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٭ امل�اد املن�ش�رة يف املجلة تعرب عن راأي 

كــاتــبــهــا ولــيــ�ــس بــالــ�ــشــرورة عـــن راأي 

البلدية.

يــخــ�ــشــع  املـــجـــلـــة  املـــــــــ�اد يف  تـــرتـــيـــب  ٭ 

لعتبارات فنية.

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

لدوريات اأخرى.

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

ن�شرت اأم مل تن�شر.
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مـــوز ة   ال�ســـويــدي

الرتجمة

اآمنـــــة علــي املحــــــــــيـا

الأر�شفة والتن�شيد والتن�شيق

خلــود را�شـد املزروعــــي

اأمانــي �شـعــيد النعــيـمي

رقـــية علـــــي ال�شــــــحي

عبــد العــزيـــز كـــــــــرم

�شـــــعود عمر الزعــابـــي

الت�ش�ير

�ســـاكـــر
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الإمارات تقبل جبهة ال�صم�س وتنت�صر للحياة

يقول املثل : ) ا�ستدي اأزمة تنفرجي ( ولهذا النفراج اأ�سباب وم�سببات ، وهذا ماينطبق على 

اأية اأزمة يف حياة الإن�سان ، لكن ال�سوؤال كيف يكون النفراج ، وما نوعه ، وما م�ستواه بالقيا�س اإىل 

النت�سار ؟

ل�سك يف اأن جتاوز ال�سعاب يحتاج اإىل قاعدة �سلبة ، واإىل اإمكانات ، واإىل تعا�سد ، واإىل تعاون 

،واإىل وفاءوفداء وعمل تطوعي ، كما يحتاج اإىل اإرادة �سلبة ومتينة توؤمن بالنجاح والنت�سار .

الغايل  - يتمتع بهذه  العربية املتحدة -  وطننا  اأن دولة اتالإمارات  واملدقق مبا تقدمم يجد 

ال�سفات ، بل واأكرث من ذلك بكثري ، اإىل احلد الذي و�سل فيه اإىل الريادة يف اجتاهات وحماور 

كثرية ،وخا�سة يف امل�ساهمةيف العمل التطوعي ويف الإبداع والبتكار مبا يتعلق بالأبحاث والدرا�سات 

ملواجهة كورونا و الق�ساء عليها .

ونظرًا لأن املجال ليت�سع اإىل ال�سرح والتف�سيل  ، فاإنني �ساأوجز ذاكرًا القليل من ال�سواهد ، من 

مثل الإجراءات الحرتازية، والتوعية الإعالمية ،واإجنازات وت�سحيات ال�سف الأول ، والأ�ساليب 

وتاأمني  الفرتا�سية،  املن�سات  ،عرب  والأن�سطة  التعليم  ومتابعة   ، القت�ساد  اإدارة  يف  الرائعة 

ال�ستقرار والغذاء والدواء و�ستى الو�سائل التي حتمي الإن�سان وجتعله يف حياة مطمئنة و�سعيدة .

دولة  ال�سحي يف  الإنفاق  موؤ�سر  اأن   27-05-2020 البيان  ورد يف جريدة  ما  اأذكر  اأن  ويكفي 

واخلدمات  الرقمية اجلديدة  وامل�سرفية  البلدية  اإىل اخلدمات  اإ�سافة    %  95.62 بلغ  الإم��ارات 

الإن�سانية وغري ذلك الكثري . 

القيادة  وبف�سل   ، وتعاىل  �سبحانه  اهلل  من  توفيق  بف�سل    19 كوفيد  اأه��داف  اأجه�ست  لقد 

الر�سيدة التي �سربت مثاًل رائعًا يف العطاء وحماية اأبنائها ومن يعي�س على اأر�سها ، وبف�سل الثقة 

والقتدار والإرادة ال�ستثانية  والثبات وحب الوطن.

بعد ذلك كله يحق لنا القول : 

اإن دولة الإمارات تقبل جبهة ال�سم�س وتتنت�سر للحياة 

منذر حممد بن �صكر 

الفتتاحية
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حاكم راأ�س اخليمة: 

قرار توحيد القوات امل�شلحة عالمة م�شيئة يف تاريخ الإمارات

اأكد �ساحب ال�سمو ال�سيخ 

القا�سمي  ���س��ق��ر  ب��ن  ���س��ع��ود 

حاكم  الأع��ل��ى  املجل�س  ع�سو 

اأن قرار توحيد  راأ�س اخليمة، 

عالمة  ميثل  امل�سلحة  القوات 

الإم����ارات  ت��اري��خ  يف  م�سيئة 

وذك�����رى وط��ن��ي��ة ع���زي���زة يف 

وم�سدر  الوطن  اأبناء  نفو�س 

الإمارات  لدولة  واعتزاز  فخر 

و�سعبها.

واأ������س�����اف ����س���م���وه ��������� يف 

درع  »جملة  عرب  وجهها  كلمة 

ال�  الذكرى  مبنا�سبة  الوطن« 

امل�سلحة  القوات  لتوحيد   »44«

من  ال�ساد�س  يوم  توافق  التي 

�سهر مايو من كل عام �� : »نرفع 

اأ�سمى التهاين والتربيكات اإىل 

ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  اأخ���ي 

خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س 

واأخ���ي  ال��دول��ة »ح��ف��ظ��ه اهلل« 

حممد  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب 

بن را�سد اآل مكتوم نائب رئي�س 

دبي  حاكم  ال��وزراء  جمل�س  رئي�س  الدولة 

ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  واأخ��ي  اهلل«  »رع��اه 

حممد بن زايد اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي 

واإىل  امل�سلحة  للقوات  الأعلى  القائد  نائب 

اأفراد و�سباط قواتنا امل�سلحة«.

التاريخي  ال��ق��رار  »اإن  �سموه:  وق���ال 

من  ال��ساد�س  يف  امل�سلحة  القوات  بتوحيد 

مايو عام 1976 حتت راية واحدة وباإ�سراف 

وتوجيه قيادة واحدة �سّكَل حلظة فارقة يف 

دوره��ا  تعزيز  بغية  الإم���ارات  دول��ة  تاريخ 

والعاملي  الإقليمي  امل�ستويني  على  املحوري 

ال��روؤي��ة  عك�ست  حكيمة  خ��ط��وة  ..وه����ي 

الثاقبة والنهج ال�سامل الذي اعتمده الآباء 

ع�سرية  دولة  اأ�س�س  اإر�ساء  يف  املوؤ�س�سون 

منيعة قادرة على حماية مقدراتها وتوفري 

لتكون  ل�سكانها  وال��ط��م��اأن��ي��ن��ة  ال�����س��الم 

الإم��ارات واحة الأمن والأمان يف املنطقة 

حلظة  ومنذ  امل�سلحة  قواتنا  كانت  ..لقد 

احل�سني  ودرع��ه  الوطن  �سياج  تاأ�سي�سها 

بالن�سبة  وثقة  واعتزاز  فخر  م�سدر  وهي 

اأر���س  على  واملقيمني  امل��واط��ن��ني  جلميع 

الأ�سا�سية  الركائز  اإح��دى  وهي  الإم��ارات 

الحتاد  وحماية  توطيد  يف  �ساهمت  التي 

وتعزيز م�سريته واملحافظة على مكت�سباته 

�سد كل من ت�سول له نف�سه امل�سا�س باأمن 

وا�ستقرار الوطن«.

واأ�ساف �سموه: »ُت�سكل الروح الوطنية 

والعطاء  وال��ب��ن��اء  ال�سالم  وقيم  العالية 

يتحلى  التي  ال�سامية  الر�سالة  الإن�ساين 

والتاريخ  امل�سلحة،  قواتنا  وبنات  اأبناء  بها 

امل�سرف لها على مدار اأكرث من اأربعة عقود 

خري �ساهد على ر�سالة الإمارات 

ال�سلم  تعزيز  يف  الرائد  ودوره��ا 

والعاملي  الإقليمي  وال���س��ت��ق��رار 

القيادة  اإمي���ان  م��ن  ..وان��ط��الق��ًا 

ال��ق��وات  دور  باأهمية  الر�سيدة 

رك��ائ��ز  اأه���م  ك���اإح���دى  امل�سلحة 

الدولة احلديثة �سهدت ال�سنوات 

املا�سية نقلة نوعية كبرية وعملية 

وتاأهيل  م�ستمر  وحتديث  تطوير 

املعايري  اأعلى  وفق  وب�سري  تقني 

وال���ت���ج���ه���ي���زات ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ة 

احلديثة«.

وت��اب��ع ���س��م��وه: »ل��ق��د حققت 

الدعم  بف�سل  امل�سلحة  قواتنا 

العديد  القيادة  من  الالحمدود 

ال�سعيدين  على  الإجن��ازات  من 

لت�سبح  وال���ع���امل���ي،  الإق��ل��ي��م��ي 

به  يحتذى  عامليًا  منوذجًا  اليوم 

والتاأهيل  وال��ق��درات  الكفاءة  يف 

وم�����س��در ف��خ��ر واع���ت���زاز ل��دول��ة 

اليوم  ..وه��ي  و�سعبها  الإم���ارات 

ت�����س��ارك يف ال��ع��دي��د م��ن امل��ه��ام 

امل�����س��اع��دات  ت��ق��دمي  يف  املتمثلة  النبيلة 

وامل�ساهمة  النزاعات،  حل  ويف  الإن�سانية، 

يف اإعادة الأمل وال�ستقرار يف العديد من 

املناطق حول العامل«.

راأ���س  ح��اك��م  ال�سمو  �ساحب  و���س��دد 

الوطن  �سهداء  ت�سحيات  اأن  على  اخليمة 

الأبرار �ستظل حا�سرة وحمفورة يف ذاكرة 

الوطن واأبنائه اإىل الأبد.

الغالية  املنا�سبة  وقال �سموه: »يف هذا 

لتوحيد   44 ال  ب��ال��ذك��رى  نحتفل  ون��ح��ن 

قواتنا امل�سلحة ن�ستذكر بكل تقدير واإجالل 

امل�سلحة  القوات  اأبناء  من  الوطن  �سهداء 

ف��داء  بحياتهم  �سحوا  ال��ذي��ن  الأب�����رار، 

للوطن لتبقى رايته خفاقة يف �سماء املجد 

ويف ميادين العزة وال�سرف«.
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�ساحب  لتوجيهات  تنفيذًا 

�سقر  بن  �سعود  ال�سيخ  ال�سمو 

الأعلى  املجل�س  ع�سو  القا�سمي 

حاكم راأ�س اخليمة ومتابعة من 

�سعود  ب��ن  حممد  ال�سيخ  �سمو 

عهد  ويل  القا�سمي  �سقر  ب��ن 

املجل�س  رئي�س  اخليمة  راأ����س 

راأ�س  اأعلنت حكومة  التنفيذي، 

اخل��ي��م��ة ع���ن اإط������الق ح��زم��ة 

وت�سهيالت  حتفيزية  اإج��راءات 

ت�����س��م��ل خم���ت���ل���ف ق���ط���اع���ات 

الأعمال يف الإمارة.

وت���اأت���ي ه����ذه اخل���ط���وة يف 

التي  امل�ستمرة  اجل��ه��ود  اإط���ار 

اأع��ل��ن��ت��ه��ا دول���ة الإم������ارات من 

القطاع  �سركات  م�ساعدة  اأجل 

التحديات  جتاوز  على  اخلا�س 

الق��ت�����س��ادي��ة ال��ن��اج��م��ة عن 

ك��ورون��ا  ف��ريو���س  وب���اء  انت�سار 

و�سمان   /19 /كوفيد  امل�ستجد 

والتقليل  الأعمال،  ا�ستمرارية 

من حجم تداعيات الأزمة على القت�ساد املحلي.

جميع  تغطي  بكونها  التحفيزية  الإج���راءات  حزمة  وتتميز 

القت�سادية،  الأن�سطة  فيها  مبا  الإم��ارة  يف  الأعمال  قطاعات 

البيئي،  والقطاع  احلكومية،  اخلدمات  وقطاع  ال�سياحة،  وقطاع 

وال�سركات ال�سغرية واملتو�سطة، والقطاع التجاري وال�ستثماري.

من  جمموعة  التحفيزية  الإج���راءات  تطوير  يف  �سارك  وقد 

اجلهات املعنية يف الإمارة، حيث قامت كل جهة بدورها يف درا�سة 

تتعامل  التي  ال�سركات  طبيعة  تنا�سب  التي  الإج���راءات  واإق��رار 

واملرونة  الكفاءة  معدلت  اأعلى  حتقيق  ي�سمن  مبا  وذلك  معها، 

يف التعاطي مع متغريات الو�سع الراهن وظروفه ال�ستثنائية، مع 

الن�سبة  ت�سكل  التي  واملتو�سطة  ال�سغرية  ال�سركات  على  الرتكيز 

الأكرب من اإجمايل عدد ال�سركات العاملة يف راأ�س اخليمة والتي 

تعد اأي�سًا الأكرث تاأثرًا يف هذه املرحلة.

م�ستويات  اأعلى  التحفيزية  الإج��راءات  تلك  اإط��الق  ويعك�س 

يف  املحلية  احلكومية  اجلهات  خمتلف  بني  والتكامل  التن�سيق 

اخليمة،  راأ���س  بلدية  دائ��رة  فيها  احل��رة، مبا  واملناطق  الإم��ارة 

القت�سادية،  التنمية  ودائرة 

اخليمة  راأ���س  مناطق  وهيئة 

وغرفة  »راك��ز«،  القت�سادية 

جت�������ارة و����س���ن���اع���ة راأ�������س 

اخليمة  راأ�س  وهيئة  اخليمة، 

وهيئة  ال�����س��ي��اح��ة،  ل��ت��ن��م��ي��ة 

ح��م��اي��ة ال��ب��ي��ئ��ة وال��ت��ن��م��ي��ة، 

حيث  العامة.  امل���وارد  وهيئة 

اجلهات  تلك  جميع  حر�ست 

امل��ب��ادرة  م��ع  ال��ت��ج��اوب  على 

ان��ط��الق��ًا م���ن م�����س��وؤول��ي��ت��ه��ا 

ال�سمانات  ك��اف��ة  ت��وف��ري  يف 

واتخاذ الإجراءات التي تكفل 

الأعمال  وازدهار  ا�ستمرارية 

يف الإمارة.

وت���ن���وع���ت الإج��������راءات 

ال���ت���ح���ف���ي���زي���ة وف�����ق ث��الث��ة 

بع�س  اإل��غ��اء  ه��ي  م�ستويات 

وتقدمي  تاأجيلها،  اأو  الدفعات 

يف  وامل�ساعدة  ال�ست�سارات، 

الت�سويق بح�سب طبيعة العمل 

يف كل جهة والطريقة الأن�سب التي تعود بالفائدة على متعامليها. 

ومن اأهم الإجراءات التحفيزية التي اتخذتها اجلهات احلكومية 

يف الإمارة، اإقرار اإعفاء بن�سبة %25 على ر�سوم جتديد الرخ�س 

من  ال�سادرة  التعاميم  على  بناء  اإغالقها  مت  التي  التجارية 

اجلهات احلكومية، وكذلك القطاعات املتاأثرة بالأزمة ب�سكل عام 

دائرة  قبل  من  املو�سوعة  واملعايري  لل�سروط  ا�ستيفائها  حال  يف 

التنمية القت�سادية.

الأم��ني  خليفة،  اللطيف  عبد  حممد  الدكتور  �سعادة  وق��ال 

على  »نحر�س  اخليمة:  راأ�س  اإم��ارة  يف  التنفيذي  للمجل�س  العام 

تنفيذ توجيهات القيادة الر�سيدة الرامية اإىل �سمان تقدمي كافة 

اأوجه الدعم املادي وال�ست�ساري لل�سركات يف الإمارة كجزء من 

التزامنا الدائم بتعزيز عالقات ال�سراكة القائمة بني القطاعني 

احلكومي واخلا�س والتي تعد ركيزة اأ�سا�سية لتطوير اقت�ساد دولة 

الراهنة  الظروف  علينا  وحتتم  اخليمة.  راأ�س  واإم��ارة  الإم��ارات 

اأن نويف بالتزاماتنا جتاه هذا القطاع، واأن نعمل معًا على و�سع 

اخلطط وال�سرتاتيجيات العملية التي تتيح لنا التعامل بكفاءة مع 

بتوجيهات �شعود بن �شقر القا�شمي ..

حكومة راأ�س اخليمة تطلق حزمة حمفزات اقت�شادية متكاملة
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العمل  وموا�سلة  احلالية  املرحلة  حتديات 

وتعزيز  امل�سرتكة،  اأهدافنا  بلوغ  اأجل  من 

اأق�سى  وحتقيق  للم�ستقبل،  جاهزيتنا 

ما  مرحلة  يف  الفر�س  كافة  من  ا�ستفادة 

بعد انح�سار الوباء«.

التنمية  دائ����رة  اإج�����راءات  ت�سمنت 

اخليمة متديد فرتة  راأ�س  القت�سادية يف 

من  ي��وم��ًا   60 التجارية  الرخ�س  جتديد 

للموؤ�س�سات  وال�سماح  انتهائها،  ت��اري��خ 

وال�سركات بالعمل ملدة 24 �ساعة يف اليوم 

خالل  اأ�سهر   3 ومل��دة  الأ�سبوع  م��دار  على 

هذه ال�سنة وذلك يف فرتة ما بعد اأزمة وباء 

فريو�س كورونا امل�ستجد »كوفيد 19«.

» و�سملت حزمة دعم الدائرة يف هذا 

املفرو�سة  الر�سوم  من  اإع��ف��اءات  املجال 

على ت�ساريح الت�سويق وذلك ملدة �سهرين 

خالل العام اجلاري يف حال انتهاء الأزمة، 

والأن�سطة  واملنتجعات  الفنادق  واإع��ف��اء 

التجاري  الت�سجيل  ر�سوم  من  ال�سياحية 

اإىل  بالإ�سافة   .. الإغ���الق،  ف��رتة  خ��الل 

وغرامات  التاأخري  غرامات  من  الإعفاء 

الرخ�س  على  املرتتبة  الن�ساط  م��زاول��ة 

التجارية منذ بداية العام . .

راأ���س  بلدية  دائ���رة  ق��ام��ت  ب��دوره��ا   «

الأ�سواق  يف  امل�ستاأجرين  باإعفاء  اخليمة 

اململوكة من قبل البلدية من الإيجارات ملدة 

احلالقة  �سالونات  ذلك  يف  مبا  اأ�سهر،   3
والتجميل واملتاجر يف �سوق نخيل، واإعفاء 

الإي��ج��ار ملدة  دف��ع  م��ن  الإع���الن  �سركات 

ال�سركات من  اإعفاء  اأ�سهر، وكذلك  ثالثة 

مدى  على  الإيجاري  التوثيق  اأق�ساط  دفع 

الرخ�سة،  جتديد  حلظة  م��ن  ت��ب��داأ  ع��ام 

دف��ع ر�سوم  م��ن  الإع��ف��اء  اإىل  ب��الإ���س��اف��ة 

للطرقات  اخلارجية  الإ�سغالت  تراخي�س 

اإ�سدار  ر�سوم  وتخفي�س  العامة،  واملرافق 

البطاقات ال�سحية للعاملني.

والتنمية  البيئة  حماية  هيئة  وت�ساهم 

يف راأ�س اخليمة يف الإجراءات التحفيزية 

م�سبوقة  غ��ري  نوعية  م��ب��ادرة  خ��الل  م��ن 

تو�سيع  على  الهيئة  حر�س  م��دى  تعك�س 

درج��ة  ورف��ع  الإم���ارة  يف  النباتي  الغطاء 

الوعي البيئي يف الإمارة.

