل الرتقاء
والنهوض بالرياضة املحلية والعربية من خالل الرتكيز عىل مختلف األنشطة
الرياضية ،حيث تأسست القناة الرياضية عام 1969م ،ويف أكتوبر  2008حققت
القناة نقلة نوعية يف الشكل واملضمون .حيث طورت من إمكانياتها يف نقل
الدوري اإلمارايت ،ويف عام 2008م ،بثت األوملبياد ،وتخصصت يف نقل مباريات
الدوري السعودي ،وهي تؤمن تغطية كاملة وشاملة لألحداث الرياضية عىل
مستوى دولة اإلمارات واملنطقة بشكل عام.

قناة أبو ظبي اإلمارات :تم إنشاء قناة اإلمارات بهدف التوجه إىل املشاهد
املحيل ،ملعرفة كل ما يتعلق بدولة اإلمارات وفعالياتها وشعبها من خالل
ثقافته وهويته وإهتامماته املختلفة ،حيث تقدم القناة الربامج املحلية
ما عربية
والرتفيهية املتنوعة ،حيث تشمل برامج محلية وعربية وعاملية ،وأفال ً
وعاملية أيضً ا .يصل بث القناة محل ًيا ،عن طريق املحطات األرضية ،وفضائ ًيا عن
طريق القمر الصناعي عربسات ،لتصل إىل جميع الدول العربية وأنحاء مختلفة من
العامل.

أبو ظبي دراما :كانت إنطالقة قناة أبوظبي دراما يف أبريل من عام 2010م ،وهي
أول قناة درامية مجانية عربية شاملة تبث مسلسالتها عىل مدى  24ساعة ومن
دون فواصل إعالنية .تستهدف القناة فئة محبي الدراما يف املنطقة ،وتتخصص
يف عرض أفضل وأحدث إنتاجات الدراما العربية ،من مسلسالت حققت حضو ًرا الفتًا
عىل الساحة ،والقت إستحسان املشاهدين .وتتوزع مسلسالت "أبوظبي دراما" بني
الدراما الخليجية والسورية واملرصية باإلضافة إىل املسلسالت املدبلجة،
وبذلك تتيح القناة ملشاهديها التمتع مبشاهدة أكرب قدر من
أعاملهم املفضلة ونجومهم املحبوبني.
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حباب املاحي عبدالله

يع ّد الصيد بالصقور رياضة إماراتية تقليدية
تعود إىل أكرث من  2000سنة تعترب الصقور
رمزا ً للقوة والرفعة والصرب والشجاعة حتى
أصبحت شعارا ً للكثري من الدول العربية
ومنها دولة اإلمارات وقد اشتهر أهل
اإلمارات منذ قديم الزمان بحبهم للصقور
ومعرفة حسن آدابها وتدريبها وترويضها
ومعاملتها وتوارثوا ذلك جيالً بعد جيل
وأصبحت لهم وسائل خاصة بهم يف
التدريب تعترب من أحسن الطرق بني مثيالتها
عند أصحاب الهواية واملامرسني لها يف
العامل حيث تعترب رياضة الصيد بالصقور جزءا ً
من الرتاث الذي توارثه األبناء عن اآلباء
واألجداد.