وتقوم مبادرة الهيئة على اإعفاء جميع 

البيئية  املخالفات  غرامات  من  ال�سركات 

املا�سي،  مار�س   31 تاريخ  قبل  املرتكبة 

ا�ستبدالها  ال�����س��رك��ات  ع��ل��ى  واق���رتح���ت 

اأن يتم  ب��زراع��ة ع��دد م��ن الأ���س��ج��ار على 

حتديد هذا العدد بح�سب قيمة كل خمالفة، 

الأ�سجار  هذه  بتوفري  الهيئة  تقوم  و�سوف 

لزراعتها. كما اأعلنت الهيئة عن تخفي�س 

ن�سبته 25 % يف قيمة املخالفات املفرو�سة 

التي  ال�سناعية  واملن�ساآت  ال�سركات  على 

ل يتجاوز اإجمايل قيمة خمالفاتها البيئية 

الفرتة  اإماراتي خالل  درهم  األف   50 عن 

بني 1 اأبريل اإىل 31 دي�سمرب 2020. وفيما 

على  البيئية  امل��خ��ال��ف��ات  ر���س��وم  يخ�س 

املعامل  فيها  مبا  ال�سناعية،  املوؤ�س�سات 

والك�سارات وم�سانع الإ�سمنت والتي تزيد 

 1 من  الفرتة  خ��الل  �سنويًا  األ��ف   50 عن 

اأبريل وحتى نهاية العام، فقد قررت الهيئة 

تاأجيلها ملدة عام.

العامة  امل��وارد  هيئة  قامت  من جهتها 

اخلا�سة  الر�سوم  من  اإع��ف��اءات  باإ�سدار 

امل�ستثمرين،  لفئة  التجارية  باملركبات 

وذلك حتى مطلع اأكتوبر 2020، بالإ�سافة 

اإىل اإعفاءات قدرها %50 على خمالفات 

»ح��م��اي��ة« ال��ت��ي ي��ت��م دف��ع��ه��ا ح��ت��ى مطلع 

هذه  تكون  اأن  �سرط  اأي�سًا،   2020 اأكتوبر 

لهذا  �سابق  وقت  يف  حدثت  قد  املخالفات 

اإمكانية  عن  الهيئة  اأعلنت  كما  الإع��الن. 

البقالة  ومتاجر  ال�سغرية  ال�سركات  قيام 

من  وذل��ك  جمانًا،  موقعها  عرب  بالإعالن 

بوابتها  على  وو�سعها  قوائم  اإع��داد  خالل 

التي يزورها موفري خدمة اأنظمة املراقبة 

رخ�سهم،  جتديد  اأو  لإ�سدار  بالكامريات 

ت�سويق  يف  ي�����س��اع��ده��م  ���س��وف  م���ا  وه���و 

خدماتهم.

راأ�س  مناطق  هيئة  اأطلقت  بدورها  و 

من  حزمة  »راك���ز«  القت�سادية  اخليمة 

العاملة  ال�سركات  دعم  بهدف  احلوافز، 

 15 عن  عددها  يزيد  والتي  مظلتها  حتت 

الإعفاء من  ي�سمل  األف �سركة، وذلك مبا 

جتديد الرخ�س التجارية ملدة ثالثة اأ�سهر، 

وخيارات مرنة للدفع املُق�ّسط، واإعفاء تاما 

تاأ�سريات  طلبات  على  التاأمني  مبلغ  من 

 25% الإقامة اجلديدة، واخل�سم بن�سبة 

لأف��راد  اجل��دي��دة  الإق��ام��ة  تاأ�سريات  على 

الأ�سرة، واإعفاًء تامًا من غرامات التاأخري 

يف التجديد، واإعفاًء تامًا من ر�سوم تاأجيل 

باقات  ر�سوم  من  تامًا  واإعفاًء  ال�سيكات، 

تغيري  ر�سوم  من  تامًا  واإعفاًء  التخفي�س، 

ت�سمنت احلوافز، معززات  كما  الن�ساط. 

بن�سبة  بخ�سم  ال�سناعية  ال�سركات  دعم 

بجانب  ال��رخ�����س��ة،  ر���س��وم  على   50%
تام  واإعفاء  املُق�ّسط،  للدفع  خيارات مرنة 

تاأ�سريات  طلبات  على  التاأمني  مبلغ  من 

 25% بن�سبة  وخ�سم  اجلديدة،  الإقامة 

لأف��راد  اجل��دي��دة  الإق��ام��ة  تاأ�سريات  على 

التاأخري  الأ�سرة، واإعفاء تام من غرامات 

تاأجيل  ر�سوم  من  تام  اإعفاء  التجديد،  يف 

على   25% بن�سبة  خ�����س��م  ال�����س��ي��ك��ات، 

اإعفاء تام  العمال اجلديدة،  طلبات �سكن 

ل�  التابعة  املناطق  اإىل  الدخول  ر�سوم  من 

»راكز«.

قدمته  ما  احلزمة  هذه  اإىل  وي�ساف 

يف  ال�سياحة  لتنمية  اخليمة  راأ����س  هيئة 

جلنة  تاأ�سي�س  ت�سمنت  ال��ت��ي  مبادرتها 

التحفيز وجلنة التوجيه الداخليتني.

لقطاع  ال��داع��م��ة  امل���ب���ادرات  وت�سمل 

الرتاخي�س  ر�سوم  من  الإعفاء  ال�سياحة: 

ال�سياحية ملدة �ستة اأ�سهر، ور�سوم »درهم 

ال�سياحة« بدءًا من �سهر مار�س وحتى مايو 

2020، واإعفاًء كاماًل من ر�سوم الرتخي�س 
للعام  والثالث  الثاين  للربعني  ال�سياحي 

ال�سياحي  الرتخي�س  وغرامات  اجل��اري، 

حتى 30 �سبتمرب 2020. كما �سيتم اإطالق 

ت�ستهدف  خم�س�سة  مالية  حوافز  حزمة 

ال�سركات ال�سياحية اخلا�سة، مبا يف ذلك 

قطاع الفنادق متو�سطة امل�ستوى، والفنادق 

ذات الأربع جنوم، بالإ�سافة اإىل الوجهات 
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حممد  ال�سيخ  �سمو  اأكد 

بن �سعود بن �سقر القا�سمي 

اأن  اخليمة  راأ���س  عهد  ويل 

والأربعني  الرابعة  الذكرى 

امل�سلحة  ال��ق��وات  لتوحيد 

هامًا  تاريخيًا  حدثًا  ت�سكل 

لدولتنا  املباركة  امل�سرية  يف 

لأنها كانت البداية احلقيقية 

والتحديث  التطوير  مل�سرية 

التي �سهدتها قواتنا امل�سلحة 

على امل�ستويات كافة، ويف كل 

واخت�سا�ساتها  ت�سكيالتها 

�ساربة  ق��وة  اأ�سبحت  حتى 

اأحدث  م�سلحة ومدربة وفق 

ن��ظ��م ال���ت���دري���ب وال��ع��ت��اد 

الع�سكري يف العامل، حلماية 

ال�سالم  و�سنع  املكت�سبات 

ح��م��اي��ت��ه  يف  وامل�����س��اه��م��ة 

وحتقيقه يف املنطقة والعامل.

وجهها  التي  الكلمة  يف   - �سموه  وق��ال 

عرب »جملة درع الوطن« يف الذكرى الرابعة 

والتي  امل�سلحة  ال��ق��وات  لتوحيد  والأرب��ع��ني 

اإنه  توافق ال�ساد�س من مايو من كل عام - 

�سنعه  ال��ذي  التاريخ  اأي��ام  من  جميد  ليوم 

اأ�س�سوا دولة ع�سرية حيث  قادة خمل�سون 

املوؤ�س�س  الوالد  ل��دى  را�سخًا  الإمي��ان  ك��ان 

املغفور له ال�سيخ زايد بن �سلطان اآل نهيان 

»طيب اهلل ثراه« واإخوانه الآباء املوؤ�س�سني - 

باأن النطالق  اأجمعني -  رحمة اهلل عليهم 

املجالت  يف  والتنمية  والتقدم  البناء  نحو 

املنجزات  حتمي  ق��وة  اإىل  يحتاج  املختلفة 

عن  وت��داف��ع  ال��وط��ن  وت�سون  واملكت�سبات 

املواطنة  ب��ال��ك��وادر  دائ��م��ًا  ومت��ده  �سيادته 

امل�سلحة بالإرادة والعلم والوطنية والنتماء.

ال�سادقة  للرغبة  تتويجًا  اأن��ه  واأ�ساف 

اأ�سدره  ال��ذي  التاريخي  القرار  جاء 

برئا�سة  ل��الحت��اد  الأع��ل��ى  املجل�س 

موؤ�س�س الوطن والذي يعد من اأعظم 

ات��خ��ذت يف م�سرية  ال��ت��ي  ال��ق��رارات 

حتت  امل�سلحة  قواتنا  بتوحيد  الدولة 

قيادة مركزية واحدة ت�سمى« القيادة 

واحد  وعلم  امل�سلحة«  للقوات  العامة 

ل��دع��م ال��ك��ي��ان الحت�����ادي وت��وط��ي��د 

اأرك���ان���ه وت��ع��زي��ز ا���س��ت��ق��راره واأم��ن��ه 

ملوؤ�س�سات  الكامل  لالندماج  وحتقيقا 

وفق  تطويرها  على  والعمل  ال��دول��ة 

والفكر  الت�سليح  منظومات  اأح���دث 

لهم  وج��ل  عز  اهلل  داع��ي��ًا  الع�سكري 

بذلوه من جهد  ملا  واملغفرة  بالرحمة 

لتاأ�سي�س وتوحيد قواتنا امل�سلحة وبناء 

هذا اجلي�س الوطني القوي، كما نرفع 

الوطن  ل�سهداء  واإكبار  اإج��الل  حتية 

الأبرار و لعوائل ال�سهداء، داعني اهلل 

عز وجل اأن يتغمدهم برحمته ويتقبلهم مع 

ال�سهداء وال�سديقني.

اخليمة  راأ����س  عهد  ويل  �سمو  واأ���س��ار 

القوات  ت�سهده  ال��ذي  امل�ستمر  التطور  اإىل 

ال�سباط  م��ن  منت�سبيها  بف�سل  امل�سلحة 

يحققون  الذين  والأف���راد  ال�سف  و�سباط 

اإجنازًا تلو الإجناز بف�سل الدعم والهتمام 

ال�سمو  �ساحب  امل�سرية  قائد  يوليه  ال��ذي 

رئي�س  نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  خليفة  ال�سيخ 

ويل عهد راأ�س اخليمة: 

ذكرى توحيد قواتنا امل�شلحة حدث تاريخي مهم يف م�شرية دولتنا املباركة

واملوؤ�س�سات  اجلولف  ومالعب  ال�سياحية، 

ذل��ك،  على  وع���الوة  الأخ���رى.  ال�سياحية 

قطاع  يف  الهيئة  �سركاء  مبقدور  �سيكون 

متنوعة  جمموعة  يف  امل�ساركة  ال�سيافة 

التي  الرتويجية  واجل���ولت  املعار�س  من 

2020 و2021 من  �ستنطلق خالل العامني 

دون اأية ر�سوم.

راأ�س  و�سناعة  جت��ارة  غرفة  وتوا�سل 

الأع��م��ال  ق��ط��اع  دع��م  دوره���ا يف  اخليمة 

التنمية  يف  م�ساهمته  وت��ع��زي��ز  امل��ح��ل��ي 

من  جمموعة  اإق��رار  خالل  من  امل�ستدامة 

 100% بن�سبة  الإعفاء  تت�سمن  اخلطوات 

على  امل�ستحقة  ال��ت��اأخ��ري  غ��رام��ات  ع��ن 

 .2020 يونيو   30 حتى  املنتهية  الع�سويات 

الأعمال  رواد  بدعم  خا�سة  م��ب��ادرة  ويف 

برنامج  م��ن  امل�ستفيدين  م��ن  امل��واط��ن��ني 

حا�سنات الأعمال، قررت الغرفة اإعفاءهم 

من ر�سوم الإيجارات امل�ستحقة للفرتة من 

اأبريل 2020 حتى دي�سمرب 2020.

قطاع  اإىل  الن�ساط  اإع����ادة  وب��ه��دف 

و�سناعة  جت��ارة  غرفة  اأق���رت  امل��ع��ار���س، 

على   50% بن�سبة  اإع��ف��اء  اخليمة  راأ����س 

نهاية  حتى  اخلارجية  املعار�س  ت�ساريح 

على   25% بن�سبة  واإع��ف��اء   ،2020 ع��ام 

والتخ�س�سية  ال�ستهالكية  امل��ع��ار���س 

ب�����س��الت م��رك��ز راأ�����س اخليمة  امل��ق��ام��ة 

للمعار�س حتى نهاية 2020.
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امل�سلحة  ل��ل��ق��وات  الأع��ل��ى  ال��ق��ائ��د  ال��دول��ة 

»حفظه اهلل« و�ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد 

الدولة  رئي�س  نائب  مكتوم  اآل  را���س��د  ب��ن 

رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي »رعاه اهلل« 

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

نهيان ويل عهد اأبوظبي نائب القائد الأعلى 

امل�سلحة  ق��وات��ن��ا  ت��ب��واأت  امل�سلحة  ل��ل��ق��وات 

اأبنائها  جهود  بف�سل  عامليًا  مرموقة  مكانة 

ونفي�س  غ��اٍل  ك��ل  ب��ذل��وا  ال��ذي��ن  املخل�سني 

بال�سري  وامل�سي قدمًا  �ساأنها  اأجل رفعة  من 

خلف القيادة احلكيمة لرفعة الوطن و�سون 

احتادنا ليبقى را�سخًا ومتينًا.

وبني �سموه اأن اإجنازات القوات امل�سلحة 

فمن  مواطن،  لكل  مفخرة  تعد  الإماراتية 

ه���ذه امل��وؤ���س�����س��ة ال��وط��ن��ي��ة ن�����س��اأ ج��ي��ل ق��وي 

والأخ��ط��ار،  التحديات  مواجهة  ي�ستطيع 

وجاءت التوجيهات الكرمية ل�ساحب ال�سمو 

رئي�س  نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  خليفة  ال�سيخ 

الدولة »حفظه اهلل«، باإ�سدار قانون اخلدمة 

الوطنية والحتياطية لرت�سخ وتكر�س ثقافة 

وتاأكيدًا  اأبنائه،  نفو�س  يف  للوطن  النتماء 

على �سرورة احلفاظ على مكت�سبات الوطن 

الوطنية  املوؤ�س�سة  هذه  يف  واخلدمة  واأمنه، 

مواطن  كل  به  يعتز  مقد�س  وواج��ب  �سرف 

من  كل  �سد  الوطن  ت��راب  وي�سون  ليحمي 

على  فكانوا  باأمنه،  العبث  نف�سه  له  ت�سول 

قدر هذه امل�سوؤولية امللقاة على عاتقهم.

التي  امل�سلحة  »قواتنا  اإن:  �سموه  وق��ال 

هي م�سدر فخر اأبناء الإمارات ..

املنطقة  يف  اجل��ي��و���س  اأق���وى  اأح���د  تعد 

واأك���رثه���ا ت��ق��دم��ًا واأف�����س��ل��ه��ا ع���دة وع��ت��ادًا 

للدفاع  الحرتافية  درجات  لأعلى  وو�سولها 

عن مكت�سباته واإجنازاته و�سون مقدراته يف 

�سبيل عزة الوطن ومنائه وازدهاره فالقوات 

والوطن  الإن�سان  وت�سون  حتمي  امل�سلحة 

اأ�سبحت  حيث  والرموز  والَعَلم  ومكت�سباته 

للدفاع عن  هذه القوات، خط الدفاع الأول 

الوطنية  مكت�سباتنا  يحمي  ودرع��ًا  الوطن، 

وي�سون م�سريتنا الحتادية املباركة«.

�سربت  الإم�����ارات  دول���ة  اإن  واأ���س��اف 

باأغلى  الأ�سقاء  م�ساندة  يف  الأمثلة  اأروع 

اإىل  �سموه  م�سريًا   .. مكان  كل  ما متلك يف 

امل�سلحة يف  ال��ق��وات  اأب��ط��ال  اأظ��ه��ره  م��ا  اأن 

التي  وجهودهم  والبطولة،  ال�سرف  ميادين 

بذلوها خالل مهمتهم يف الدفاع عن احلق 

اليمن،  اإخ��وان��ه��م يف  ون�����س��رة  وال���واج���ب، 

الوطن،  لهذا  وحبهم  ب��اهلل  اإميانهم  توؤكد 

لرفع  امل�سي  على  وت�سميمهم  وع��زم��ه��م 

يف  ال�سرعية  ل�ستعادة  عاليًا  الن�سر  راي��ة 

لالأ�سقاء  �سند  خري  اأنهم  اأثبتوا  فقد  اليمن 

يف اأحلك الظروف م�سطرين اأروع البطولت 

والت�سحيات يف �ساحات البطولة والرجولة.

وهناأ �سمو ويل عهد راأ�س اخليمة �ساحب 

ال�سمو ال�سيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س 

امل�سلحة،  للقوات  الأع��ل��ى  القائد  ال��دول��ة 

»حفظه اهلل« و�ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد 

الدولة  رئي�س  نائب  مكتوم  اآل  را���س��د  ب��ن 

رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي »رعاه اهلل« 

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

نهيان ويل عهد اأبوظبي نائب القائد الأعلى 

ال�سمو  اأ�سحاب  واإخوانهم  امل�سلحة  للقوات 

الإم���ارات  حكام  الأع��ل��ى  املجل�س  اأع�����س��اء 

كما  احلكام،  ونواب  العهود  اأولياء  واإخوانه 

اأبناء قواتنا  واأخواته من  اإخوانه  هناأ �سموه 

امل�سلحة البا�سلة كافة ..

هذه  يعيد  اأن  وج��ل  ع��ز  امل���وىل  �سائاًل 

والربكات  باليمن واخلري  املنا�سبة اخلالدة 

وكل عام ودولتنا وقيادتنا الر�سيدة وقواتنا 

امل�سلحة البا�سلة و�سعبنا الأبي بخري.

بلدية راأ�س اخليمة و»بريد الإمارات« تطلقان خدمة تو�شيل املعامالت

اخليمة،  راأ����س  بلدية  دائ���رة  اأط��ل��ق��ت 

الإم����ارات،  ب��ري��د  م��ع جمموعة  ب��ال��ت��ع��اون 

املتعاملني  اإىل  املعامالت  تو�سيل  خدمة 

والتي �سيتم من خاللها تو�سيل املعامالت 

اإىل املتعاملني يف اأماكن تواجدهم.

اإ�سرتاتيجية  املبادرة �سمن  وتاأتي هذه 

تعزيز  اإىل  الهادفة  اخليمة  راأ���س  حكومة 

املحلية  احلكومية  ال��دوائ��ر  ب��ني  ال��ت��ع��اون 

بالإمارة واملوؤ�س�سات احلكومية التي تتوافق 

طبيعة عملها مع اإ�سرتاتيجية احلكومة.

وت�سعى دائرة البلدية، عرب اإطالق مثل 

هذه املبادرات، اإىل تقدمي خدمات متميزة 

القيادة  روؤي���ة  م��ن  ان��ط��الق��ًا  ملتعامليها، 

اأف�سل  بتقدمي  املجتمع  اإ�سعاد  الر�سيدة يف 

اخلدمات.
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بلدية راأ�س اخليمة تطلق خدماتها الإلكرتونية

ت��ن��ف��ي��ذًا ل��ت��وج��ي��ه��ات ال��ق��ي��ادة 

باإ�سرتاتيجية  وع��م��اًل  ال��ر���س��ي��دة 

اإم������ارة راأ�������س اخل��ي��م��ة ل��ل��ت��ح��ول 

الإلكرتوين والذكي وت�سهيل تقدمي 

اخلدمات ل�سرائح املجتمع املختلفة 

و تطبيق اأف�سل املمار�سات العاملية 

الو�سول  يف  عالية  ج���ودة  �سمن 

خل���دم���ات دائ�����رة ال��ب��ل��دي��ة وب��ك��ل 

قيا�سي  وب��وق��ت  ي�����س��ر  و  ���س��ه��ول��ة 

اخليمة  راأ�س  بلدية  دائرة  اأطلقت 

جميع خدماتها اإلكرتونيًا .