تعد رياضة الصيد بالصقور أو"البيزرة" -
وهي كلمة مشتقة من اسم طائر الباز وهو
من أشهر أنواع الصقور  -أو الصقارة ،من
أشهر وأقدم الرياضات التي عرفتها
الشعوب العربية وكانوا ميارسونها الصطياد
األرانب الربية وطيور الحبارى كوسيلة
لتوفري الغذاء إىل أن تطورت فيام بعد
لتصبح رياضة تقليدية مقننة بضوابط قانونية.
وأصبحت رياضة الصيد بالصقور هواية
ورياضة الرتباطها بالقيم النبيلة والشجاعة
والفخر واملجد التي تشملها القيم العربية
املرتبطة بهذه الرياضة ومن أهم الرياضات
التقليدية يف دولة اإلمارات العربية
املتحدة باإلضافة إىل صلتها بالحفاظ عىل
الطبيعة والصيد املستدام ،وروح الصداقة
التي تربط بني الصقّارين حيث أبدع أهل
اإلمارات يف اصطيادهم ألغىل أنواع
الصقور يف العامل التي تأيت مهاجرة من
عدد من الدول البعيدة يف هجرتها السنوية
حيث يستخدمون كل املهارات وفنون الصيد
لرتويض الصقر الربي ليصبح صيادا ً ماهرا ً
ومرافقاً جيدا ً يف غضون أيام ،ومع انتهاء
موسم الصيد كان يتم إطالق الصقور إىل
الربية مرة أخرى.
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يتطلّب الصيد بالصقور الكثري من الصرب والتعاون بني مريب الصقور وطريه ،فكلّام تعامل
معه بلطف وتعاطف ،كسب ثقته وبدأ يطيعه .و يصف املغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل
نهيان يف كتابه "تدريب الصقور :تراثنا العريب" أحد تقنيات هذا التقليد العريق ،حيث يقوم
الصياد بحفر فجوة يف األرض ويختبئ بني األشجار ،ومن ثم يستخدم طائر الحامم كفخ
اللتقاط الصقر .وبعد ذلك ،يُخرج الحاممة من الفجوة ويتحكّم بتحركاتها من خالل ربط خيط
برجلها ،وحاملا يثب الصقر عىل فريسته ،يقوم الصياد بسحب الخيط برفق حتى يقع الصقر
يف قبضته .ومن التقنيات األخرى ،يتم استخدام الشباك ،بحيث تكون الحاممة الفريسة أيضاً.
يسك بفريسته ،فيقوم الصياد برفع الشباك عنه وإعطائه
يلتقط الشباك الصقر مبج ّرد أن ُ
إىل مريب الصقور ليبارش بتدريبه.
يستطيع الصقارون التعرف إىل بدء موسم الصيد مع بدء طلوع "نجم سهيل" حيث تبدأ
عملية التحول التدريجي يف املناخ وتأخذ درجة الحرارة يف االنخفاض وتبدأ طالئع الطيور
املهاجرة الربية والبحرية يف الوصول إىل شواطئ الخليج العريب الدافئة وتسمى عملية
نزوح الطيور إىل هذه املنطقة بـ "اللفو" كام تعرف عملية هجرة الطيور يف طريق مناطق
اإلشتاء وعودتها إىل مواطن تكاثرها بـ"العبور".

إعتمد املجلس األعىل لالتحاد الصقر شعارا ً لدولة اإلمارات يوم  9ديسمرب عام ،1971
وتلعب الصقور -التي تعد نوعا من الطيور الجارحة المتالكها مخالب قوية والعتامدها
بطعامها عىل اللحوم -دورا مهام يف تاريخ الشعوب العربية وحضارتها األصيلة وموروثها
 2نوعا تعيش يف
العريق حتى أصبح موروثا تراثيا أصيال .وتقدر أنواع الصقور بأكرث من 70
مختلف البيئات ويف جميع القارات عدا القارة القطبية الجنوبية ومتتاز بحدة النظر إذ ميكنها
الرؤية أفضل بثامين مرات من اإلنسان كام أنها تستطيع أن تحدد مكان الفريسة من مسافة
 3كيلو مرتا
 100قدم ورؤيتها من ارتفاعات عالية وتسري معظم الصقور برسعة تصل إىل  20
يف الساعة الواحدة ،مام يجعل الصقر الرمز األمثل للتعبري للحضارة العربية بشكل عام و
الثقافة اإلماراتية بشكل خاص.
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التنمر اإللكـرتوين

قرية الرتاث

إعداد وتقديم:
د .سامح خميس

مر اإللكرتوين إىل
يشري مفهوم التن ّ
السلوك العدواين وغري املرغوب فيه
والذي يقوم عىل استخدام شبكة اإلنرتنت
إللحاق األذى باآلخرين واإلساءة لهم؛ من
خالل نرش أو مشاركة محتوى سلبي وضا ّر
عن شخص ما ،ويتضمن مشاركة وتبادل
املعلومات والصور الشخصية لشخص مام
يعرضّ ه للسوء واإلهانة واإلحراج،وبسبب
أهمية هذا املوضوع وانتشاره يف وسط
التواصل االجتامعي أجرينا مقابله مع مدير
التسجيل والقبول الدكتور سامح خميس
لنتحدث معه عن التنمر اإللكرتوين وتأثريه
عىل األفراد من الناحية النفسية,ولقد وضح
مفهوم التنمر االلكرتوين هو منط
مستحدث من التنمر ,ومفهومه العام
العمل عىل ألحاق األذى والرضر سواء
جسدي أو نفيس أوعن طريق شخص أو
عدة أشخاص  ,التنمر االلكرتوين مع دخول
الوسائط املتعددة و وسائل التواصل
االجتامعي بدأ يحدث التنمر من خالل هذه
الوسائط مثل الفيسبوك وتويرت واستقرام
واملاسنجر  ,وأكمل حديثه عن الفرق بني
التنمر االلكرتوين والواقعي ,التنمر بصورة