حيث �سرح �سعادة منذر حممد 

بلدية  دائ��رة  ع��ام  مدير  �سكر  بن 

تعمل  الدائرة  باأن   : اخليمة  راأ���س 

املتعامل  لإ�سعاد  اإمكانياتها  بكل 

اأي�سًا  وت�سعى   ، و�سرعة  ي�سر  بكل  اخلدمية  احتياجاته  وتوفري 

اإىل  حتقيق التميز املن�سود يف اخلدمات التي تقدمها الدائرة 

وتفعيل التوا�سل امل�ستمر  مع اجلمهور . 

واأ�سارت جلنة التحول الرقمي يف الدائرة اإىل اأنه يف املرحلة 

اإلكرتونية وذلك  الأوىل مت حتويل كافة اخلدمات اإىل خدمات 

www.rak. عرب املوقع الإلكرتوين حلكومة راأ�س اخليمة  

www.mun. اخليمة  راأ����س   بلدية  دائ��رة  وموقع     ae

خدمات  �سملت  وال��ت��ي    rak.ae
القطاعات املختلفة كقطاع الأرا�سي 

 ، الفنية  ال�سوؤون  وقطاع  والأم���الك 

وخدمات  الأم���الك  ق�سم  وخ��دم��ات 

اإدارة ال�سحة العامة 

بدرا�سة  الدائرة  تقوم  واأن��ه  كما 

والتي   امل�سروع   من  الثانية  املرحلة 

و خدمات  �ستت�سمن خرائط مكانية 

اإل��ك��رتون��ي��ة وذك���ي���ة م��رتاب��ط��ة بني 

اإعادة هيكلة  الإدارات وكذلك �سيتم 

جودتها  لتح�سني  اخل��دم��ات  بع�س 

للمتعاملني  متميزة  خدمة  ولتقدمي 

التحول  متطلبات  م��ع  يتنا�سب  مب��ا 

الإلكرتوين والذكي .

ت�سهيل  اإىل  البلدية  دائرة  ت�سعى 

ح�سول املتعاملني على اخلدمات ب�سورة مبا�سرة و�سريعة وعلى 

احتياجات  حتقيق  اإىل  الدائرة  ت�سعى  كذلك  �ساعة.   24 مدار 

املتعاملني بو�سائل واآليات مبتكرة يكون فيها املتعامل هو حمور 

اهتمام دائرة البلدية والركيزة الأ�سا�سية خلدماتها ومبادراتها 

التي ت�ستهدف من خاللها تلبية احتياجات وتطلعات كافة فئات 

ارتباطًا  يرتبط  الذي  الأمر  وهو  �سعادتهم  وحتقيق  املتعاملني 

نوعيًا باإطار عمل ال�سعادة وجودة احلياة
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 206ماليني قيمة الت�شرفات العقارية براأ�س اخليمة خالل الربع الأول

حققت الت�سرفات العقارية امل�سجلة 

بقطاع الأرا�سي والأمالك بدائرة بلدية 

خالل  درهم  ماليني   206 اخليمة  راأ�س 

 ،2020 اجل��اري  العام  من  الأول  الربع 

منطقة  وج��اءت  مبايعة،   439 مبجموع 

اجل��زي��رة احل��م��راء يف ���س��دارة قائمة 

بعدد  للعقارات  ت���داوًل  الأك��رث  املناطق 

105 مبايعات وبقيمة اإجمالية 56 مليون 
درهم.

الزعابي  �سكر  ب��ن  م��ن��ذر  واأو���س��ح 

م��دي��ر ع���ام ب��ل��دي��ة راأ�����س اخل��ي��م��ة، اأن 

يف  العقارية  للت�سرفات  التقرير  نتائج 

العام  م��ن  الأول  ال��رب��ع  خ��الل  الإم����ارة 

الإيجابي  الأداء  ا�ستمرار  توؤكد  اجلاري، 

يف القطاع العقاري نتيجة لزيادة الطلب 

الفلل  وعقارات  ال�سكنية  الأرا�سي  على 

مع حتول �سريحة كبرية من امل�ستاأجرين 

اإىل النتقال، نتيجة للمبادرات والعرو�س 

احلمراء  اجلزيرة  منطقة  يف  الت�سويقية 

التي توا�سل ت�سدرها قائمة الت�سرفات 

ال��ع��م��راين  ال��ت��ط��ور  بف�سل  ال��ع��ق��اري��ة، 

وال�ستثماري املتاح فيها.

بلدية راأ�س اخليمة تطلق 53 

خدمة اإلكرتونية تابعة لإدارة ال�شحة

اأعلنت دائرة بلدية راأ�س اخليمة باأنها تهدف من خالل اإطالق هذه اخلدمات 

تقدمها  التي  اخلدمات  عن  ر�ساهم  م�ستوى  ورفع  املتعاملني  جتربة  حت�سني  اإىل 

زيارة  عرب  املتاحة  اخلدمات  هذه  من  ال�ستفادة  من  املتعامل  وي�ستطيع  الدائرة 

املوقع الر�سمي حلكومة راأ�س اخليمة، والدخول اإىل املن�سة التابعة لدائرة البلدية 

وتقدمي الطلب عرب املن�سة ومتابعة اإجناز املعاملة.

وقال مدير عام الدائرة، منذر بن �سكر الزعابي، اإن البلدية ت�سعى لخت�سار 

الوقت على املتعامل وتوفري اجلهد عرب اإتاحة املن�سات الإلكرتونية التي ي�ستطيع 

من خاللها تقدمي الطلبات ومتابعة اإجنازها ب�سهولة وهذا ما يدعم قطاع النمو 

القت�سادي يف الإمارة وي�سرع من عجلة اإجناز املعامالت واأخذ املوافقات ملمار�سة 

الأن�سطة القت�سادية املختلفة والتي تاأتي �سمن نطاق اخت�سا�س دائرة البلدية.

بلدية راأ�س اخليمة :

» يوم زايد للعمل الإن�شاين «  فر�شة حل�شد الطاقات لل�شري على خطى املوؤ�ش�س

قال �سعادة منذر حممد بن �سكر مدير عام بلدية راأ�س 

الإن�ساين« يذكرنا بالإجنازات  للعمل  اإن »يوم زايد  اخليمة 

نهيان  اآل  �سلطان  بن  زاي��د  ال�سيخ  له  املغفور  حققها  التي 

طيب اهلل ثراه يف جمال اخلري والعطاء و يعد فر�سة حل�سد 

الطاقات وت�سافر اجلهود والإمكانات لل�سري على خطاه.

اأيادي  اإن  وذكر �سعادته يف ت�سريح له بهذه املنا�سبة : 

وعم  و  باأ�سره  العامل  اإىل   لت�سل  امتدت  الدولة  يف  اخلري 

واملراكز  امل�ست�سفيات  بناء  الأرج���اء عرب  كل  يف   خريها 

العديد من م�ساريع اخلري  و  والعبادة  العلم  ال�سحية ودور 

يف اأقطار العامل.
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فح�س كورونا للعاملني يف راأ�س اخليمة

فح�س  اإج��راء  اخليمة  راأ���س  �سهدت 

  »19 »كوفيد-  امل�ستجد  ك��ورون��ا  ف��ريو���س 

التجارية  وامل��راك��ز  املن�ساآت  يف  للعاملني 

جم��ددًا،  زواره��ا،  ل�ستقبال  ت�ستعد  التي 

والوقائية  الحرتازية  التدابري  من  بجملة 

بعد  وذل��ك  الفريو�س،  انت�سار  من  للحد 

القت�سادية  التنمية  دائ���رة  ق���ررت  اأن 

الل��ت��زام  اأب��واب��ه��ا يف ظ��ل  اإع����ادة فتحها 

الدائرة،  حددت  وقد  بالإجراءات.  التام 

ي��ج��ب على  ���س��رط��ًا   31 ���س��اب��ق،  يف وق���ت 

والل��ت��زام  تطبيقها  ال��ت��ج��اري��ة  امل��راك��ز 

مع  اجلمهور،  اأم���ام  فتحها  لإع���ادة  بها، 

لكافة  الالزمة  الطبية  الفحو�سات  اإجراء 

امل��وظ��ف��ني وال��ع��ام��ل��ني يف امل���راك���ز. وق��ال 

الدكتور عبدالرحمن ال�سايب النقبي، مدير عام 

الدائرة القت�سادية براأ�س اخليمة: اإن الدائرة 

املراكز  فتح  اإع��ادة  يقت�سي  تعميمًا  اأ�سدرت ، 

اخليمة،  راأ���س  اإم���ارة  م�ستوى  على  التجارية 

لعودة  للتمهيد  املقدمة  اجلهود  �سمن  وذل��ك 

الطبيعي. و�سعها  اإىل  القت�سادية   احلركة 

ولفت اإىل اأن مركز الفح�س اخلا�س بفريو�س 

لفئة  واملخ�س�س  اخليمة،  راأ����س  يف  ك��ورون��ا 

العاملني يف خمتلف املن�ساآت اخلدمية، ا�ستقبل 

منذ تد�سينه وحتى الآن  العاملني واملوظفني يف 

والأ�سواق  التجارية  املراكز  يف  املجالت،  �ستى 

واملطاعم وغريها،  الن�سائية  التجميل  ومراكز 

الفريو�س،  من  وخلوهم  �سحتهم  من  للتحقق 

اأن�سطتهم  ملزاولة  جاهزيتهم  على  والتاأكيد 

ال�سادر  الأن�سطة  وم��زاول��ة  فتح  اإع���ادة  بعد 

اأك��دت  متوا�سل  العمل  ب��ذل��ك.  ق���رار  بحقها 

مركز  ا�ستمرار  اخليمة  راأ����س  بلدية  دائ���رة 

دائرة بلدية را�س اخليمة توقع اتفاقية �شراكة مع طازج لتو�شيل طلبات الأ�شماك

راأ�س اخليمة  عن  بلدية  دائرة  اأعلنت 

�سركة  م��ع  اإ�سرتاتيجية  �سراكة  تن�سيق 

)ط��ازج  الإل��ك��رتوين  للتعامل  اأم  ب��ي  ج��ي 

النقل  خلدمات   )  /https://tazj.ae
من  املتعاملني  �سيتمكن  حيث  والتو�سيل 

طلب الأ�سماك عن طريق الدخول لتطبيق 

ال�سركة و الختيار من ت�سكيلة 

اأ�سواق  يف  املتوفرة  الأ�سماك 

راأ�س اخليمة. 

البلدية  دائ��رة  حتر�س  و 

عملية  ت�سهيل  و  تنظيم  على 

من  »طازج«  ملتعاملي  ال�سراء 

راأ���س  �سوق  يف  ال�سمك  جت��ار 

و  املعريي�س  �سوق  و  اخليمة 

يتواجد  حيث  الدقداقة  �سوق 

العامة  ال�سحة  اإدارة  مراقبو 

الأ�سماك  ج��ودة  م��ن  للتاأكد 

م��ع م��راع��اة ك��اف��ة ال��ت��داب��ري 

ل�سمان  اتخاذها  يجب  التي  الح��رتازي��ة 

مثل  امل��ع��ن��ي��ة،  الأط�����راف  جميع  ���س��الم��ة 

ا�ستالم  ال��ت��الم�����س خ���الل  ع���دم  ���س��م��ان 

املنتظم  وال��ت��ع��ق��ي��م  ال��ط��ل��ب��ات،  وت�سليم 

عملية  يف  امل�ستخدمة  والأدوات  للمركبات 

بجميع  الل��ت��زام  اإىل  اإ���س��اف��ة  الت�سليم، 

و�سعتها  التي  التوجيهية  واملبادئ  اللوائح 

منظمة ال�سحة العاملية و�سلطات ال�سحة 

العامة املحلية.

���س��راء  م��ن   امل��ت��ع��ام��ل��ون  �سيتمكن  و 

الئتمان على  الأ�سماك عن طريق بطاقة 

الت�سديد  اأو   « ط��ازج   « تطبيق 

ع��ن��د ا���س��ت��الم ط��ل��ب��ات��ه��م من 

�سائقي خدمة »طازج«.

و قد �سرح �سعادة منذر بن 

البلدية  دائرة  �سكر مدير عام 

اأن هذه ال�سراكة الإ�سرتاتيجية 

حول  به  يحتذى  من��وذًج��ا  تعد 

اجلهات  ب��ني  التكامل  تعزيز 

احلكومية واخلا�سة، يف �سبيل 

خ��دم��ة امل��ج��ت��م��ع الإم���ارات���ي، 

الأو�ساع  وخطوة مهمة يف ظل 

الراهنة.
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مقا�شب راأ�س اخليمة تخ�شع للمعايري و املوا�شفات العاملية 

تو�شيل الأ�شماك من »اأ�شواق ال�شمك « للمنازل م�شتمر

اأك��دت دائ��رة بلدية 

ا�ستمرار  اخليمة  راأ���س 

تو�سيل  خ��دم��ة  ت��ق��دمي 

الأ���س��م��اك ع��رب اأ���س��واق 

ال�����س��م��ك امل��خ��ت��ل��ف��ة يف 

م��ن��ازل  اإىل  الإم�������ارة 

طريق  عن  امل�ستهلكني 

املخ�س�سة  امل��رك��ب��ات 

وذل������ك ط������وال ���س��ه��ر 

رم�سان.

�سيماء  واأو���س��ح��ت 

اإدارة  مدير  الطنيجي، 

ال�����س��ح��ة ال���ع���ام���ة يف 

اأن  بلدية راأ�س اخليمة، 

البلدية خ�س�ست خطًا 

طلبات  لتلقي  هاتفيًا 

�سالمة  ت�سع  الدائرة  اأن  موؤكدة  اخلدمة، 

وتهدف من   ، اأولوياتها  الأه��ايل يف مقدمة 

ل��ت��ق��دمي اخل��دم��ة لأه���ايل  م��ب��ادرت��ه��ا  وراء 

منطقة الدقداقة واملناطق املجاورة لها .

تطبق  البلدية  اأن  الطنيجي  واأ�سافت 

معايري �سحية ووقائية دقيقة، حفاظًا على 

الت�سال  تلقي  بدءًا من  امل�ستهلكني،  �سحة 

الطلب  ت�سليم  ث��م  امل�ستهلك،  ج��ان��ب  م��ن 

ينتقي  الذي  ال�سمك،  �سوق  مفت�س  قبل  من 

بعناية،  امل�ستهلك  ال�سمك املطلوب من قبل 

ويتوىل فح�سه والتاأكد من جودته، ثم يقوم 

خا�سة  عبوات  يف  وتو�سع  الطلبية  بتجهيز 

وتتوافق  و���س��ع��اره��ا،  البلدية  ا���س��م  حتمل 

ومرفقة   ، ال�سليمة  ال�سحية  ال�سروط  مع 

بالفاتورة، مع و�سع كمية كافية من الثلج على 

وجودته،  �سالمته  على  للمحافظة  ال�سمك، 

لي�سبح الطلب جاهزًا، وي�سلم عندها لأحد 

بالإر�سادات اخلا�سة  توعيته  ال�سائقني، مع 

ال�سالمة  واإج����راءات  للمتعامل  بالت�سليم 

للموقع  الطلب، والنطالق بعدها  وتفا�سيل 

حتى الو�سول ملنزل املتعامل وت�سليمه الطلب 

والفاتورة.

وقبل  الدائرة،  كثفت  اأخ��رى  جهة  ومن 

الرقابية  احل��م��الت  رم�سان،  �سهر  حلول 

بيع  وحمال  الأ�سماك  اأ�سواق  على  امليدانية 

قبل  من  بكرثة  املطلوبة  والدواجن  اللحوم 

لتوفري  الف�سيل  ال�سهر  ط��وال  امل�ستهلكني 

احتياجاتهم الأ�سا�سية من املواد الغذائية.

اإدارة  مدير  الطنيجي،  �سيماء  وقالت 

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

قامت بتوجيه املفت�سني اإىل تنفيذ عدد من 

التي  املن�ساآت  على  التفتي�سية  احل��م��الت 

من  رم�سان  �سهر  خالل  لفتًا  اإقباًل  ت�سهد 

من  باحتياجاتهم  للتزود  امل�ستهلكني  قبل 

اللحوم  بيع  حم��ال  منها  الغذائية  امل���واد 

وال���دواج���ن واأ����س���واق الأ���س��م��اك. وذك��رت 

تو�سيل  خدمة  م��وؤخ��رًا  اأطلقت  البلدية  اأن 

الأ�سماك عن طريق مركبات خا�سة وذلك 

بالتن�سيق مع هيئة راأ�س اخليمة للموا�سالت 

الأن���واع  م��ن  امل�ستهلكني  طلبات  لإي�����س��ال 

تكبد  دون  منازلهم  اإىل  لالأ�سماك  املختلفة 

ن�سبة  ولتقليل  الأ�سواق،  اإىل  الذهاب  عناء 

الأ���س��واق،  املجتمع يف ه��ذه  ت��واج��د اأف���راد 

للحد  الحرتازية  الإج��راءات  �سمن  وذلك 

من انت�سار فريو�س كورونا امل�ستجد »كوفيد- 

على  مقدمة  اخلدمة  تلك  اأن  موؤكدة   ،»19
مدار ال�سهر الف�سيل.

يقومون  املفت�سني  اأن  اإىل  واأ����س���ارت 

املن�ساآت  خمتلف  على  تفتي�سية  ب��ج��ولت 

بال�سرتاطات  التام  تقيدها  من  للتحقق 

ا�ستقبال  يف   »19 »ك��وف��ي��د-  ك��ورون��ا  فح�س 

ال��ع��ام��ل��ني وامل��وظ��ف��ني يف خم��ت��ل��ف امل��ن�����س��اآت 

لأجل  لهم  الفح�س  لإجراء  ومراكز اخلدمات 

الفريو�س،  من  خلوهم  من  والتاأكد  �سالمتهم 

الأن�سطة  فتح  اإع���ادة  م��ع  للعمل  وجاهزيتهم 

والأع��م��ال. العمل  لقطاع  ال��داع��م��ة   املختلفة 

الت�سال  مكتب  مدير  الأح��م��د،  اأح��م��د  وق��ال 

املوؤ�س�سي يف دائرة بلدية راأ�س اخليمة وامل�سرف 

على مركز الفح�س: اإن املركز الذي مت تد�سينه 

موؤخرًا يف اإمارة راأ�س اخليمة يقدم فحو�سات 

بالك�سف عن فريو�س كورونا امل�ستجد »كوفيد- 

اخلدمات  مل��راك��ز  التابعة  العمالة  لفئة   »19
مع  بالتعاون  اأقيم  وقد  الإم��ارة.  يف  واملن�ساآت 

املوارد  ووزارة  املجتمع  ووقاية  ال�سحة  وزارة 

الب�سرية والتوطني وهيئة الهالل الأحمر.
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ت�شع ن�شائح تخت�س باحلفظ الآمن للغذاء

ت�سع  اخليمة  راأ���س  بلدية  يف  العامة  ال�سحة  اإدارة  وجهت 

من  عدد  واتباع  للغذاء  الآمن  احلفظ  حول  للم�ستهلكني  ن�سائح 

ال�سرتاطات ال�سحية التي ت�سهم يف ذلك.

جاءت الن�سائح مع موا�سلة البع�س �سراء الكميات املتزايدة 

بطريقة  وتخزينها  املبارك  رم�سان  ب�سهر  اخلا�سة  الأغذية  من 

غري �سحية اأو �سليمة.

وقالت �سيماء الطنيجي مدير 

اإدارة ال�سحة العامة ل��«الحتاد«: 

جملة  ات��ب��اع  اجلميع  على  وج��ب 

التي  ال�سحية  ال�سرتاطات  من 

ت�سهم يف احلفظ الآمن للغذاء يف 

التي  ال�سراء  عمليات  زي��ادة  ظل 

يقوم بها اأفراد املجتمع  واخلا�سة 

بتوفري الحتياجات الأ�سا�سية من 

الأغذية املتعلقة ب�سهر رم�سان.