يف الفجرية

عامة هو احداث االذى باالخرين,نجد ان الواقعي يكون عن طريق االستهزاء يف مجموعات
وجه لوجه ,وهذه الظاهرة موجودة منذ القدم  ,ولها عدة مسميات من عنف و تنمر,وهذه
الظاهرة غري محبوبة من قبل املجتمع ويجب التصدي لها ,وأثرت جائحة كورونا عىل استخدام
الوسائل االلكرتونية بكرثة وانتشار التنمر االلكرتوين ,وأما عن اشكال التنمر فقد تحدث قائال
يوجد نوع العنف الجسدي والتنمراللفظي و التنمر الجنيس والتنمر العرقي و األخري قد
يكون معدوما يف دولة اإلمارات.

وأكمل حديثه عن الدوافع النفسية التي تدفع األفراد إىل ظاهرة التنمر,قد يكون الشخص
مريض نفسيا بسبب التنشئة االجتامعية فيها إشكالية تدفعه للتنمر عىل اآلخرين ويحتاج إىل
معالجة سلوكيا ونفسيا,قد يعاين هذا الفرد من التنمر عليه يف مرحلة من مراحل عمره
فأحس بنوع من العجز مام دفعه للتنمر عىل االخرين,وقد يكون الضغط من االصدقاء أو من
األرسة ,أو طريق عن النمذجة بأنه رأى مناذج وتأثره بها وتعلم التنمرويطلق عليه بتعلم
االجتامعي  ,وكذلك يعتربنوع من انواع الغرية من زميله املتميز بغرض احباطه وإظهار القوة
عليه,وقد يكون الضحية فيه عيب ظاهر ويجذب االشخاص لالستهزاء به,وتكلم الدكتور سامح
عن ضوابط ظاهرة التنمر اوال ان التذكري بأن كل االديان الساموية تدعو لعدم التنمر وعدم
مقابلة االساءة باالساءة,وعىل الضحية أن يصارح االهل واملدرسني حتى ال يستمر هذا التنمر
ويكون هناك ضبط وعدم التوسع والزيادة يف التنمر ,كام حث الشيخ زايد طيب الله ثراه عىل
التسامح مع االخرين ,وكذلك البد أن يكون هناك وعي وتقبل للعالج النفيس واالضطرابات
النفسية واللجوء إىل الطبيب النفيس  ,ولقد اهتمت دولة االمارات بوضع اخصايئ نفيس مع
االخصايئ االجتامعي يف معالجة هذه املشاكل  ,كام ان لالعالم ولرجال الدين دور كبري يف
التوعية ودور للحد من هذه الظاهرة.
ويف نهاية املقابلة نشكر الدكتور سامح خميس عىل اتاحة هذه الفرصة لنا واالستفادة
من اضافاته العلمية وتوعوية واالرشادية ونشكره ملشاركته معنا.

إعدد وعرض الطالبة:
خديجة الكعبي
تعترب قرية الرتاث من املعامل الرتاثية
املهمة يف مدينة الفجرية ،حيث تحيك
قصة الرتاث االمارايت االصيل الذي شهدته
منطقة الفجريةقدمياً ،حيث صور فيها
الحياة االماراتية القدمية التي كانت تتميز
بالبساطة والجامل .تحتوي القرية عىل عدة
اقسام منها القسم البحري ،البيئة
الزراعية ،املهن القدمية ،البيت الشعبي،
االلعاب الشعبية  ،بيت العسبق ،
مخزناالسلحة.
يتضمن القسم البحري من طرق الصيد
القدمية من شباك وسفن وقوارب  ،بينام
يحتوي قسم املهن القدمية عىل مختلف
املهن التي وجدتانذاك كالحالق ( املحسن )
 ،والنجار الذي يستخدم الخشب لصناعة
االدوات املنزلية  ،والخباز الذي يقوم
بصناعة الخبز بعد تحميصهبالتنور  ،والخياط ،
الحواي ( العطار ) الذي يبيع االعشاب الطبية
 ،والحداد الذي يقوم بصهر الحديد لصناعة
االدوات الحديدية مثاللخناجر والفؤوس  ،و
دكان اشكري الذي يشبه وظيفيا البقاالت
يف وقتنا الحايل ،ودكان فاضل لبيع وتصليح
السياكل.
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اما البيت الشعبي فيحتوي عىل السبلة
وهو مجلس اجتامعي شعبي يلتقي به
سكان الحي او القرية يف االفراح واالتراح و
للصلح بينالخصوم او ملنقاشة امر يخص
القرية  ،وعريش يجتمع فيه النساء  ،مبطخ
يحتوي عىل االواين و االدوات املستخدمة
يف الطبخ والتنظيفباالضافة اىل الرحا،
وغرفة العروس التي تحتوي عىل رسيرها
ومالبسها و زهبتها ومنز ( رسير )الطفل و
الحيل التي كانت تستخدمها.
ويحرص العاملون يف القرية عىل تعريف
الزوار بهذا املعلم الرتايث بشكل ودي و
لطيف ،للمشاركة يف تعزيز القطاع
السياحي يف دولةاالمارات بشكل ايجايب
وابراز روعة تاريخ الفجرية بشكل خاص.
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مقابالت

ثقافة وتراث

غربة

مقابلة صحفية مع الخريجة
رزان إبراهيم ملحم

للشاعر املرصي /محمود سامي البارودي

 .1كفى مبقامي يف رسنديب غربة  ....نزعت بها عنـي ثياب
العالئــقِ

ع اإلقامة ،
مقام /موض ُ
املفردات :كفى /مبعنى الرفض َ ،
ع ُد والهجرة  ،نَ َز َع ثيابه /
رسنديب/بَلَ ٌد يف رسيالنكا ُ ،
غ ْربَة /البُ ْ
ق /الصداقات
َ
عالئِ ُ
ها َ ،
خل َ َ
ع ُ

معنى البيت :يصف الشاعر معاناته وضجره يف طول الجلوس
يف (رسنديب) ألنها قطعته عن أهله وأحبته) ،نزعت بها عني ثياب
العالئق) شبه العالئق والروابط بني الناس بالثياب.

أجرت الطالبة شهد أمين ناصيف ،مقابلة
صحفية مع الخريجة رزان إبراهيم ملحم
جريجة ،كلية الصيدلة جامعة العلوم
والتقنية يف الفجرية...أنه لرشف عظيم
مبقابلة خريجة من جامعتنا وجزيل الشكر
لها عىل اإلستجابة الكرمية إلجراء هذه
املقابلة الصحفية ،فإيل مضابط الحوار...

 .2ومن رام نيل الع ّز فليصطرب عىل....لقاء املنايا واقتـحام 		
املضايــقِ
املفردات :رام /ر ِ
وة واملنعة
غب فيه ،نيل/بلوغ املراد ،العز/الق َّ
و ،املنايا /املوت ،اقتحام/خوضه بش َّد ٍ
ة وبصعوبة،
ُّ
والسم ُّ
ضايق/ما ضاق واشت َّد من األُمور.
م
ُ
َ
معنى البيت :من يرغب للوصول للعزة والرشف عليه تحمل
املصائب والظروف والصرب عليها (لقاء املنايا) شبه املنايا
باإلنسان

مـن حدّي
 .3فإن تكــن األيام رنّـقْـــن مرشبــي ....وثلّ ْ
خطُــوب الطّوارقِ
بال ُ
ِ
َ
ُوب
ط
خ
،ال
ك
َ
/
م
ل
ث
�،
ب
ش
ي
ما
ب/
رش
م
،
ر
َد
ك
/
ء
ْم
ل
ا
َق
ن
ر
املفردات:
ْ
ُ
َ
َ
ٌ
َ ُ
َ َ سَّ َ
ُ َ
َ َ َ
م ُر العظيم
/الشَّ أْ ُ
ن أَو األَ ْ
		

معنى البيت :إن قست األيام عىل الشاعر وكدرت صفو حياته
وأدى ذلك إىل ضعفه من كرثة املصائب والنكبات ( ،رنقن
مرشيب) شبه الشاعر األيام باليشء الذي يكدر صفو املاء ،
(ثلمن حدي ) شبه الشاعر نفسه بالسيف الذي يسكر