وقالت اإن الإدارة وجهت بع�س 

الن�سائح العامة يف هذا اجلانب، 

والتي تتطلب من اجلميع اتباعها 

وم��ن��ه��ا و���س��ع الأط��ع��م��ة امل���ربدة 

واملجمدة يف الثالجة مبجرد الو�سول اإىل املنزل مع التحقق من 

درجة حرارة الثالجة عند اأقل من اربع درجات مئوية، والحتفاظ 

الثالجة  يف  وو�سعها  الإغ��الق  حمكمة  علب  يف  الأطعمة  ببقايا 

والتخل�س من اأي اأطعمة تظهر عليها عالمات الف�ساد مثل تغري 

انتهاء  تاريخ  ، والتحقق من  والطعم  وال�سكل  والرائحة  اللون  يف 

بني  والف�سل  دوري  ب�سكل  املنتج 

الأغذية اجلاهزة لالأكل والأغذية 

مع  امل��ط��ب��وخ��ة  غ���ري  اأو  ال��ن��ي��ئ��ة 

تنظيف الثالجة با�ستمرار واإزالة 

البقع وبقايا الأطعمة منها.

جتنب  اإىل  الطنيجي  ودع��ت 

ت��خ��زي��ن الأط��ع��م��ة ب��ال��ق��رب من 

اأو  املنزلية  التنظيف  منتجات 

ال��ك��ي��م��ي��ائ��ي��ة م���ع جتنب  امل�����واد 

مثل  التلف  �سريعة  الأغذية  و�سع 

موؤكدة  الثالجة،  باب  يف  احلليب 

كفيلة  ال�9  ال��ن�����س��ائ��ح  ه���ذه  اأن 

باحلفظ الآمن للغذاء.

جانب  اإىل  ال�سحية،  وامل��م��ار���س��ات 

ال��رتك��ي��ز ع��ل��ى ع���دد م���ن امل��ن�����س��اآت 

امل��ع��ق��م��ات وحم��ال  ب��ي��ع  منها حم���ال 

الغذائية  امل��ك��م��الت  وب��ي��ع  ال��ع��ط��ارة 

واملواد التجميلية، للتحقق من �سالمة 

املنتجات املعرو�سة، ومدى مطابقتها 

والإج���راءات  القيا�سية  للموا�سفات 

الحرتازية الوقائية من ناحية، ولب�س 

ال��ق��ف��ازات وال��ك��م��ام��ات وا���س��ت��خ��دام 

التباعد  ق��اع��دة  وتطبيق  املعقمات 

ناحية  م��ن  امل��ن�����س��اآت  يف  اجل�����س��دي 

اأخرى..

بلدية راأ�س اخليمة:

 1200 من�ض�أة خ�ضعت للتفتي�س 

ال�ضحي خـالل �ضهـر واحد

اأعلنت دائرة بلدية راأ�س اخليمة خ�سوع 

1200 من�ساأة غذائية واأخرى تقدم خدمات 
لها عالقة بال�سحة العامة، للرقابة الوقائية 

�سهر  خ��الل  وال�سحي  الغذائي  والتفتي�س 

واحد ، والتاأكد من تقيدها والتزام العاملني 

من  للحد  الح��رتازي��ة،  ب��الإج��راءات  فيها 

19«، و�سمان �سالمة وجودة  تف�سي »كوفيد 

الأغذية واخلدمات، التي تقدمها.

وذكرت الطنيحي، مدير اإدارة ال�سحة 

املوؤ�س�سات  جميع  اأن  البلدية،  يف  العامة 

ال��غ��ذائ��ي��ة، ون��ظ��ريات��ه��ا، التي  وامل��ن�����س��اآت 

العامة،  بال�سحة  �سلة  ذات  خدمات  تقدم 

الأو�ساع  ت�ستجيب يف  الإم��ارة،  والعاملة يف 

من  ال�سادرة  للتوجيهات  الراهنة،  العاملية 

البلدية وهيئة الطوارئ والأزمات والكوارث، 

وتعمل على تطبيق الإجراءات الوقائية حتت 

اإ�سراف ومتابعة من دائرة البلدية .
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بلدية راأ�س اخليمة ت�شبط 8423 عبوة معقم غري مطابقة للموا�شفات املعتمدة

بلدية  دائ���رة  ���س��ادرت 

عبوة   8423 اخليمة  راأ���س 

اأنها  تبني  لليدين،  معقم 

للموا�سفات  مطابقة  غري 

املعتمدة،حيث  واملقايي�س 

الفعالة  امل����ادة  ن�سبة  اأن 

حتتويها  ال��ت��ي  للتعقيم  

املعتمدة  الن�سبة  من  اأق��ل 

على  ي��ح��ت��وي  وب��ع�����س��ه��ا   ،

م���ع���ل���وم���ات ط���ب���ي���ة غ��ري 

�سحيحة، وذلك من خالل 

مو�سعة،  تفتي�سية  حمالت 

متخ�س�س  ف��ري��ق  نفذها 

العامة  ال�سحة  اإدارة  من 

يف البلدية و�سملت 112 من�ساأة.

ال��زع��اب��ي، م��دي��ر ع��ام بلدية راأ���س  ب��ن �سكر  وق���ال م��ن��ذر 

اخليمة: اإن احلملة غطت خمتلف الأ�سواق، بهدف حماية �سحة 

م�سجلة يف هيئة  املخالفة غري  املنتجات  اأن  وتبني  امل�ستهلكني. 

املوا�سفات واملقايي�س الإماراتية.

بلدية راأ�س اخليمة ت�شبط م�شتودعني لالأغذية 

يفتقران ل�شروط ومعايري التخزين

مفت�سي  م���ن  ف��ري��ق  ���س��ب��ط 

دائ������رة ب��ل��دي��ة راأ�������س اخل��ي��م��ة 

حمل  ي�ستخدمهما  »ك��رف��ان��ني«، 

خ�������س���راوات وف���واك���ه وب��ق��ال��ة، 

م�����س��ت��ودع��ني ل��ت��خ��زي��ن امل����واد 

 ال���غ���ذائ���ي���ة وال����س���ت���ه���الك���ي���ة.

ال�سحي  التفتي�س  رجال  وك�سف 

وال����غ����ذائ����ي، خ����الل م��داه��م��ة 

اأن  ال��غ��ذائ��ي��ت��ني،  امل��ن�����س��اأت��ني 

م�ستوفيني  غ���ري  امل�����س��ت��ودع��ني 

ل��ل�����س��روط ال�����س��ح��ي��ة وامل��ع��اي��ري 

 امل��ع��ت��م��دة ل��ت��خ��زي��ن الأغ���ذي���ة.

واأو�����س����ح����ت ����س���ي���م���اء حم��م��د 

اإدارة ال�سحة  الطنيجي، مديرة 

العامة يف الدائرة، اأن مفت�سي البلدية نفذوا 

املتجاورتني  للمن�ساأتني،  تفتي�سية  زي��ارة 

يف  الإم����ارة،  مناطق  ب��اإح��دى  والواقعتني 

�سوء �سكوى ومالحظات تقدم بها مواطن، 

وج��ود خمزنني  املنطقة، حول  اأه��ايل  من 

من�ساأتان  ت�ستخدمهما  وال�سلع  لالأغذية 

املعلومات  �سحة  ليكت�سفوا  جت��اري��ت��ان، 

ال�����واردة يف ال�����س��ك��وى، ح���ول ا���س��ت��خ��دام 

خم��زن��ني غ��ري م��ط��اب��ق��ني ل��ال���س��رتاط��ات 

 ال�سحية والغذائية، موؤكدة دقة املعلومات.

قرر  البلدية  يف  العمل  فريق  اأن  وبينت 

والفواكه  اخل�����س��راوات  وحجز  م�سادرة 

املخزنني،  يف  الأخ���رى  الغذائية  وامل���واد 

التابعني للمن�ساأتني املخالفتني.
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اإلزام املن�شاآت الغذائية بت�شجيل غياب العاملني

األ���زم���ت دائ�����رة ب��ل��دي��ة راأ����س 

املختلفة  الغذائية  املن�ساآت  اخليمة 

بالحتفاظ  الإم�����ارة  يف  ال��ع��ام��ل��ة 

لديها  العاملني  غ��ي��اب  ب�سجالت 

لأية  احلاملني  اأو  امل�سابني  �سواء 

�سمن  وذل��ك   ، للمر�س  اأع��را���س 

والوقائية  الح��رتازي��ة  اإج��راءات��ه��ا 

كورونا  فريو�س  انت�سار  من  للحد 

امل�ستجد كوفيد 19-.

وق���ال���ت ���س��ي��م��اء ال��ط��ن��ي��ج��ي، 

يف  ال��ع��ام��ة  ال�سحة  اإدارة  م��دي��ر 

و���س��م��ن  الإدارة  اإن   : ال��ب��ل��دي��ة 

الوقائية  الح��رتازي��ة  الإج����راءات 

كورونا  فريو�س  انت�سار  من  للحد 

ع��ددًا  اأ���س��درت   ،19  – كوفيد  امل�ستجد 

املن�ساآت  على  وجب  التي  الإج���راءات  من 

وجتنب  بها  التقيد  الإم����ارة  يف  العاملة 

تعر�سهم  قد  والتي  منها،  ب��اأي  الإخ���الل 

من  ر�سدها  حال  يف  القانونية  للم�ساءلة 

قبل فرق التفتي�س امليدانية.

 واأ�سارت اإىل اأن الإدارة دعت املن�ساآت 

النظافة  عمليات  تكثيف  اإىل  الغذائية 

يجب  والتي  املن�ساآت  املنفذة يف  والتطهري 

والأ�سطح  املن�ساأة  مرافق  كافة  ت�سمل  اأن 

املحيطة، والرتكيز على منطقة ال�ستقبال 

وقوائم  النقود  دف��ع  واأج��ه��زة  وال��ط��اولت 

الطعام.

املن�ساآت  حتر�س  اأن  �سرورة  واأك��دت 

ال��غ��ذائ��ي��ة ع��ل��ى ت��وف��ري م��ع��دات ال��وق��اي��ة 

الكمامات  م��ث��ل  للعاملني،  ال�سخ�سية 

والقفازات واملنا�سف النظيفة واملواد ذات 

ال�ستخدام الواحد للزبائن.  

بلدية راأ�س اخليمة تكثف الرقابة على حمال بيع »الكرك«

�ساي  بيع  على حمال  رقابتها  اخليمة  راأ���س  بلدية  دائ��رة  كثفت 

ا�سرتاطات  ملختلف  تطبيقها  م��دى  من  للتحقق  وذل��ك  »ال��ك��رك«، 

انت�سار  من  للحد  الوقائية  بالإجراءات  املتعلقة  و  العامة،  ال�سحة 

فريو�س كورونا امل�ستجد »كوفيد - 19«.

ومتكنت فرق التفتي�س امليدانية من زيارة 20 من�ساأة تتواجد يف 

عدد من مناطق اإمارة راأ�س اخليمة، و ر�سدت من خاللها بع�س من 

اإىل �سرورة  املن�ساآت  التحذيرمنها ودعت هذه  التي مت  املالحظات 

اللتزام التام ومنع تكرارها لتجنب التعر�س للمخالفات والإنذارات.

وقالت �سيماء الطنيجي، مدير اإدارة ال�سحة العامة يف البلدية  

اإن ال�سحة العامة اأطلقت حملة مكثفة للرقابة على من�ساآت بيع �ساي 

النخيل  ومنطقة  اخليمة  راأ���س  منطقة  من  كل  يف  وذلك  »الكرك«، 

اللتني ترتكز فيها هذه املحال ، للتحقق من مدى التزامها بتطبيق 

للحد  الوقائية،  بالإجراءات  واخلا�سة  العامة،  ال�سحة  ا�سرتاطات 

من انت�سار فريو�س كورونا امل�ستجد »كوفيد - 19«.

»ال��ك��رك«،  �ساي  لبيع  من�ساأة   20 زاروا  املفت�سني  اأن  وذك��رت 

نظافة  عدم  منها  املالحظات،  بع�س  ر�سد  الزيارة  تلك  خالل  ومت 

املعدات امل�ستخدمة، وعدم التزام البع�س بارتداء املالب�س الوقائية 

التام  اللتزام  اإىل  دعوتها  ذلك  اإثر  على  مت  حيث  للعمل،  املنا�سبة 

مع  اأو�ساعها،  من  بالت�سحيح  للقيام  املر�سودة،  املالحظات  بتلك 

حتذيرهم يف حال تكرارها ور�سدها من قبل فرق التفتي�س، �سيتم 

تطبيق الإجراءات احلازمة يف حقهم، بح�سب نظم البلدية.

ال��زي��ارات  تنظيم  البلدية  يف  التفتي�س  ف��رق  موا�سلة  واأك���دت 

نطاق  �سمن  تقع  التي  املن�ساآت  كافة  على  امليدانية  واحل��م��الت 

بالقوانني  التزامها  م��دى  م��ن  للتحقق  ورقابتها  اخت�سا�سها، 

وال�سرتاطات.
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تكثيف الرقابة على املطابخ واملن�شاآت الغذائية براأ�س اخليمة

اخليمة،  راأ�����س  ب��ل��دي��ة  دائ����رة  كثفت 

ال��رق��اب��ة ع��ل��ى امل��ن�����س��اآت ال��غ��ذائ��ي��ة من 

ترتفع  التي  ال�سعبية،  واملطابخ  املطاعم 

لتلبية  رم�سان،  �سهر  خالل  عملها  طاقة 

الطلبات املتزايدة املقدمة من قبل الأهايل 

واجلمعيات، وذلك بجدول زيارات ميدانية 

للتاأكد من التزامها  24 �ساعة،  على مدار 

بال�سرتاطات واملعايري ال�سحية.

واأكدت دائرة البلدية، اأن هذا الإجراء 

ال��ت��ام،  تقيدها  م��دى  م��ن  للتحقق  ي��اأت��ي 

بال�سحة  املتعلقة  الا�سرتاطات  مبختلف 

انت�سار فريو�س كورونا،  العامة واحلد من 

الطنيجي،  ���س��ي��م��اء  وق��ال��ت 

العامة   ال�سحة  اإدارة  مدير 

رم�سان  �سهر  حلول  قبل  اأن��ه 

امل��ب��ارك، مت اع��ت��م��اد ج��دوٍل 

باآلية الرقابة امليدانية  خا�س 

املوجهة اإىل خمتلف املن�ساآت 

راأ�����س  اإم�������ارة  ال��ع��ام��ل��ة يف 

ن�ساطًا  ت�سهد  والتي  اخليمة، 

بهدف  وم�����س��اع��ف��ًا،  م��ك��ث��ف��ًا 

اإحكام الرقابة عليها.

بجانب  عملت  الإدارة  اأن  وذك����رت، 

العاملة  امل��ن�����س��اآت  ال��ت��زام  م��ن  التحقق 

العامة،  ال�سحة  با�سرتاطات  واحليوية 

على متابعة اتباع التدابري الوقائية املتعلقة 

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

يف ت��ل��ك امل��ن�����س��اآت، م��ن خ���الل الل��ت��زام 

وموا�سلة  والكمامات،  القفازات  بارتداء 

نظافة  على  للحفاظ  التعقيم،  عمليات 

املوقع وبيئة العمل.

كثفت  الإدارة  اأن  اإىل  واأ�����س����ارت 

الغذائية،  للمن�ساآت  امليدانية  ال��زي��ارات 

التي  ال�سعبية  واملطابخ  املطاعم  ومنها 

يزداد الطلب عليها خالل ال�سهر الف�سيل، 

والتي  وال�سحور،  الفطور  وجبات  لإع��داد 

ت�سعى جاهدة اإىل النتهاء التام من اإعداد 

الوجبات ذات الكميات الكبرية يف الوقت 

تتطلب  املن�ساآت  تلك  اإن  وقالت  املحدد، 

رقابة ميدانية متوا�سلة من قبل املفت�سني 

ل��ل��ت��اأك��د م��ن م���دى ت��واف��ر ال���س��رتاط��ات 

املختلفة الواجب التقيد بها.

وذكرت اأنه مت ت�سكيل فرق متخ�س�سة 

يف  العمل  ملتابعة   البلدية  مفت�سي  م��ن 

رم�سان،  �سهر  ط��وال  واملطابخ  املطاعم 

عليهم  للتاأكيد  ال�سهر  حلول  قبل  وحتى 

ب��ات��ب��اع ال���ق���وان���ني، م�����س��ريًة 

ج���دول  ت��غ��ي��ري  مت  اأن�����ه  اإىل 

ال�سهر  خالل  املناوبات  عمل 

العمل  تغطية  لتتم  الف�سيل، 

امل����ي����داين ع���ل���ى م������دار 24 

�ساعة، وزيادة عدد الزيارات 

التي  والع�سوائية،  الروتينية 

اجلميع  تقيد  م���دى  تك�سف 

على  الرتكيز  مع  بالقوانني، 

الرقابة يف اأوقات الذروة.
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هاتــــف رقم : 6666 7246 )971 +( | فاكــــس رقم : 3117 7233 )971 +(
Twitter | munrakae  .. Facebook | munrakae .. Instagram| munrakae
Mail: info@mun.rak.ae | Website: mun.rak.ae

�شمن ال�شروط التالية :

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

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

من املجلة.

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

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

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

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

الإلكرتوين التايل:

magazine@mun.rak.ae

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

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

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

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

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

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

؟ الكحل  ل�شنع  قدميا  املراأة  ت�شتخدمة  التي  احلجر  ا�شم  • ما 
• What is the name of the stone that women used in the 

past to make kohl?

» 517 «

Congratulations to Mr. : Moath Amjed Al Baqour
the winner of the past month's contest (516).

مربوك لالأخ :  معاذ اجمد البقور

الفوز مب�شابقة ال�شهر املا�شي العدد ) 516 (



اجلزء الأول 

اآداب تالوة القراآن الكرمي :

 : وتالوته  �لقر�آن  تعلم  عند  �لإخال�ص   -  1
لأن قراءة القراآن عبادة ُيبتغى بها وجه اهلل تعاىل . قال النووي يف 

الأذكار �صـ160 : ) فاأول ما يوؤمر به ) اأي القارئ ( الإخال�ص يف قراءته 

واأن يريد بها وجه اهلل �صبحانه وتعاىل واأن ل يق�صد بها تو�صاًل اإىل �صيء 

�صوى ذلك (.

والإقبال  اإليه  النا�ص  اأنظار  بقراءته �صرف  يبتغي  من  الّقراء  ومن 

 )1905( م�صلم  رواه  ما  زجرًا  ويكفيه   ، وتوقريه  وتبجيله  جمل�صه  على 

يق�صى عليهم  النا�ص  اأول  الذين هم  الثالثة  اأبي هريرة يف  من حديث 

تي به فعّرفه نعَمُه 
ُ
يوم القيامة ومنهم : رجل تعلم العلم وقراأ القراآن فاأ

فعرفها ، قال : فما عملت فيها ؟ قال : تعلمت العلم وعلمته وقراأت فيك 

القراآن  وقــراأت  لُيقال عامل  العلم  تعلمت  ولكنك  كذبت   : قال   ، القراآن 

لقي يف 
ُ
اأ مر به ف�صحب على وجهه حتى 

ُ
اأ ليقال هو قارئ فقد قيل ، ثم 

النار .