ولتني خُــدْعــ ُ
حن ُ
ة عن
غيتني م ْ
ة عن خليقتـــي ....وال ح ّ
 .4فام ّ
طرائقـي
املفرداتِ :
ء والشِّ دَّة.
محنة /البال ُ

ترحب أرسة تحرير مجلة سواحل الطالبية
التي تصدرها الجمعية العلمية لطلبة كلية
اإلعالم بجامعة العلوم والتقنية يف
الفجرية ،بإستضافتكم يف هذه املقابلة،
ويف مستهل املقابلة نريد أن نعرف يف
أي عام تخرجت؟

معنى البيت :فكل املحن والنكبات ال تغري عن طبعه األصيل ومل
تحوله عن مذهبه ومبدئه

 .5ولك ّننــي باقٍ عىل ما يســ ٌرين  ...ويُغضب أعدايئ ويُرضــي
أصادقي

أنا من خريجات عام زايد بكل فخر.

املفردات :أصادق /جمع صديق

كيف كانت مسريتك الدراسية يف الكلية؟

معنى البيت :وهو عازم عىل البقاء عىل مبادئه  ،واقفاً يف
وجه أعدائه مرضياً ألحبائه

مسرية الدراسة كانت مليئة بالتحديات التي
كان ال بد من تجاوزها ،لكنها أيضا كانت جميلة
بوجود الرفقة الطيبة والكادر التعليمي
املميز.

مصادق  .....كفرحة ِ بُعــــدي عن
ة بعدي عن
 .6فحســر ُ
ٍ
حبيب ُ
عد ِ
مــا ِذقِ
و ُ
م َ

حرسة /شدَّة الح ْزن  /مصادق/مخلص ،ماذق /غري
املفردات َ :
مخلص

ما هي اإلنجازات التي حققتيها خالل
مسريتك الدراسية بالجامعة؟

معنى البيت :فحزنه وأمله وحرسته لفراق أحبته وصحبه وتقابلها
فرحة وسعادة ناتجة عن بعده عن أعدائه املنافقني الكاذبني

املشاركة مبختلف املسابقات سواء عىل
مستوى الكلية او الجامعة.

 .7فتلك بهـذي وال ًنجاة غنيمــ ُ
ة ....من الناس ،والدنيا مكيدة
حـاذقِ
املفردات :امل ِكيدَة  /خديعة ،حاذق  :ماهر

ماهي تطلعاتك للمستقبل أكادمييا أو
مهنيا؟
أتطلع لتكملة دراستي والحصول عىل
شهادة الدكتوراة.

معنى البيت :وهذه الفرحة تعادل تلك الحرسة  ،وبذلك تكون
النجاة والبعد عن الناس غنيمة  ،واملاهر الذيك هو الذي
يستطيع أن يستفيد من الدنيا لصالحه

نصيحة تقدميها لطلبة جامعة العلوم
والتقنية يف الفجرية؟

ة يف
د ًر ُ
يل بجـهله...ومل يد ِر أنّـي ُ
 .8أال أيـها الـ ّزاري ع ّ
املفــارقِ

نصيحتي باإلستمتاع بكل لحظة متر يف رحلة
الدراسة بحالوتها ومرها فهذه املرحلة من
أجمل مراحل الحياة.

		

مفار ُ
ِق /موضع
املفردات :الزاري /الالئم والعائب ،دُرة  -:اللؤلؤة املضيئة َ
انفراق الشَّ عر

معنى البيت :ثم يوجه خطابه لالمئني عليه لجهلهم مبكانته ومل
يقدروه حق قدره ومل يعرفوا أنه كالجوهرة يف جبني أمته وذلك بسبب
الدفاع عنها (،ومل يدر أين درة يف املفارق)شبه الشاعر نفسه بالدرة
التي تزين كل مفرق (تشبيه بليغ )
		
ليســت بلغـو
عــال
 .9تعـــ ّز عن العليــا ِء باللؤم واعتزل...فإ ً
ْ
ن ال ُ
املناطقِ

املفردات :اللغو /الكالم الذي ال فائدة

معنى البيت :يطلب من المئيه أن يبتعدوا عن العلياء بلومه وتأنيبه ألن
العلياء ال تنال بالكالم الذي ال فائدة فيه

ن تقبل الضيْم نفســه  ...ويرىض مبا يرضــى به كل مائقِ
م ْ
 .10فام أنا م ّ
املفردات :الضَّ ْيم  /الظُّلم أَو اإلِذالل ، .ك ٌَل  -:تدل عىل منتهى الكسل
والتواكل  ،مائِق /األَ
حمق الغبي
ُ

معنى البيت :يفخر الشاعر بنفسه فهو ال يقبل الظلم و ال القهر ويرفض
ما يقبله كل أحمق غبي
ينهض مبا فيه مجدُهـ ....قىض وهو ك ٌَل يف خُـــــدُو ِر 		
 .11إذا املرء مل
ْ
العوائقِ

املفردات  :ك ٌَل /العبء والتكاسل .عاتق /وهي الجارية التي مل تتزوج.

معنى البيت :ويقول إن املجد ال يأيت لقاعد متخاذل يعيش متكاسالً
متخاذالً كالجواري يف خدورهن.
وأي حيــا ٍ
.12
ةإ ْ
ن تن ًك َرتْ  .....له الحال مل يعقــ ْد س ُيور املناطقِ
ٌ
املفردات :سيور  -:طريقة

معنى البيت :إذا تقلب الحال عىل املرء ال بد أن يعد نفسه ويحسب
حسابه ملواجهة الصعاب.
 .13فام قذفاتُ ال ِ
جـــل عزمــه ّ
ّ
م
عــ ْز ّ
كل غاسقِ
إلـ ملاجـد.....إذا َ
ه ّ
املفردات :ماجد  -:الشجاع

معنى البيت :يذكر الشاعر أن العز واملكانة العالية ال تكون إال لبطل هامن
يبحث عن املجد ويستطيع بإرادته أن يظهر الحق ويجلو الحقيقة(.قذفات
العز ) شبه العز باملدفع الذي له قذفات
 .14يقول أُ
		
ناس  :إنني ث ُــ ْرتُ خالعــاً ....وتلك هَنــــاتُ مل تكْــــن من
ُ
خالئقـــي
املفردات :هنات :رش او فساد \ خالئقي :صفايت

معنى البيت :ويبني أن الناس قدمياً عابوا عليه ثورته مع عرايب وهذا
افرتاء عليه و ليس صفة من صفاته
ل طالبــاً  .....رضا الل ِ
ت بالـعد ِ
		
ت أهل
ه واستنهضْ ُ
 .15ولكنني نــــاديْ ُ
الحقائـــقِ
ت :قام  ،استعد
املفردات :استنهضْ ُ

معنى البيت :يرد الشاعر عىل هذا االفرتاء قائالً  :ولكنه فعل ما فعل
منادياً بالعدل يهدف إىل إرضاء الله واستنهاض حامة البالد من أصحاب
الحق.
ِ
 .16أمرتُ
م يف رقاب الخالئــقِ
منكَرا .....وذلك حكـــــ ٌ
مبعروف وأنك ْرتُ ُ
املفردات :الخالئق  :جمعا من الناس

معنى البيت :وإنه يريد األمر باملعروف وإنكار املنكر وهذا واجب عىل
كل إنسان.
رصد وتقديم الطالبة:

موزة غانم محمد الزحمي

كلمة أخرية؟

كل الشكر والتقدير لكم من القلب لكل ما
قدمتموه لنا شكرا لعطائكم وتفانيكم
وتحفريكم لنا لنصل اىل نهاية املشوار.
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Interview

TEXT A text b

Interview with His Excellency

Dr. Mohammed Abdullah Saeed Al Hamoudi,
Director of Fujairah Medical District

The interview was conducted by the student:
Aisha Abdullah Rashid Muhammad Al Sharqi

procedures that must be followed by special follow-up from
the medical staff.