 : بالقر�آن  �لعمل   -  2
بتحليل حالله وحترمي حرامه ، والوقوف عند نهيه والعمل مبحكمه 

، والإميان مبت�صابهه . وقد جاء نهي �صديد فيمن اآتاه اهلل القراآن ثم مل 

النبي �صلى  روؤيا  البخاري )1386( من حديث  ، ففي �صحيح  به  يعمل 

اهلل عليه و�صلم الطويل :«« قال : انطلق ، فانطلقنا حتى اأتينا على رجل 

م�صطجع على قفاه ، ورجل قائم على راأ�صه ب�صخرة ، في�صدخ به راأ�صه 

فاإذا �صربه تدهده احلجر ، فانطلق اإليه لياأخذه فال يرجع اإىل هذا حتى 

يلتئم راأ�صه كما هو فعاد اإليه ف�صربه … ) ثم ُف�صر له ذلك ( فقال : 

والذي راأيته ُي�صدخ راأ�صه ، فرجل عّلمه اهلل القراآن فنام عنه بالليل ومل 

يعمل فيه بالنهار ُيفعل به اإىل يوم القيامة »« 

 : وتعاهده  �لقر�آن  ��ستذكار   -  3
اأي املواظبة على تالوته ومالزمته وخا�صة من حفظه اأو حفظ �صيئًا 

�صريع  فالقراآن   ، للن�صيان  �صيتعر�ص  فاإن حفظه  يذاكره  فاإذا مل   ، منه 

 ، به وكرثة مدار�صته وتالوته  العناية  ولذا وجب   ، ال�صدور  التفلت من 

وفيه يقول �صلى اهلل عليه و�صلم :«« اإمنا مثل �صاحب القراآن كمثل الإبل 

املعقلة ، اإن عاهد عليها اأم�صكها واإن اأطلقها ذهبت »« متفق عليه ، قال 

تالوته  وا�صتمرار  القراآن  در�ص  �صبه   (  )8/697( الفتح  يف  حجر  اين 

موجودًا  التعاهد  زال  فما   ، ال�صراد  منه  ُيخ�صى  الــذي  البعري  بربط 

فاحلفظ موجود … ( 

�سقطت 
ُ
�أ ن�سيت �أو 

ُ
�أ 4 - ل تقل ن�سيت �آية كذ� ولكن قل : 

يت : �أو ن�سِّ

ففي ال�صحيحني عن عائ�صة قالت ) �صمع ر�صول اهلل رجاًل يقراأ يف 

اآداب تالوة القراآن الكرمي

ال�شيخ:  اإبراهيم بن عبد اهلل املزروعي

من كتاب ف�شائل القران

 . �لأل��ب��اب } �ص)29(  ول��و 
ُ
�أ وليتذكَر  �آياته  ليّدبرو�  مبارٌك  �إليك  �أنزلناه  كتاٌب   } تعاىل  �هلل  ق��ال 

فالقر�آن �أنزله �هلل لهذ� �ل�سبب �لعظيم وهو �لتدبر و�لتذكر و�لتحكيم .

�أقفالها }.  �أم على قلوٍب  �ل��ق��ر�آن  �أف��ال يتدبرون  �ل��ق��ر�آن يف قوله {  �أم��رن��ا بتدبر  ف��اهلل عز وج��ل 

حممد)24( و�أمرنا برتتيله يف قوله { ورتل �لقر�آن ترتيال } �ملزمل)4( ، وقال فيه { فمن �ّتبع هد�ي 

فال ي�سل ول ي�سقى } طه)123( ، و�أوعد �ملعر�سني عنه �لنار فقال { ومن يكفر به من �لأحز�ب فالنار 

موعده} هود)17( وقال تعاىل { من �أعر�ص عنه فاإّنه يحمل يوم �لقيامة وزر� }. طه)100( وقال فيه 

�ل�سر  فكّل   ، { ومن �أعر�ص عن ذكري فاإن له معي�سة �سنكا ونح�سره يوم �لقيامة �أعمى }.طه)124( 

يف �لإعر��ص عنه وكلُّ �خلري يف �لإقبال عليه ، فطوبى ملن كان ُحّجة له وويٌل ملن كان حّجًة عليه .

ولقر�ءة �لقر�آن �آد�ٌب غفل عنها كثري من �مل�سلمني نذكر بع�سها وبع�ص ما �أحدثه �لنا�ص فيه : -
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اآية كذا وكذا كنت قد  �صورة بالليل فقال :«« يرحمه اهلل ، لقد اأذكرين 

اأن�صيتها من �صورة كذا »« ويف رواية مل�صلم )788( ) لقد اأذكرين اآيٌة كنت 

�صقطتها … ( ويف حديث ابن م�صعود قال ر�صول اهلل :«« بئ�ص ما 
ُ
قد اأ

لأحدهم يقول : ن�صيت اآية كيت وكيت ، بل هو ُن�صي »« متفق عليه . قال 

النووي يف �صرح م�صلم )790( ) وفيه كراهية قول ن�صي اآية كذا .. واأنه 

ل يكره قول اأن�صيتها ، واإمنا نهى عن ن�صيتها لأنه يت�صمن الت�صاهل فيها 

والتغافل عنها … ( قالت اللجنة الدائمة لالإفتاء )4/64( ) فال يليق 

باحلافظ للقراآن له اأن يغفل عن تالوته ، بل ينبغي اأن يتخذ لنف�صه منه 

وردا يوميا يحول دون ن�صيانه ، ولكن من حفظ �صيئا من القراآن ثم ن�صيه 

عن غفلة لي�ص باآثم ، وما ورد من الوعيد يف ن�صيان ما قد حفظ مل ي�صح 

عن النبي �صلى اهلل عليه و�صلم ( .

�لقر�ن : تدبر  وجوب   -  5
 ت�صافرت الن�صو�ص التي تاأمر بتدبر اآيات القران الكرمي ، قال ابن 

�صعدي يف تف�صريه )2/112( الآية )82( من الن�صاء )ياأمر تعاىل بتدبر 

وعواقبه  مبادئه  فيه ويف  الفكر  ، وحتديق  معانيه  التاأمل يف  وهو  كتابه 

ولوازم ذلك ،فان يف تدبر كتاب اهلل مفتاح للعلوم واملعارف ، وبه يزداد 

الطريق  ويعرف  و�صفاته  املعبود  بالرب  يعرف  فانه  القلب  يف  الإميــان 

املو�صلة اإليه ، والطريق املو�صلة للعذاب ، وكلما ازداد العبد تاأمال فيه 

ازداد علما وعمال وب�صرية ولذلك اأمر اهلل بذلك …( 

م�سطجعا  �أو  ما�سيا  �أو  قائما  �لقر�ن  تالوة  جو�ز   -  6
�أو ر�كبا :

وعلى جنوبهم( ويف  وقعودا  قياما  يذكرون اهلل  تعاىل )الذين  قال 

راأيت ر�صول اهلل  انه قال )  ال�صحيحني من حديث عبد اهلل بن مغفل 

يوم فتح مكة وهو يقراأ على راحلته �صورة الفتح ( ويف ال�صحيحني اأي�صا 

تقول عائ�صة )اإن النبي �صلى اهلل عليه و�صلم كان يتكئ يف حجري واأنا 

حائ�ص ثم يقرا القراآن ( . 

و�حلائ�ص  للمحدث  وم�سه  �ل��ق��ر�آن  ت���الوة  ج���و�ز   -  7
و�لنف�ساء و�جلنب على �لر�جح :

ففي ال�صحيحني من حديث ابن عبا�ص قال ) ا�صتيقظ ر�صول اهلل 

اآيات اخلوامت من  الع�صر  قراأ  ثم   ، بيده  النوم عن وجهه  فجل�ص مي�صح 

�صورة اآل عمران ، ثم قام فتو�صاأ( البخاري)183( وم�صلم )673( ويف 

�صحيح م�صلم )373( عن عائ�صة قالت :) كان ر�صول اهلل يذكر اهلل يف 

كل اأحيانه ( ، قال ال�صنعاين يف �صبل ال�صالم ) واحلديث مقرر لالأ�صل 

وهو ذكر اهلل على كل حال وتدخل فيه تالوة القراآن ولو كان جنبًا (

لأثر  البخاري  رواية  بعد   )1/407( الفتح  يف  حجر  ابن  وقال   •
ابن عبا�ص اأنه كان يقراأ ورده وهو جنب ، قال ابن حجر ) ولهذا مت�صك 

بعموم  وداود  املنذر  وابــن  كالطربي  غريه  باجلواز  قال  ومن  البخاري 

حديث ) كان يذكر اهلل على كل اأحيانه (

… وقال داود :  الغ�صل )  النووي يف املجموع باب ما يوجب  وقال 

يجوز للجنب واحلائ�ص قراءة القراآن ، وروى هذا عن ابن عبا�ص وابن 

امل�صيب واختاره ابن املنذر ، وقال مالك : يقراأ اجلنب الآيات الي�صرية… 

ويف احلائ�ص روايتان عنه وقال ابو حنيفة : يقراأ اجلنب بع�ص اآية … (

القراآن  قراءة  ) جواز  املوقعني )3/23(  اإعالم  القيم يف  ابن  قال 

للحائ�ص .. وهذا مذهب مالك واإحدى الروايتني عن اأحمد واأحد قويل 

ال�صافعي ، والنبي �صلى اهلل عليه و�صلم مل مينع احلائ�ص من القراآن (

فقد  طهارة  غري  على  القراآن  قــراءة  من  املنع  اأحاديث  اأمــا   : قلت 

 )1/226( الأوطـــار  نيل  يف  وال�صوكاين   ، املجموع  يف  النووي  �صعفها 

 )1/107( املحلى  يف  حــزم  وابــن   ،  116 �صـ  املنة  متــام  يف  والألــبــاين 

وغريهم ولنا بحث من ع�صر �صفحات يف امل�صاألة �صمن املجموعة الثانية 

من حما�صراتنا برقم )11( ، واهلل اأعلم . وما من �صك يف اأن التطهر 

اأدب من اآداب تالوة القراآن وهو الأح�صن والأكمل بال خالف .
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�شّكل اكت�شاف النفط يف منطقة اخلليج نقطة حتّول كربى 

اأبناء اجليل اجلديد  يف تاريخها، وبخالف ما يعتقد كثري من 

الكربى  النقلة  تكن  مل  حدثت؛  التي  النقلة  يعا�شر  مل  ال��ذي 

واحلداثة  التنمية  اإىل  والفقر  الب�شاطة  من  الإم��ارات  دولة  يف 

تلقائية، ومل تتم ب�شهولة، ولكن كانت هناك روؤية تنموية، ورغبة 

اأبناء الإمارات عن  �شادقة يف اأن يكون النفط و�شيلة لتعوي�ض 

التي  الروؤية  هذه  لهم،  الكرمية  احلياة  وتوفري  العي�ض،  �شظف 

اآل نهيان، طّيب اهلل  ال�شيخ زايد بن �شلطان  له  حملها املغفور 

ليكون  الحتاد،  واإعالن  الدولة  لقيام  املحرك  كانت هي  ثراه، 

بداية النقلة احل�شارية والقت�شادية والجتماعية التي واكبت 

اكت�شاف النفط يف الإمارات.

القرن  اإىل خم�شينيات  النفطي  الإم��ارات  دولة  تاريخ  يعود 

املا�شي حتديدًا منذ 57 عامًا؛ اإذ بداأت الدولة منذ عام 1962 

ت�شدير  ثم  اأبوظبي  لإم��ارة  تابعة  برية  نفطية  حقول  اكت�شاف 

النفط اخلام للعامل. 

وكانت البداية مع اكت�شاف حقول نفطية برية تابعة لإمارة 

ومن   ،1962 عام  فعليا  ا�شتخراجه  ليتم   ،1953 عام  اأبوظبي 

ثم ت�شديره للعديد من دول العامل. 

يطلق  ما  اأو  املت�شالح”  “ال�شاحل  �شركة  ا�شم  تغيري  ومت 

�شركة  وهي  جديد  ا�شم  اإىل  البرتويل  التطوير  �شركة  عليها 

برتول اأبوظبي، والتي وقعت اتفاقًا عام 1965 لتقا�شم الإيرادات 

منا�شفة مع اإمارة اأبوظبي. 

اهلل  طيب  نهيان،  اآل  �شلطان  بن  زايد  ال�شيخ  تاأ�شي�ض  ومع 

عام  ففي  الإم��ارات،  النفط يف  �شناعة  تطورت  للدولة،  ث��راه، 

1971 اأ�ش�ض �شركة برتول اأبوظبي الوطنية “اأدنوك”، وبحلول 
�شركتي  من  كل  يف   60% ح�شة  ال�شركة  اأخ��ذت   1974 ع��ام 

برتول اأبوظبي واأدما. 

مبرور الوقت، زار ال�شيخ خليفة بن زايد اآل نهيان، ويل عهد 

اإعداد : علياء عبد العزيز حميدان الزعابي

تاريخ اكت�شاف النفط فـي الإمارات

الإمارات والنفط.. رحلة 50 عاماً من التحدي والتطور ال�شريع
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اأبوظبي يف ذلك الوقت، اأول خمزن للوقود �شلمته �شركة البرتول 

يف  “اأدنوك”  الوطنية  اأبوظبي  ب��رتول  �شركة  اإىل  الربيطانية 

اإطار برنامج لإدراج توزيع النفط �شمن �شبكة يف جميع اأنحاء 

البالد. 

�شركة  مبوجبه  اأ�ّش�ض  مر�شومًا  العهد  ويل  اأ�شدر  بعد  فيما 

 30 قدره  براأ�شمال  اأبوظبي  يف  الوطنية  البرتولية  الإن�شاءات 

مليون درهم. 

ود�ّشن ال�شيخ خليفة ر�شميًا املعر�ض البرتويل الذي اأقامته 

�شركتا اأدنوك واأدما يف اأكتوبر 1975، وعقب ذلك �شدر اإعالن 

باأن اأبوظبي �شدرت حتى ذلك الوقت ملياري برميل من النفط 

من جبل الظنة.

 

االكت�شافات تتواىل 

اإمارة  احتلت  اإذ  الأخرى؛  الإم��ارات  الكت�شافات يف  توالت 

دبي املرتبة الثانية من الكت�شافات النفطية بحلول عام 1966، 

يف املنطقة البحرية وبداأت دبي ا�شتخراج وت�شدير النفط يف 

العام ذاته. 

وبعد عام تقريبًا اأ�شفرت عمليات التنقيب عن اكت�شاف بئر 

جديدة من النفط تقع جنوب غرب حقل الفاحت يف اإمارة دبي. 

واأعلنت اإمارة ال�شارقة عن اأول اكت�شاف للنفط عام 1972 

من خالل �شركة نفط الهالل. 

وقامت اإمارة عجمان بالتنقيب عن البرتول مبعاونة �شركات 

اأمريكية؛ اأبرزها �شركة اأ�شامريا، و�شركة فورمان عام 1975، 

عجمان  �شركة  تاأ�ش�شت  بالإمارة  النفطية  الكت�شافات  وبعد 

الوطنية للبرتول. 

اأما عن اإمارة راأ�ض اخليمة، فتعد رابع اأكرب اإمارة يف دولة 

الإمارات من حيث امل�شاحة، وتعد من الإمارات املنتجة للبرتول 

منذ اأول اكت�شاف له عام 1976 من بئر ال�شالح. 

وبذلك تعد الإمارات دولة نفطية يقوم اقت�شادها يف املقام 

الأول على ت�شنيع وت�شدير املواد البرتولية. 

� � � � � � � � � � � � � � � � � �

امل�شادر

https://al-ain.com/article/uae-oil-50-years-discoveries-

rapid-development



خالل  من  العي�ض  لقمة  حت�شيل  على  القدمي  الإن�شان  اعتمد 

البيئة املحيطة، و هكذا اأبناء الإمارات، اعتمدوا يف القدم على البيئة 

�شناعات  احرتفوا  و  متاح  هو  ما  عنا�شرها  من  لياأخذوا  املحلية، 

اأمنت لهم معي�شتهم. اعتمدوا على البحر و الطني و النخيل، لينتجوا 

من خاللها م�شتلزمات حياتهم، فكانت اأبرز حرفهم �شيد ال�شمك 

تعرف باجلالفة،  التي  ال�شفن  و �شناعة  العري�ض،  بناء  و  الغو�ض  و 

و كذلك �شناعة الفخار، و احلابول، و كان للمراأة دور يف م�شاعدة 

كذلك  و  التلي،  و  ال�شدو  و  اخلو�ض  �شناعة  يف  فاحرتفت  الرجل، 

برزت مهنة املعق�شة عند املتميزات يف ت�شريح �شعر الن�شاء، وكذلك 

العديد من احلرف ...

حرف تاأبى االندثار 

اأبرز  وال�شعف  اخلو�ض  �شناعة  تعد   

املهن اليدوية ال�شعبية وتعود اإىل ح�شارة 

العربية  اجلزيرة  و�شبه  الرافدين  وادي 

اأخ���رى ازده����رت فيها زراع��ة  واأم��اك��ن 

النخيل لذا فقد دخلت يف معظم مفردات 

اأوراق  عن  عبارة  هو  واخلو�ض  الإن�شان 

البع�ض  بع�شها  مع  جت��دل  التي  النخيل 

نوعية  ح�شب  تت�شع  اأو  ت�شيق  بطريقة 

بني  فيما  اخلو�شة  ط��ول  وي��رتاوح  املنتج 

اأما عر�شها فيرتاوح من  40 �شم  20اىل 
. 3�شم  2اىل 

ا�شم  اخلو�ض  �شناعة  على  القدمية  العربية  امل�شادر  وتطلق 

غالبا  ال�شيدات  بها  تقوم  اخلو�ض  وم�شغولت  )اخلوا�شة(  حرفة 

اأ�شول  ابنتها  تلقني  على  الأم  حتر�ض  حيث  بالوراثة  تناقلها  ويتم 

احلرفة وفى بع�ض املجتمعات يت�شارك الرجال مع الن�شاء خ�شو�شا 

يف ت�شنيع ال�شالل الكبرية . وا�شتعمالت اخلو�ض وطرق ت�شنيعه 

عديدة تتوقف على ح�شب موقعة من النخلة .

وينق�شم اخلو�ص اإىل نوعني

النوع االأول : 

بن�شاعة  (وتتميز  النخلة  قلب  يف  يقع  )الذي  اخلو�ض  لبه  هو 
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اإعداد : جواهر �شلطان ال�شويدي

الرتاث الإماراتي الأ�شيل .. 

�شناعة اخلو�ص وال�شعف 



وت�شتخدم غالبا يف �شنع  ت�شكيلها  و�شهولة  بيا�شها و�شغر حجمها 

زخرفتها  باملكانية  وتت�شم  الدقيقة  وامل�شغولت  ال�شغرية  ال�شالل 

بنظم  الأل��وان  وتوزيع  الواحد  املنتج  يف  لون  من  اأك��ر  وا�شتخدام 

هند�شية جمالية .

النوع الثاين 

يتكون من بقية اأوراق النخيل العادية وهى اأوراق اأكر خ�شونة 

وت�شكيلها  جدلها  ي�شهل  حتى  لتطريتها  باملاء  غمرها  ويتم  وطول 

التي  واملقاطف  الكبرية  وال�شالل  احل�شري  ل�شناعة  وي�شتعمل 

التنب  املحا�شيل _حمل  زراعية )جمع  لإغرا�ض  غالبا  ت�شتخدم 

والردم(اأو ا�شتخدامها للت�شوق حيث تت�شع امل�شرتيات عديدة اإ�شافة 

اإىل �شهولة حملها فوق الراأ�ض لدى باعة املحا�شيل واحلبوب حيث 

زخرافية  وحدات  ا�شتخدام  ويتم  فيها  ب�شاعتهم  بعر�ض  يقومون 

قد  لكن  األ��وان  معها  ت�شتخدم  ل  وغالبا  املنتجات  هذه  على  كبرية 

تطعم يف بع�ض املنتجات ي�شفر اخلو�ض الأبي�ض مع الأخ�شر. 

وت��ع��م��ل امل��ن��ت��ج��ات اخل��و���ش��ي��ة على 

وعدم  واحلبوب  الأطعمة  على  احلفاظ 

ن��ظ��رًا  ال��ت��ع��ف��ن  اأو  ل��ل��ع��ط��ب  ت��ع��ر���ش��ه��ا 

من  وي�شنع  الرطوبة  لعن�شر  ملقاومتها 

ال�شالل  متعددة من  اأنواع  النخلة  خو�ض 

التي ت�شتخدم كالأوعية  حلفظ حاجيات 

املنزل وتقدمي الأطعمة واملخبوزات وحمل 

والغالل  احلبوب  وعر�ض  اخل�شراوات 

واحل�شري  الغالل  وباعة  العطارين  عند 

الأر�شيات)الرب�ض(و�شجاجيد  ومفار�ض 

البي�شاوية  املختلفة  باأ�شكالها  ال�شالة 

وامل�شتطيلة واملراوح والن�شط اإ�شافة اإىل 

الربانيط وبطانة العمامة .

)ال�شعف(  اخلو�ض  املهنيون  ويق�شم 
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اإىل ثالثة اأنواع:

 النوع الأول : خو�ض القمة اأو القلب. 

 النوع الثاين : خو�ض الفواخي.

 النوع الثالث : خو�ض هياف )ياب�ض( ويقال له دمري، ولكل نوع 

من هذه الأنواع ا�شتعمالته اخلا�شة على النحو التايل:

اأوال - خو�ص )�شعف( القلب اأو القمة ،ي�شنع منه اأغلب 

اخلو�شيات مثل:

 ال�شماط اأو العزاف: وي�شتخدم كفرا�ض يو�شع حتت الطعام. 

 ال�شت: وي�شتخدم لتغطية املاأكولت. 

 القفري: مبختلف اأنواعه واأحجامه وي�شتخدم لنقل الأ�شياء.

 املخرافه: وت�شتخدم جلني الرطب. 

 املن�شف: وي�شتخدم لتخلي�ض احلبوب من الغبار.

 الكفيلة: وت�شتخدم كواقي للراأ�ض اأثناء حمل الأ�شياء الثقيلة. 

 املع�شفه: اأو املجمعة وت�شتخدم لتنظيف املنازل.

  امل�شبه: اأوامللهبة وت�شتخدم كمروحة يدوية. 

 كفتا امليزان: وي�شتخدم يف املحالت. 

 املح�شني: وي�شتخدم لنقل التمر.

من  النوع  ه��ذا  ،ي��وؤخ��ذ  الفواخي  )�شعف(  خو�ص   - ثانياً 

اخلو�ص وي�شنع منه املنتجات التالية: 

 الثوج: وي�شتخدم يف نقل التمور.

 املرحلة: وت�شتخدم يف حمل امليا�شني. 

 ال�شمة: وت�شتخدم للجلو�ض عليها.

 �شمة اخلباط: وت�شتخدم يف عملية جني الثمار.

من  وي�شنع  ال��دم��ر،  )الياب�ص(  لهياف  اخلو�ص  ثالثاً- 

هذا اخلو�ص اأدوات عدة منه:

 جراب التمر )الظرف(. 

 ال�شيلك )اأ�شغر من اجلراب( وي�شتخدم حلفظ التمور .

 ال�شميده وت�شتخدم حلفظ التمر املخ�ش�ض للهدايا. 

 خ�شاف ال�شوى.

كيفية �شباغة اخلو�ص

العطارة  حمال  لدى  تتوافر  خمتلفة  باألوان  اخلو�ض  �شبغ  يتم 

وتبداأ ال�شباغة عادة بغلي املاء يف وعاء كبري وتو�شع فيه ال�شبغة 

املطلوبة ثم يتم اإ�شقاط اخلو�ض املطلوب تلوينه ويرتك ملدة 5 دقائق 

ثم يرفع من املاء ويو�شع يف الظل حتى يجف ، اأما اخلو�ض الأبي�ض 

لفرتة  لل�شم�ض  لتعر�شه  نتيجة  األلون  هذا  يكت�شب  فاإنة  احلليبي  اأو 

حمدودة من الوقت ونتيجة تبخريه .

ت�شنيع اخلو�ص

وعند ت�شنيع اخلو�ض لبد من نقعه يف املاء احلار لتليينه حتى 

ي�شهل ت�شكيلة �شواء اأكان خو�شًا عاديًا اأم ملونًا، لأن ال�شبغة لتزول 

طويلة  �شفرية  بعمل  الت�شنيع  يبداأ  اخلو�ض  تطرية  وبعد  باملاء 
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ويختلف عر�ض ال�شفرية ح�شب نوع الإنتاج وكلما زاد العر�ض زاد 

�شنع  وبعد  اأ�شعب  ال�شناعة  وباتت  امل�شتعملة  اخلو�ض  اأوراق  عدد 

اجلديلة يتم ت�شكيل اخلو�ض ح�شب املنتج املراد �شنعُه وغالبًا تتم 

خ�شي�شا  احلداد  عند  وطويلة)ت�شنع  عري�شة  باإبرة  بال�شتعانة 

لكنه  للتزيني  ال�شوف  اأحيانًا من  يكون  قد  الغر�ض ( وخيط  لهذا 

غالبا يكون من خو�ض نخيل الدوم حيث يت�شم مبتانته .           

مراحل الت�شنيع

مير ت�شنيع اخلو�ض بعدة مراحل يبداأ من احل�شول عليه حتى 

املنتج النهائي وهذه املراحل هي :

- تقطيع اخلو�ص الياب�ص من �شجرة النخيل .

- ف�شل اخلو�ص عن اجلريد)ي�شتغرق تق�شر 10جريدات 

حوايل ثالث �شاعات يف املتو�شط.

عملية  )ي�شتغرق  يجف  كي  ال�شم�ص  يف  اخلو�ص  و�شع   -

اأي��ام  ع�شرة  اإىل  اأ�شبوع  م��ن  ال�شتاء  يف  التجفيف 

وفى ال�شيف حوايل اأربعة اأيام(.

- بعد اأن يجف اخلو�ص يتم جمعة يف �شكل جمموعة من 

احلزم.

- يتم تق�شيم كل �شعفة اأو )ت�شريحها (اإىل �شرائط ح�شب 

نوعية املنتج وحاجة الت�شميم .

�شكل  على  رب��ط��ة   . لتطريته  امل���اء  يف  اخل��و���ص  يو�شع   -

حزم ويطمر يف املاء بوا�شطة ثقل لعدة اأيام وقد 

ت�شتغرق ه���ذه امل��رح��ل��ة ي��وم��ا واح����دا ك��ح��د ادن��ى 

ورمبا اأكرث من ذلك .

لينة  اأن�شجتة  وت�شر  ب��امل��اء  اخل��و���ص  يت�شبع  اأن  بعد   -

ي�شتخرج من املاء ويكون حينها جاهزا للت�شكيل.

- بعد ذلك ي�شفر ويختلف عدد ال�شفائر ح�شب ال�شكل 

املراد عملة يف النهاية ثم تو�شع ال�شفائر يف املاء 

من جديد لت�شبح لينة عند اال�شتخدام.

- خياطة املنتج وتبداأ من قاعدة املنتج اأو قمته ح�شب نوع 

حلزوين  دائ���ري  ب�شكل  اخلياطة  وت��ت��واىل  املنتج 

حتى ت�شل اإىل نهايته اأو حافته.

وتكاد تت�شابه طرق ت�شنيع املنتجات اخلو�شية �شواء من حيث 

مراحل الإعداد اأم طريقة الت�شنيع نف�شها با�شتثناء بع�ض الفروق 

مكان  كل  طبيعة  ح�شب  اأخر  اإىل  مكان  من  تختلف  التي  الطفيفة 

مل�شغولت  البنائي  الأ�شا�ض   ) الأرز  ميثل)ق�ض  املثال  �شبيل  على 

اخلو�ض يف الفيوم على حني ميثل الكر باح )�شباطة البلح(الأ�شا�ض 

تبخري  يتم  وبينما  والواحات  النوبة  يف  اخلو�ض  مل�شغولت  البنائي 

األون الأبي�ض يف ر�شيد فاإنة يرتك يف ال�شم�ض يف  اخلو�ض لإك�شابه 

بقية الأماكن للح�شول على نف�ض النتيجة وذلك لختالف الطبائع 

اجلغرافية .
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الذي يحاول  الوقت  ، يف  نوعها  الفريدة من  الظروف  يف هذه 

يتوجب   ،19  - لكوفيد  امل�شتمرة  اجلائحة  يتجاوز  اأن  العامل  فيه 

ل�شمان  جديدة  اإ�شرتاتيجيات  اإعداد  املوؤ�ش�شات  و  ال�شركات  على 

 ، احل��ايل  الو�شع  ففي  الطويل.  امل��دى  على  الأع��م��ال  ا�شتمرارية 

الآث��ار  تخفيف  اأج��ل  من  ميكن  ما  باأ�شرع  التفاعل  ال�شروري  من 

ال�شوق  �شيناريوهات  ملواجهة  املوؤ�ش�شة  واإع��داد  الأخ��رى  واملخاطر 

امل�شتقبلية.  على قادة املوؤ�ش�شات و ال�شركات التفكري يف العديد من 

الأمور و التدابري الرئي�شية التي من �شاأنها اأن متكنهم من مواجهة 

ال�شدمات التجارية ال�شديدة بالإ�شافة اإىل اإعادة جدولة اأعمالهم 

و و�شع خطط للتعايف . 

مثل  اجلوانب  من  العديد  ت�شمل  الأعمال  ا�شتمرارية  اإدارة  اإن 

وخماطر  والإ�شرتاتيجيات  والأع��م��ال  واملوظفني  التحتية  البنية 

26
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ا�شتمرارية الأعمال يف عامل كوفيد - 19

اآمنة علي املحـــــــــــيااجعل اأعمالك اأكرث مرونة



الت�شغيل والت�شالت . 

التقرير  ي�شلط هذا 

ال���������ش����وء ع����ل����ى ب��ع�����ص 

االأول����وي����ات ال��ت��ي يجب 

ع����ل����ى ق��������ادة االأع�����م�����ال 

مراعاتها:

اإع����ط����اء الأول����وي����ة 

ل�������ش���الم���ة امل���وظ���ف���ني 

والتوا�شل امل�شتمر معهم

م������ن ال���������ش����روري 

ورفاهية  �شالمة  �شمان 

م���ك���ان  يف  امل����وظ����ف����ني 

اإح��دى  تتمثل  و  العمل. 

التدابري التي يتعني على 

اجل��ه��ات ات��خ��اذه��ا هو 

ترتيبات  تو�شيع  اأو  ب��دء 

وال�شيا�شات  املرنة  العمل 

الأخ��������رى ال���ت���ي ت�����ش��م��ح 

ل���الأ����ش���خ���ا����ض ب��ال��ع��م��ل 

باأمان عن ُبعد.

حتديد وتقييم خماطر و اآثار كوفيد - 19

ب�شفتك تنفذ ن�شاًطا جتارًيا ، من ال�شروري اأن تبقى على اطالع 

على اآخر الأخبار، من اأجل التنقل ب�شكٍل فعال من خالل الربامج و 

اللوائح التي ت�شعها احلكومة. حيث اأن الطالع على اآخر املعلومات 

كوفيد19-  جلائحة  الكلي  الأثر  و  املخاطر  حتديد  عملية  �شي�شهل 

ت�شعها  داعمة  تدابري  اأي��ة  من  ال�شتفادة  و  اأعمالك،  �شري  على 

احلكومة. على �شبيل املثال، قد تتمثل اإحدى التاأثريات احليوية يف 

اإمكانية ح�شور املوظفني اإىل مقر العمل ب�شبب قيود احلظر  عدم 

اأو خماطر الإ�شابة بالعدوى اأو ب�شبب اللتزامات العائلية اجلديدة 

حيث يحتاج الأطفال اإىل دعم الوالدين يف عملية التعلم عن بعد. 

اأن تت�شمن الإ�شرتاتيجية القوية للتعامل مع الو�شع  وبالتايل يجب 

احلايل، حتديدًا وا�شحًا لكافة اآثار و خماطر كوفيد19-، بالإ�شافة 

اإىل خطط العمل التي �شتقوم بتنفيذها للتخفيف من هذه الأثار.   

اإعادة ت�شكيل االإ�شرتاتيجية ل�شمان ا�شتمرارية االأعمال

يف  ال�شدة  خمتلف  ا�شطراب  من  ال�شركات  من  العديد  تعاين 

الأعمال  اأداء  اإىل �شعف يف  بالإ�شافة  املعتادة  التجارية  ن�شاطاتها 

الأعمال  قادة  على  يجب   ، لذلك  كوفيد19-.  جائحة  فرتة  طوال 

الأجل  ق�شرية  ال�شيولة  تقييم  خالل  من  التحديات  هذه  معاجلة 

املالية  املخاطر  وتقييم   ، املبا�شرة  التكاليف  ت�شاعد  ومراقبة   ،

والت�شغيلية ، وال�شتجابة ال�شريعة لها ، والنظر يف اخليارات البديلة 

ل�شل�شلة التوريد.

التوا�شل مع اأ�شحاب امل�شلحة املعنيني

من ال�شروري التوا�شل الوا�شح و ال�شفاف ويف الوقت املنا�شب 

عند اإعداد من�شة لإعادة ت�شكيل الأعمال، ومن اأجل تاأمني الدعم 

وامل�شتثمرين  والدائنني  واملوردين  واملوظفني  العمالء  من  امل�شتمر 

واجلهات التنظيمية. 

بناء املرونة يف الأعمال ا�شتعدادًا للو�شع الطبيعي اجلديد

مبجرد اأن تعمل ال�شركات على تر�شيخ الإ�شرتاتيجيات القائمة 

اأ�شحاب  اأي اجتاهات جديدة مع  على اختبارات الإجهاد وتو�شيل 

اخلطط  على  بناًء  التنفيذ  اإىل  �شتحتاج  فاإنها   ، املعنيني  امل�شلحة 

اأثناء مراقبة ما ل يزال ميثل و�شًعا م�شتجدًا. وهنا يجب  املنقحة 

يف  اخلطة  عن  مادي  انحراف  اأي  عن  الإب��الغ  العليا  الإدارة  على 

اإ�شافية  اإج��راءات  اتخاذ  ل�شركاتهم  ميكن  بحيث  املنا�شب  الوقت 

ملنع املزيد من التاأثري ال�شلبي. ولذلك، و يف اأثناء الرتكيز على املدى 

مرنة  تطوير  خطط  اإعداد  اأي�شًا  ال�شركات  على  يتوجب  الق�شري، 

ل�شمان  الأج��ل،  طويلة  ال�شوق  �شناريوهات  من  خمتلفة  ملجموعة 

تعافيها مبجرد ال�شيطرة على هذه اجلائحة.  

�شواًء  م�شتحياًل  اأمرًا  كان  كوفيد19-  باأزمة  التنبوؤ  اإن  ختامًا، 

عن طريق العرافني اأم اأدوات التنبوؤ. و مع ذلك �شتخرج ال�شركات 

انتهاء  فور  قدمًا  امل�شي  من  �شتمكنها  التي  الدرو�ض  من  بالعديد 

ق�شرية  التحديات  مع  يتعاملون  من  هم  هنا  الرابحون  و  الأزم��ة. 

ا�شتعدادًا  اأنف�شهم  ت�شكيل  يعيدون  و  املرونة  يعززون  بينما  املدى، 

لعامل ما بعد الأزمة. 
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“تتمتع املنظمات التي تعمل ب�شفافية وات�شال مفتوح مبزايا متاأ�شلة عندما تتطلب 
االأحداث اإجراءات �شريعة للرد واإعادة الت�شكيل.”

كري�شتوفر ماك

من نتائج اإعادة ت�شكيل �شركة EY يف اآ�شيا واملحيط الهادئ وقائد اإعادة هيكلة �شركة EY يف اليابان



مدينة �إ�شبانية تقع يف �جلزء �ل�شمايل من �شبه جزيرة �أيبرييا على 

�شاطئ �لبحر �ملتو�شط بني م�شبي نهري يوبريغات وبيزيو�س. تبعد 160 

كم عن جبال �لرب�ن�س تعد ثاين �أكرب مدن �إ�شبانيا بعد مدريد وعا�شمة 

منطقة كتالونيا ومقاطعة بر�شلونة. يبلغ عدد �شكانها حو�يل 1.615.448 

ن�شمة �أما �شكان �ملدينة ب�شو�حيها فيتعدى �لأربعة ماليني ن�شمة. �أقيمت 

فيها دورة �لألعاب �لأوليمبية عام 1992.

�ل�شكان.  �إ�شبانيا من حيث عدد  �أكرب مدينة يف  بر�شلونة هي ثاين 

و�لباقي  وكتالونيا  �إ�شبانيا  من  ن�شمة، معظمهم  مليون   1.6 يبلغ حو�يل 

ن�شمة معظمهم من   230.000 و�ملهاجرين حو�يل  �لأخرى  �ملناطق  من 

�أمريكا �لالتينية: �إكو�دور، �لأرجنتني وكولومبيا؛ ودول �أوروبا �ل�شرقية: 

ودول  ،�ل�شنغال  �جلز�ئر  �ملغرب،  �لإفريقية  و�لدول  ورومانيا  �أوكر�نيا 

�أخرى بن�شبة �أقل مثل باك�شتان.

مناخ �ملدينة معتدل كمناخ مدن �لبحر �لأبي�س �ملتو�شط. يعّد معدل 

ف�شل  يف  ينزل  معظمها  �شنويا،  ملم   7.000 حو�يل  �لأمطار  �شقوط 

)�آب / �لد�فئة  �ل�شنة  �أ�شهر  متو�شط درجة �حلر�رة يف  ويبلغ  �ل�شتاء، 

�لأ�شهر  يف  �حلر�رة  درجة  ومتو�شط  مئوية،  درجة   24 هو  �أغ�شط�س( 

�لباردة من �ل�شنة يناير 4- درجات مئوية.

�إن هذه �ملدينة حتتوي على مركز فني هام، فيه �أعمال لفنانني كبار 

بر�شلونة

اإعداد : علياء عبد العزيز حميدان الزعابي
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مبجالت خمتلفة كبيكا�شو ومريو و�لر�شام 

و�ملوؤ�ش�شات  �ملد�ر�س  و�أي�شًا من بني  د�يل. 

�أقدم  من  بر�شلونة  جامعة  للتعليم  �لعالية 

�جلامعات �لأوروبية و�لعديد من �جلامعات 

�لأخرى.

�لعائلة  :كني�شة  معاملها  �أهم  ومن 

�ملقّد�شة 

�أكرث  هي  �ملقد�شة  �لعائلة  كني�شة 

ويق�شدها  �لنا�س  قبل  من  جميئًا  �لأماكن 

وذلك  �لعامل  �أنحاء  �شتى  من  �لزو�ر 

جلمال منظرها ولرتفاعها �ل�شاهق وكرثة 

�أن  حيث  �حلجرية  و�لتماثيل  �ملج�شمات 

�لدينية  �ملعامل  من  يعّد  �ملقد�شة  �لعائلة 

�ملعماري  �شممه  �إ�شبانيا،  يف  �ل�شهرية 

 )1926  -  1852( غاودي  �أنطونيو  �لعاملي 

بنائها  15 عام من حياته يف  و�لذي كر�س 

حتى وفاته حيث كان ي�شرح باأنه لي�س على 

بعده  ��شتمر  �لذي  �لبناء،  �إكمال  يف  عجل 

عام  �لإ�شبانية  �لأهلية  �حلرب  وقوع  رغم 

حتت  �ل�شخم  �ملعبد  هذ�  يز�ل  ل   .1936
ي�شتغرق  و�شوف   1882 عام  منذ  �لإن�شاء 

ومع  يكتمل  لكي  �شنة   30-80 �لوقت  من 

ذلك يعّد �أ�شهر معلم يف بر�شلونة. 

بع�س من �أجز�ءها غري �ملكتملة، �إل �أن 

�لعمل ��شتمر بعدها و�لتزم عدة معماريني 

من  �لآن  وهي  ت�شميمها.  يف  جاودي  بعد 

بر�شلونة  يف  لل�شياح  جاذبية  �لأماكن  �أكرث 

�ملكتملة  �لأجز�ء  زيارة  باإمكانهم  �لذين 

منها.  