I want to reassure everyone
that the vaccine is safe, and
it is one of the best solutions
to control (COVID19), and
prevent its spread, and it is
the best way to protect the
environment, and you should
go to the nearest health center
to get the vaccine

The editorial family of Sawahel Student Magazine, issued by the Scientific
Society for Students of the College of Mass Communication at the University
of Science and Technology in Fujairah, welcomes His Excellency Dr.Mohammed
Abdullah Saeed Al-Hamoudi, Director of Fujairah Medical District, in this unique
press interview, to answer some questions about the vaccination campaign
against Corona virus (COVID19) ), In the Emirate of Fujairah, as part of the
efforts made by the United Arab Emirates to combat the Corona pandemic
(COVID19). In the beginning, tell us about the efforts made by the United Arab
Emirates, represented by the Ministry of Health and Community Protection,
and the Health Emergency Committee in combating (COVID19), especially in the
Emirate of Fujairah?
The United Arab Emirates has made great efforts to combat the spread of the
Coronavirus (COVID19). Since the beginning of its emergence in February 2020,
the Fujairah Medical District has also played a major role in educating society
about the dangers of the rapid spread of the virus, and within the framework of
the precautionary and preventive measures announced by the state government
and the wise leadership to combat and limit the spread of the virus, such as:
wearing masks in public places, and social distancing A distance of one and a half
meters, the national sterilization program, and the reduction of gatherings in public
places such as cinemas, gardens, restaurants, attending weddings and architraves,
and places of worship such as mosques have been closed.
One of the most important reasons that the state has made in combating, the
virus in the Emirate of Fujairah is free examination for citizens and residents, and
there was a great demand for infection, and the second absolute, directives for the
costs of treating infected cases, the health address of citizens and the infection
or contacts, and that they quarantine ten days in the emirate›s hotels, and take
time off work. Environmental health, health sciences, health sciences indicators,
website plans, and website plans in March 2020. Space designated for aviation
space.
What are the social groups relevant to getting the Coronavirus (COVID19)
vaccine?
The vaccine is available in the community from citizens, residents, the elderly
and chronic people with a dialect in taking the vaccine to protect them from the
physical, and the vaccine is given to people who are most vulnerable to infection
with the virus, or people at risk of serious complications caused by infection with
the virus.
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When can the campaign reach its
goals, and all those targeted with
vaccination are covered?
We are expected to achieve the
campaign goals approximately five
months from now.
What is the vaccination rate so far?
As of the date of this interview, the
number of those who received the
vaccine, from the first and second
dose, was about 3,791,911 persons.
How long is the expected period
to acquire immunity without
complications or disease?
Immunity varies from person to person,
and therefore the period of time and
symptoms of the disease on the patient
varies according to the strength of
the body and the strength of physical
fitness, or according to the diet, and
exercise every day, or according to the
region in which they are.
Can people who have chronic diseases
such as heart disease and diabetes get
vaccinated?
Yes, of course, people who have
chronic diseases can receive the
vaccine, but there are some special
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What is the priority target groups for getting vaccinated?
There are 6 target groups with priority in taking the vaccine,
the first category: they are citizens and residents of 18
years and over of age, the second category: they are the
occupations with the most vulnerable to infection (the first
line of defense), the third category: they are People who
are obese and whose body mass exceeds 40 km, the fourth
category: are people who have a deficiency in immunity such
as organ transplantation, the fifth class: people who take immunosuppressive
drugs, the sixth class: are people who have chronic diseases such as asthma,
diabetes and other diseases. Chronic kidney and arterial disease.
How many centers and hospitals in the Emirate of Fujairah are designated for
taking the vaccine?
We have 15 health centers and hospitals in the Emirate of Fujairah to take
vaccines for everyone, citizens, and residents of the Emirate of Fujairah.
Are there any difficulties encountered by the medical staff participating in the
vaccination campaign?
We did not face difficulties, rather there are some challenges, and the medical staff
were able thanks to them to bypass them and implement the plan for taking the
vaccine by the Ministry of Health in the United Arab Emirates, Global Health, to
get rid of the virus from the whole world.
Is the vaccine safe for all groups?
The vaccine is safe for all luck by a large percentage and during it, and this has
been proven by the World Health Organization as it is the local community, as well
as global health and it meets the security and safety conditions.
What are the side effects of the vaccine and is it possible for infection to occur
again after vaccination?
There are some side effects in some people according to the age group, and
studies have proven that there are differences in the rate of infection to another
after taking the vaccine.
Do you have a message for the public to be reassuring about this vaccine?
I want to reassure everyone that the vaccine is safe, and it is one of the best
solutions to control odor 19 and prevent its spread, and it is the best way to
protect the environment, and you should go to the nearest health center to get
the vaccine, and who? After getting the vaccine.
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