حديقة الأ�شماك برب�شلونة

�أغرب  تعد هذه �حلديقة �لبحرية من 

بر�شلونة  يف  �شعبية  و�أكرثها  �ملعامل  و�أمتع 

وطبيعتها  جذ�بة  بطريقة  �لبحرية  �حليو�نات  عر�س  لتميز  وذلك 

�خلالبة.

املتحف القومي 

�ملتحف �لوطني �لكتالوين للفن ،كان مقر �خلليفة �ملن�شور ولكن 

مت طم�س معامله وحتويله �إىل متحف مو�شيقي قومي. 

نافورة كاناليتي�س

�شاحة  من  بالقرب  لر�مبال  �شارع  يف  تقع  كاناليتي�س  نافورة 

كاتالونيا و�شط �ملدينة، �شممت �أو�خر �لقرن �لتا�شع ع�شر م، وركبت 

ع�شر  �ل�شاد�س  �لقرن  �إىل  تاريخها  يعود  قدمية  نافورة  حمل  لتحل 

�خلام�س. فيليب  عهد  يف  امل�شادر�مليالدي ثبتت يف �لعام 1714 

ويكييديا املو�سوعة احلرة 
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من �أجل حتقيق �لنجاح، عليك �أن تتقن �ملهار�ت �لقيادية، 

من  جمموعة  ه��ي  ب��ل  من�شبًا،  لي�شت  فالقيادة 

�إلهام  يف  ت�شاهم  و�لتي  تكت�شبها  �لتي  �ل�شلوكيات 

�ملقال  هذ�  ويف  لديهم.  ما  �أف�شل  لبذل  �لآخرين 

�شنتحدث عن �لأ�شياء �لتي حتتاجها لت�شبح قائدً� 

ملهمًا.

وجهتك: • اأدرك 
�أين  �إىل  �لأ�شيلة هو معرفة  للقيادة  �أول معيار مطلوب  �إن 

هذه  �إن  �ل��ق��ول  وميكننا  طريقك،  يف  م��ا���سٍ  �أن��ت 

ملهمًا.  قائدً�  لت�شبح  �شروري  �شرط  �خلطوة هي 

يف  �ل�شحيح  بال�شكل  تقود  �أن  ميكنك  ل  وبالطبع، 

حال مل تكن متاأكدً� من �لجتاه �لذي ت�شلكه. وعلى 

�لرغم من �أن هذ� �لأمر يبدو بديهيًا، �إل �أن هنالك 

عددً� ل يح�شى من قادة �ليوم ل يدركون �إىل �أين 

ي�شريون. �إذ� كنت تطمح باأن ت�شبح قائدً� ناجحًا، 

و��شحة  روؤي���ة  ل��دي��ك  ت��ك��ون  �أن  �ل�����ش��روري  فمن 

للم�شتقبل.

الآخرين: • حّفز 
�أكزوبريي:»�إذ�  �شانت  دي  �أنطو�ن  �لفرن�شي  �لكاتب  يقول 

كنت تريد بناء �شفينة، فال تاأمر رجالك باإح�شار 

قلوبهم  �أ�شعل يف  بل  �لعمل،  �أدو�ت  وجلب  �خل�شب 

لي�س  له«.  حدود  ل  �لذي  �لبحر  �إىل  �ل�شتياق  نار 

عليك �أن ت�شتجدي �لآخرين ليتبعوك، بل علمهم �أن 

يحبو� ما حتبه �أنت.

ماذا يعني اأن تكون قائدًا ملهمًا؟

�أن تكون قائدً� ملهمًا يعني �أن يكون �لد�فع ور�ء عمل موظفيك د�فعًا د�خليًا ملهمًا 

برغبة حقيقية من �لقلب �أو �لعقل دون �لرتباط بنتائج معينة منتظرة، 

ويعني �أن �شعور موظفيك بالر�شالة �لتي يقدمونها و�ملهمة �لتي يقومون 

بها تكفيان ل�شتمر�رهم بالعمل، ويعني �أي�شًا �أنهم �إذ� ما �أ�شابهم �لتعب 

فاإن �شعورهم بالإلهام مينحهم �لقدرة على �لعودة �إىل �لعمل من جديد 

لتم�شكهم بهذ� �ل�شعور لأطول فرتة ممكنة.
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طريقك اإىل القيادة: 

اإعداد : اأماين �شعيد النعيميكيف تكون قائداً ملهمًا فـي عملك



به: يحتذى  مثاًل  • كن 
تكون  �أن  عليك  لذ�  بالفعل،  و�إمن��ا  بالقول،  لي�شت  �لقيادة 

�ملثال و�لنموذج و�لر�شم �لتو�شيحي و�لنمط �لذي 

بل  لي�س فقط بكالمك  �تباعه،  �لآخرين  تريد من 

�لأمل��اين  �لفيل�شوف  يقول  وكما  �أفعالك،  يف  �أي�شًا 

�لرئي�شي  �لعامل  هو  لي�س  »�ملثال  �شفايتزر:  �ألربت 

يف حتفيز �لآخرين، بل هو �ل�شيء �لوحيد«.

امل�شوؤولية: • حتّمل 
يقول �لرئي�س �لأمريكي جون كينيدي:»�لن�شر له مئة �أب، 

و�لهزمية يتيمة«. �لقادة يتحملون م�شوؤولية �لف�شل، 

م�شارهم  وي��غ��ريون  �ل��الزم��ة  �لتعديالت  وي��ج��رون 

لأنهم  �لأم��ر،  لزم  �إذ�  مر�ت  عدة  �لكرة  ويعيدون 

�أو ف�شل  �مل�شوؤولون عن جناح  باأنهم  يدركون متامًا 

�ملهمة.

الرتكيز: • اإتقان 
�شاندر�شون:»�لرجل  ب��ر�ن��دون  �لأمريكي  �ل��رو�ئ��ي  يقول 

�ملهام  ي�شتبعد  متى  ي��ع��رف  �ل���ذي  ه��و  �لعظيم، 

�ل�شغرية من �أجل �لرتكيز على �لأمور �جلوهرية«. 

على  تركيزه  ي�شب  كيف  يعرف  �لعظيم  �لقائد 

�لأمور �ملهمة، كما يدرك �أن �لأمر ل يتعلق بالقيام 

بكل �شيء بالطريقة �ل�شحيحة، بل باإجناز �لأ�شياء 

�ل�شائبة.

لديك: القوة  نقاط  • اإدراك 
�إىل  وت�شعى  قوتك،  لنقاط  مدركًا  تكون  �أن  جدً�  �ملهم  من 

م��وؤه��اًل  �شخ�شًا  لت�شبح  ب��ا���ش��ت��م��ر�ر،  تطويرها 

ليتبعك �لآخرون.

�شعفك: نقاط  • اإدراك 
يقول �لرئي�س �لأمريكي ثيودور روزفلت:»�إن �لقائد �ملتميز 

هو �لذي لديه �لقدرة على �ختيار �أ�شخا�س جيدين 

وي�شبط  تنجز،  �أن  تريدها  �لتي  �لأ�شياء  لإجن��از 

ل  �لعظام  �لقادة  بعملهم«.  يتدخل  ل  لكي  نف�شه 

�أي�شًا  ي��درك��ون  ب��ل  قوتهم،  ن��ق��اط  فقط  يعرفون 

نقاط �شعفهم، وي�شتعينون بالآخرين ل�شد �لنق�س 

ول�شمان �لنجاح.

الآخرين: • تطوير 
�أكرب  �لقيادة هو جمع  �لهدف من  �أن  �لقادة  �لكثري من  يعتقد 

�أكرب  عدد من �لأتباع، لكن �لهدف �حلقيقي من �لقيادة هو �شنع 

عدد من �لقادة، وهذه هي �لطريقة �لوحيدة لتغيري �لعامل.
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ال�شتقطاب  عملية  لتفهم  النظرية  الف��رتا���ش��ات 

والختيار

وتقول �إن �لعامل يد�ر بو��شطة   -: �لقت�شادية  – �لنظرية   1
قو�نني �لعر�س و�لطلب ، لهذ� فاإن �لأفر�د تتحرك بني �لوظائف – 

�إىل د�خلها �أو خارجها – طبقًا للتغري�ت �لن�شبية يف م�شتوى �لأجور 

لذ� فلكي تتمكن �ملنظمة من جذب �لأفر�د يجب على �لأقل �أن تقدم 

�أجورً� منا�شبة ملا هو �شائد يف �ل�شوق .

يحتلون  �لذين  �لأف��ر�د  يف  ومتثل   -: �ل�شي�شيولوجية  �لنظرية 

مناطق  يعملون يف  و�لذين  �ملجتمع  �لعليا يف  �لجتماعية  �لطبقات 

تكون  �أن  �أكرث من  فردية  ومعتقد�ت  لهم �جتاهات  يكون  ح�شارية 

جماعية ، وكذلك وجهة نظرهم يف �لرتقية .

�لنظرية �ل�شيكولوجية :- لتتوقف عملية �ل�شتقطاب و�لختيار 

باحل�شول على �لأعد�د �ملطلوبة ، بل تتطلب در��شة نوعية �لأفر�د ، 

وذلك للتوفيق بني نوعيات �لأفر�د مع �ملتطلبات �ملختلفة و�ملتنوعة 

لالأعمال �ملطلوب �شغلها ولتحقيق ذلك فاإنه : 

- يتم حتليل �لعمل ملعرفة �حلقائق �لأ�شا�شية عن �لوظيفة .

- �إعد�د بطاقة و�شف �لوظيفة .

- حتديد متطلبات �شغل �لوظيفة �لو�جب تو�فرها يف �ملر�شحني 

ل�شغل  �ملنا�شب  �لفرد  حتدد  و�لتي  �ل�شخ�شية(  للعمل)�ملو��شفات 

�لوظيفة .

جذب الأفراد املحتملني )ال�شتقطاب(

ل�شغل  للتق��دم  �ملرتقب�ة  �لعمال���ة  و�إغ����ر�ء  �ج��ت��ذ�ب  عملية 

�لوظائف �ل�شاغرة �شو�ء �أكان من د�خل �أم خارج �ملنظمة و�لذين 

اال�شتقطاب )اجلذب( واالختيار

من الأن�سطة الرئي�سة للموارد الب�سرية وذلك للو�سول اإىل اختيار الفرد الذي ي�ستطيع تقدمي 

اأداء جيد ولديه دافعية ورغبة يف العمل .
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اإعداد : لوؤي اأحمد كحلة

مقتطفات من كتاب - اإدارة املوارد الب�شرية



 ، �لختيار  لعملية  �ملو�شوعة  و�ملعايري  �ل�شرت�طات  عليهم  تنطبق 

�أنه  �لوقت و�جلهد ، غري  لتقليل تكلفة �لختيار وتوفري  يوؤدي  مما 

هناك م�شكلة تتعلق بالإدر�ك �خلا�س بالأفر�د ، حيث لميكن �إثناء 

�شخ�س عن �لتقدم لوظيفة �عتقاد� منه �أنه ي�شلح لها ، وقد يكون 

هذ� �لفرد غري منا�شب على �لإطالق .

كيف ميكن جذب الأفراد املحتملني ؟

�لو�جب  �ل�شرت�طات  وحتديد  �لوظائف  وتو�شيف  حتليل   –
تو�فرها فيمن ي�شغل �لوظيفة .

حتديد  طريق  عن  وذل��ك   -: �ل�شاغرة  �لأم��اك��ن  حتديد   –
�لأهد�ف �لتي ي�شعى �إليها �لتنظيم ، ومر�جعة خطة �ملو�رد �لب�شرية 

، مر�عاة �لتغري و�لتطور يف �لتنظيم .

باإمد�د �لأف��ر�د :- ومن  �لتي �شوف تقوم  �مل�شادر  حتديد   –
هذه �مل�شادر .

�تباع  طريق  عن  حتقيقها  :-وميكن  �لد�خلية  �مل�شادر   – �أ 

�شيا�شات �لرتقية و�لنقل .

ب- �مل�شادر �خلارجية :- مثل مكاتب �لقوى �لعاملة ، �ملد�ر�س 

�مل�شدر  ذل��ك  وم��ن عو�مل �جل��ذب من   ، �لإع��الن   ، ، �جلامعات 

و  �ل�شناعية  �لعالقات  طبيعة   ، �جليد  و�ملناخ  �حل�شنة  �ل�شمعة 

�ملز�يا �لنقدية و�لعينية .
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للموؤ�س�سة الأفراد  معرفة   -  1
ا�ستقطاب وتدريب متدنية تكلفة   -  2

الأفراد ودوافع  معنويات  ارتفاع يف   -  3

ال�ستفادة من خربات العاملني  -  4

الرتقية حول  �سراع   -  1
ال�ستقطاب الداخلي يف  ف�سل   -  2
حال عدم دعم القيادة العليا 

لرباجمه .

- �سعور الأفراد بالعزلة يف حال   3
حرمانهم من الرتقية

ت��ل��ب��ي��ة  ع���ل���ى  ال�����ق�����درة  ع�����دم   -  4
ك���ل م��ت��ط��ل��ب��ات ال�����س��رك��ة من 

امل�سادر الداخلية
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جديد ودم  جديدة  اأفكار   -  1

للأفراد ال�سريع  التكييف   -  2

جديدة ومعارف  مهارات   -  3

الأف���راد  ب��ني  التنا�سب  ع��دم   -  1
واملوؤ�س�سة .

الأفراد  من  به  م�سكك  قبول   -  2
اجلدد.

تاأقلم  تكاليف مرتفعة وم��دة   -  3
طويلة الأمد .

و��شحة  �شورة  لإعطاء  وذلك   -: �ملعلومات  ون�شر  �لإع��د�د   -

ممكن  عدد  �أكرب  ،�إغ��ر�ء  ومتطلباتها  �لوظيفة  و�شف  عن  وكاملة 

وو��شحة عن  متكاملة  فكرة  تكوين   ، �لوظائف  ل�شغل  �لأف��ر�د  من 

�شغل  يف  و�لر�غبني  �جل��ادي��ن  �لأف���ر�د  وتوجيه  حتديد  �لتنظيم، 

�لوظيفة �إىل طريقة �لتقدمي ومو�عيدها .

�لن�شر  يف  �مل�شتخدمة  و�لو�شيلة  �لإد�رة  على  ه��ذ�  ويتوقف 

)�لإعالن عن �لوظيفة( ومن �أهم �ملو�شوعات �لتي يجب �أن ي�شتمل 

عليها �لإعالن .

- معلومات عن �لتنظيم ذ�ته .

- عنو�ن ولقب �لوظيفة �ملر�د �لإعالن عنها .

- �لو�جبات و�مل�شوؤوليات �لرئي�شية و�لتابعة .

- �ملوقع �لتنظيمي وعالقاتها بالوظائف �لأخرى .

- �ملوؤهالت و�لقدر�ت و�خلرب�ت �ملطلوبة .

- �لأجر وفر�س �لرتقية وطبيعة �خلدمات �لجتماعية .

- ظروف وطبيعة �لعمل .

�شوف  �لتي  و�جلهة  بالتقدمي  �خلا�شة  و�ملو�عيد  �لطريقة   -

تتلقى طلبات �لتقدم .

تقييم الأفراد املتقدمني ) عملية الختيار (

�إج��ر�ء  من  متكن  �لتي  و�لطرق  �لإج���ر�ء�ت  بتطوير  وتخت�س 

و�لتو�شل  �ملتقدمني  �أع��د�د  من  للتقليل  وذل��ك  للمتقدمني  تقييم 

�إىل �لفرد �ملنا�شب ل�شغل �لوظيفة ، ويعترب قر�ر �لختيار من �أهم 

��شتثمارً� كبريً� يف  �لتنظيم حيث ميثل  تتخذ د�خل  �لتي  �لقر�رت 

عام( يف  فرد عمره )20  تعيني  �إذ� مت  فمثاًل  �لب�شري  �ملال  ر�أ���س 

وظيفة ر�تبها �ل�شنوى )1000 ج ( و�شوف ي�شتمر يف �لعمل �إىل �شن 

 400 بتكلفة  �شيكون  �ل�شتخد�م  فاإن   ) عام   40 ملدة  �أى   ( �ملعا�س 

�ألف جنيه .

قر�ر  فاإن  لذ� 
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�لختيار يجب �أن يوفر �لعتبار�ت �لتالية :

يحددها  �لتي  �لأد�ء  مل�شتويات  طبقًا  �لعمل  �لفرد  ي��وؤدي  �أن   -

�لتنظيم .

�لعمل  �أد�ء  عن  لديه  و�ملعلومات  �مل��ه��ار�ت  حجم  ينمي  �أن   -

وبال�شكل �لذي يجعلة قادرً� على حتمل م�شوؤوليات �أكرب .

 ، �لقائم  �لتنظيم  مع  و�لتكيف  �مل��و�ءم��ة  بعملية  ي�شرع  �أن   -

و�لتعاون مع بقية �لأفر�د يف كل �مل�شتويات و�لوظائف .

 طرق الختيار

طريق  عن  �ملتقدمني  �أف�شل  عن  بالك�شف  �خلا�س  �لن�شاط   

ومقابالت  �لختبار�ت  مث������ل  �لعلمي�����ة  �لأ�شالي��ب  بع�س  تطبيق 

�لتوظيف .

طريقة  �إىل  �لتو�شل  ه��و  �لخ��ت��ي��ار  عملية  يف  �مل�شكلة  تعترب 

لالختيار تكون �أكرث دقة .

للو�شول �إىل تنبوؤ يف �ختيار �لأفرد �لذين �شوف يثبت فيما بعد 

�لتي  �لطريقة  يف  �شرطان  يتو�فر  �أن  يجب  لذ�   ، �ختيارهم  �شحة 

تتبع يف �لختيار.

و�لأوق���ات  �ل��ظ��روف  �ختلفت  مهما  عليها  �لعتماد  �إمكانية 

و�ملو�شوعات فمثاًل �مل�شطرة ميكن �لعتماد عليها لقيا�س قطعة من 

�لقما�س �أو �لورق يف م�شر �أو �أمريكا .

ال�شحة والدقة

ويوجد �لعديد من �لطرق ت�شتخدم يف عملية �لختيار .

باأ�شكال  وتتم   ، ��شتخد�مًا  �لأك��رث  �لأ�شلوب  وهو   -: املقابلت 

متعددة �إما فردية �أو جماعية ، لكن يف�شل �إمتامها ب�شكل جماعي 

مع مر�عاة عدم زيادة عدد �لأفر�د حتى ليحدث تخويف �أو ترهيب 

للمتقدم .

اأنواع املقابالت )ون�شائح لل�شخ�س املتقدم (

اللجان: مقابالت   -  1
�أك����رث، ع��ل��ى �شبيل  �أو  �ل��ل��ج��ن��ة ع����ادة م��ن ع�����ش��وي��ن  ت��ت��ك��ون   

ب��ه. �ل���ذي �شتعمل  �ل��ق�����ش��م  �ل��ت��وظ��ي��ف، ورئ��ي�����س   �مل���ث���ال: رئ��ي�����س 

�لذي  لل�شخ�س  �نظر  �لو�شع.  هذ�  من  �لرهبة  تنتابك  �أل  حاول   

عن  جتيب  و�أن��ت  �أحيانًا  �لآخ��ر  لل�شخ�س  و�نظر  �لأ�شئلة،  يطرح 

�أكرث من �شخ�س، وهذ�  �أن �لقر�ر �شيتخذ من قبل  �لأ�شئلة. تذكر 

قد يزيد من فر�شتك على �لنجاح 

الكفاءة: اكت�شاف  مقابالت   -  2
م�شتوى  لعر�س  �لفر�شة  ل��ك  لتتيح  �شممت  �ملقابالت  ه��ذه 

منك  يطلب  رمب��ا  �ملطلوب.  للعمل  �لأ�شا�شية  �ملهام  يف  كفاءتك 

مناق�شة �أمثلة من عملك �ل�شابق و�إجناز�تك. �لأمثلة يجب �أن تكون 

خمتلفة عن تلك �لتي ذكرتها يف طلبك ل�شغل �لوظيفة. قبل �ملقابلة 

باأمور  وفكر  �لعمل  لهذ�  �ملطلوبة  بالكفاء�ت  قائمة  تعمل  �أن  عليك 

قمت بها متعلقة بكل �أمر من هذه �لأمور.

املجموعة: مقابلة   -  3
بكونك جزءً� من جمموعة. وهذ� لختبار  ملقابلة  ت�شتدعى  قد 

�إن كنت جزءً� من فريق. كن م�شتعدً� لأخذ جزء  كيف �شتت�شرف 

فعلي من ) �ملناق�شة / �ملهام ( و�شع �أفكارك �أمامهم. كن جازمًا 

لكن غري مت�شلب.

وهناك معار�سون وموؤيدون لتلك الطريقة وكٍل راأيه.

فاملوؤيدين يرون �أنها حتقق نتائج �شليمة ودقيقة وميكن �لعتماد 

عليها حيث �أن كاًل من �ملقابل و�ملتعامل قد تعود� على �أ�شلوب �ملقابلة

�لتي تتيح فر�شة لقاء طيبة ل�شتكمال �لبيانات �أو �لتاأكد من بع�شها

و�ملعرت�شون يرون �أن �لتقاء �لفرد لغرباء ولفرتة طويلة ن�شبيَا 

يوؤدي �إىل نوع من �ل�شد و�لتوتر �لع�شبي للمتقدمني

لي�س هناك �شمان باأن �شلوك �لفرد وقت �ملقابلة �شوف ي�شتمر 

يف ظروف �لعمل و�أن �أد�ءه �شيكون مر�شيًا م�شتقباَل .

ويتم جتزئة املقابلة اإىل ثلث مراحل:-

الإعداد والتح�سري للمقابلة :

لتحديد  �لوظيفة  و���ش��ف  و  حتليل  لك�شف  ب��ال��رج��وع  وذل���ك 

العدد: 517 - 06/ 2020 - جملة بلدية راأ�س اخليمة

34

نوافذ

m u n r a k a e



�ملتطلبات �لو�جب تو�فرها يف �لفرد �شاغل �لوظيفة 

�لتخطيط �لالزم ل�شمان جناحها مثل ) تخطيط �لوقت و�ملكان 

و�لأع�شاء �مل�شاركني و�لأ�شئلة ....(

اأثناء  مراعاتها  ال��واج��ب  النقاط  بع�ض  وه��ن��اك   -: املقابلة 

املقابلة

حتفيز  �إىل  ي���وؤدي  �ل��ذي  �ملنا�شب  �مل��ن��اخ  خلق  على  �لعمل   -

�ملتقدمني للتحدث دون خوف

�ملقابلة  ه��دف  تو�شيح  �إىل  تهدف  ب�شيطة  مبقدمة  �لبدء   -

وطريقة �إمتامها حتى ليحدث تد�خل بني �لأع�شاء

لتغطية  �شمانًا  للخطة  و�ملو�شوعي  �لزمني  �لرتتيب  �تباع   -

جميع �لنقاط

عن  و�لبعد  تركيبها  وطريقة  �لأ�شئلة  ب�شياغة  �لهتمام   -

�لأ�شئلة �لفرت��شية 

عن  ي�شتف�شر  �ل��ذي  �لنوع  من  �ملفتوحة  �لأ�شئلة  ��شتخد�م   -

�لأ�شباب مثل ماذ� و كيف ، من ؟

 مرحلة ما بعد املقابلة

 ويتم فيها حتليل �لنتائج �لتي تو�شلنا �إليها يف �شوء متطلبات 

�لتاأكد من نوعية �مل�شادر �لتي  ��شرت�طات �شغل �لوظيفة . ويجب 

ح�شلنا منها على �لبيانات �أو �ملعلومات و درجة �لدقة يف �لعتماد 

عليها .

 وميثل طلب �للتحاق م�شدرً� للمعلومات �لتي ت�شاعد يف �إمتام 

هناك  يكون  عندما  �لأوىل  �لعمليات  يف  خا�شة  �لختيار  مقابالت 

حاجة �إىل تخفي�س �أعد�د �ملتقدمني �ملحتملني ل�شغل �لوظيفة

ومن اأهم البيانات التي يحتوي عليها طلب اللتحاق

 - بالكامل  للوظيفة  �ملتقدم  ��شم   - �لوظيفة  ولقب  عنو�ن   -

تاريخ �مليالد - �جلن�شية - �جلن�س - �حلالة �لجتماعية - �لظروف 

�لعائلية ) عدد �لأولد .. – �مل�شتوى �لتعليمي - �ملوؤهالت �لعلمية 

�ل�شابقة  �لأعمال   - وجد  �إن  �حلايل  �لعمل   - �ملهنية  �ملوؤهالت   -

)مرتبة زمنيًا( - �لهتمامات و�لهو�يات - م�شادر �ل�شتعالم عن 

�ملتقدم - �أجر �آخر مرتب كان يتق�شاه

ميكن  فقد   ، جيدة  بطريقة  �لل��ت��ح��اق  طلب  �إع���د�د  مت  و�إذ� 

�لتنظيم من حتقيق �ملز�يا �لتالية :

- تقدمي معلومات كافية لعمل ت�شفية �أولية للمتقدمني

- ت�شمح للقائم بالختيار باملقارنة بني �ملتقدمني

- ت�شاعد يف �لإعد�د لعملية �لختيار

- �لتعرف �إىل �خللفية �خلا�شة بالفرد �ملتقدم

 ، تعيينه  حالة  يف  �ملر�شح  ملف  يف  يو�شع  م�شتند  �أول  تعترب 

ويو�شح �إمكانيات �لتدريب و�لتنمية �مل�شتقبلية �خلا�شة به .

الختبارات

اختبارالذكاء العام والقدرات :-

 ملعرفة قدر�ت �ملتقدمني على �لت�شرف �أو �ل�شلوك ،لكن تنتقد 

ملمو�شة لالختالفات  �أثارً�  �أن هناك  �أ�شا�س  على  �لختبار�ت  تلك 

تقي�س  �أن هذه �لختبار�ت  ...، كما  و�لثقافية  و�لبيئية  �لجتماعية 

مع  تتو�ءم  �أن  يتوقع  و�لتي  للعمل  للمتقدم  �لعامة  �لذهنية  �لقدرة 

بع�س �لأعمال و�لوظائف ولي�س كلها .

اختبارات الأداء :-

 لقيا�س قدرة �لأفر�د على ��شتعمال �لأدو�ت و�لآلت �لتي �شوف 

ي�شتخدمونها 

اختبارات الدوافع وال�سمات ال�سخ�سية:- 

من �ملتعارف عليه �أن جناح �لفرد للقيام بالعمل ي�شتند �إىل حد 

دو�فع و�جتاهات   ، ، رغبات  ميول   ، �شمات  كبري على خ�شائ�س، 

�ل�شخ�شية �لتي يحملها �لفرد ويريد �إ�شباعها ، فيجب �أن يت�شمنها 

هذ�  �أمثلة  ومن  �لفرد  �شخ�شية  نوعية  ملعرفة  �لختبار  عملية  يف 

�أن  على   ، متعددة  و�شورً�  �أ�شكاًل  ير�شم  �لفرد  يرتك  �أن  �لختبار 

�أفر�د ذوي مقدرة على حتديد نوع �شخ�شية  يتم �لتقييم بو��شطة 

�لفرد .

اختبارات املواقف اجلماعية :- 

وتوفر هذه �لختبار�ت بيانات ومعلومات عن �شمات �ل�شخ�شية 

وطبيعة �لعالقات �ملبا�شرة وغري �ملبا�شرة و�ملطلوبة لإد�رة �أو تعاون 
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جمموعة من �لقوى �لب�شرية لتحقيق �أهد�ف معينة

الختيار  يف  املختلفة  الأن����واع  ب��ني  ب��امل��ق��ارن��ة  الإدارة  وت��ق��وم 

وحتديد اأف�سلهم . 

املقابلة ال�شخ�شية )ن�شائح للمتقدمني(

- �أعط نف�شك مت�شعًا من �لوقت للو�شول. 

- تاأكد من ��شطحاب جميع �لأور�ق �ملطلوبة. 

- �إذ� تاأخرت ب�شكل خارج عن �إر�دتك، �ت�شل باأ�شحاب �لعمل 

ل�شرح �لظروف و�لعتذ�ر وحماولة حتديد موعد �آخر. 

- �حر�س على �لو�شول قبل �ملقابلة بع�شر دقائق. 

�مل��وج��ود  �ل�شخ�س  �أو  �ل���ش��ت��ق��ب��ال  مل��وظ��ف��ي  ����ش��م��ك  �أع���ط   -

ل�شتقبالك. 

- حاول �أن تبقى هادئًا. 

- حتدث مع موظفي �ل�شتقبال �أو �ل�شخ�س �لذي ��شتقبلك قبل 

�لدخول للمقابلة. هذ� �شي�شاعدك على �أن تبقى هادئًا. 

- قم مب�شافحتهم، وعرفهم بنف�شك. 

- �دخل �لغرفة بثقة. 

- كن مهذبًا ودودً�. �نظر مبا�شرة لعيون من يجري معك �ملقابلة 

مبجرد دخولك �لغرفة. 

- �بُد مهتمًا. كما �إن عليك �لإجابة عن �أ�شئلتهم، 

باإمكانك طرح �لأ�شئلة عليهم. 

- �أجب عن �لأ�شئلة باأكرب قدر ممكن من �ل�شمول. 

جتنب �إجابات نعم و ل. 

- ��شتخدم �أمثلة لتبني �إجناز�تك. 

- �أخربهم باحلقيقة. 

- ��شتف�شر �إن مل تفهم �أي �شوؤ�ل. 

- تكلم بو�شوح. 

- �شّوق نف�شك. �عر�س نقاطك �جليدة ومز�ياك، 

وكن �إيجابيًا. 

- حاول �أن تبت�شم بود، لكن ل ت�شطنع �لبت�شامة. 

- ل جتل�س حتى يقومو� بدعوتك. 

- ل ترتهل وتتململ على �لكر�شي. 

- ل تدخن. 

حتلف.  – ل 
- ل تنتقد �أ�شحاب �لعمل �ل�شابق. 

- ل تقاطع كالمهم. 

- ل تلفت �نتباههم �إىل نقاط �شعفك .

- تذكر �أن معظم �أ�شحاب �لعمل يحبون:

�آ - �لأ�شخا�س �لذين ين�شتون. 

ب - �لأ�شخا�س �لذين يدعمون �إجاباتهم باأمثلة. 

ت - �لأ�شخا�س �لذين يوجزون ما يجب �إيجازه. 

ث - �لأ�شخا�س �لذين ياأتون للمقابلة م�شتعدين. 

ج- �لأ�شخا�س �لذين يبدون و�ثقني .

�ساحب  قبل  م��ن  تطرح  اأن  ميكن  التي  الأ�سئلة  بع�ض  ه��ذه 

العمل:

�أحببتها كثريً� ؟ وتلك �لتي �أحببتها قلياًل  1 - ماهي �ملو�د �لتي 
؟ وملاذ� ؟ 

؟  تركتها  وملاذ�  ؟  �شغلتها  �لتي  �لوظيفة  مانوع   -  2
- ما ن�شبة تكاليف در��شتك �لتي وفرتها �شخ�شيًا وكيف ؟   3

- ملاذ� �أخرت هذ� �لنوع من �لعمل ؟   4
تف�شل �لعمل يف مكان جغر�يف حمدد وملاذ� ؟  هل   -  5

�ملبلغ �لذي تطمح �حل�شول عليه يف عمر �لثالثني ؟ يف  ما   -  6
عمر �خلم�شة وثالثني .

�أم�شيتة �أثناء وجودك  �لذي  �لإ�شايف  �لوقت  �أن  تعترب  7 - هل 
ي�شتحق  در��شية  غري  لن�شاطات  و�ملخ�ش�س  �جلامعة  يف 

�لعناء وملاذ� ؟ 

�أثناء عمله يف موؤ�ش�شة  �ملوظف  تقدم  بر�أيك يحدد  8 - مالذي 
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جيدة ؟ 

ب�شرورة  ت�شعر  �لتي  �لناجحة  �ل�شخ�شية  �مل��ي��ز�ت  ما   -  9
�أو  �خرتته  �لذي  �لوظيفي  �ملجال  يف  تنجح  لكي   ، توفرها 

تريد �ختياره ؟ 

يف هذ� �لنوع من �لوظائف ؟  �لعمل  تف�شل  ملاذ�   -  10
مع �لآخرين �أو مع نف�شك ؟  �لعمل  تف�شل  هل   -  11

معك ! حدثت  ق�ش�ة  لنا  �ذكر   -  13
�لتي  �مل������همات  وما  �لع�ش���كرية  خدمتك  �أنهيت  هل   -  14

�أديتها ؟ 

هذ�  غريت  وهل  �جلامعي؟  �خت�شا�شك  �خرتت  متى   -  15
�لخت�شا�س وملاذ� ؟ 

�لتي  �لدر��شة  �أعمال  �أف�شل  �أجنزت  باأنك  ت�شعر  هل   -  16
ياإمكانك �إجنازها ؟ 

�لتكيف مع زمالئك يف �لدر��شة  17 - هل و�جهت �شعوبات يف 
؟ مع �أ�شاتذتك ؟ 

 مع رفاق عملك ؟ مع روؤ�شائك �ملبا�شرين ؟ 

�لأكرث �شعوبة؟  �جلامعية  �ل�شنة  ما   -  18
مع  �أو  �حلجم  �شغرية  موؤ�ش�شة  مع  �لعمل  تف�شل  هل   -  19

موؤ�ش�شة كبرية �حلجم وملاذ� ؟ 

تقول عن كيفية عمل هذ� �لقطاع �ل�شناعي يف هذه  20 - ماذ� 
�لأيام ؟ 

؟  �ل�شف�ر  حتب  هل   -  21
�لعمل �لإ�شايف ؟  حيال  �شعورك  ما   -  22

؟  در�شت�ة  �لذي  لالخت�شا�س  �ختيارك  �شيئات  ما   -  23
-24 هل �أنت مع �أخذ �لعالمات بعني �لعتبار من قبل عار�س 

�لوظيفة ؟ نعم ، ل ، وملاذ� ؟ 

مبادرتك  تثبت  لكي   ) فعله  تنوي  �أو   ( فعلته  مالذي   -  25
و��شتعد�دك للعمل ؟ 

هذه بع�ض الأ�سئلة التي ميكن اأن يطرحها املتقدم للوظيفة

؟  �لوظيفة  لهذه  �لرئي�شة  �مل�شوؤوليات  �أبرز  ما   -  1
�أن  ما �خل�شال �لنوعية �ملطلوبة من �ل�شخ�س �لذي ميكن   -  2

ي�شغل هذه �لوظيفة ؟ 

�لأخ��رى  و�لنو�حي  تدريبي  عن  �ملزيد  معرفة  تريد  هل   -  3
�ملتعلقة به ؟ 

�لتي تتطلب �نتباه �ل�شخ�س  �لأوىل  �مل�شكلة  بالتحديد  ماهي   -  4
�لذي �شوف ي�شغل هذه �لوظيفة ؟ 

هل من  ؟  موؤ�ش�شتك  قوى  مكامن  عن  �أع��رف  �أن  يل  هل   -  5
مكامن �شعف ؟ 

6 - من هم �ملناف�شون �لرئي�شيون ملوؤ�ش�شتك ؟ وما 
�أبرز مكامن قو�هم و�أبرز مكامن �شعفهم ؟ 

�ملوؤ�ش�شات  باقي  عن  موؤ�ش�شتك  مييز  مالذي   -  7
�لعاملة يف �لقطاع �ل�شناعي نف�س ؟ 

ملوؤ�ش�شتك؟  �لرئي�شة  �لأ�شو�ق  ما   -  8
جديدة  �شلع  �أو  ملنتجات  م�شاريع  من  هل   -  9

لديكم ؟ هل من م�شاريع �شر�كة �أو �ندماج ؟ 

عن �ل�شخ�س �لذي �شوف �أعود  تخربين  هل   -  10
�إليه �أثناء عملي معكم ؟ 

؟  موؤ�ش�شتك  فل�شفة  تعّرف  كيف   -  11
بها  يتزود  معينة  تدريب  بر�مج  لديكم  هل   -  12

�ملن�شمون �جلدد �إىل �ملوؤ�ش�شة ؟ 

متابعة  ف��ر���س  م��وظ��ف��ي��ك��م  ت��ع��ط��ون  ه���ل   -  13
تقدمونه  معني  دعم  من  وهل  ؟  �لعلمي  حت�شليهم 

لهم ؟ 

�لنتقال �إىل وظيفة �أخرى �شو�ء  تطلبون  هل   -  14
�أكان حا�شرً� �أم م�شتقباًل ؟ 

ملاذ� �شغرت هذه �لوظيفة �لآن ؟   -  15

املادة من كتاب اإدارة املوارد الب�سرية - اإعداد يزن با�سم 

تيم
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Electronic Services
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Editorial
UAE Embraces the Sun & Triumphs 

for Life
There is an Arabic Proverb saying: (Intensify oh crisis, 

you will dissolve). This breakthrough has both causes and 
reasons, which is applied to any crisis in someone’s life. 
Yet, the question is How would the breakthrough will be? 
What type might it be? & What is the level of the break-
through compared to the victory? 

There is no doubt that overcoming hardships requires a 
solid foundation, potentials, solidarity, cooperation, loyalty, 
redemption, and volunteerism. It also requires a solid and 
strong will that believes in success and victory.

Examining the foregoing, we find that the United Arab 
Emirates - our beloved country - has these qualities, and 
even more, to the extent that it has reached the lead in many 
directions and aspects, especially in contributing to volun-
teer work, creativity and innovation in relation to research 
and studies to confront and eliminate Coronavirus. 

Given that we cannot explain in details, I will sum-
marize a few evidences, such as Precautionary Measures, 
Media Awareness, Frontline Achievements and Sacrifices, 
wonderful methods in Managing the Economy, Pursuing 
Education and Activities via Virtual Platforms, Ensuring 
Stability, Food, Medicine, and Various Means that protect 
the person and ensures him a comfortable and happy life.

I think it is sufficient to refer to what was mentioned 
in Al Bayan Newspaper 05-27-2020 that Health Spending 
Index in the UAE reached 95.62%, in addition to Municipal 
Services, New Digital Banking, Humanitarian Services and 
many other Services.

The goals of Covid-19 were aborted thanks to Almighty 
Allah, and thanks to our Wise Leadership that set a wonder-
ful example in giving and protecting its citizens and those 
who live on its land, thanks to trust, potency, exceptional 
will, persistence, and patriotism.

After all, we have the right to say that:
UAE Embraces the Sun & Triumphs for Life

Munther Mohammed bin Shaker 
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His Highness Sheikh 
Saud bin Saqr Al Qasimi, 
Supreme Council Mem-
ber and Ruler of Ras Al 
Khaimah, has said that 
the decision to unify the 
UAE Armed Forces “rep-
resents a milestone in the country’s 
history, a patriotic occasion and a 
source of pride for the UAE and its 
people.”

In a statement to ‘Nation Shield’ 
marking the 44th  Anniversary of 
the UAE Armed Forces’ Unifica-
tion Day, which is celebrated on 6th  
May every year, H.H. Sheikh Saud 
said, “We extend our greetings to 
President His Highness Sheikh 
Khalifa bin Zayed Al Nahyan; His 
Highness Sheikh Mohammed bin 
Rashid Al Maktoum, Vice Presi-
dent, Prime Minister and Ruler 
of Dubai; His Highness Sheikh 
Mohamed bin Zayed Al Nahyan, 
Crown Prince of Abu Dhabi and 
Deputy Supreme Commander of 
the UAE Armed Forces, Members 

and Officers of our Armed Forces.”
H.H. Sheikh Saud noted that the 

“historic decision” to unify the 
Armed Forces on 6th May 1976, 
under one flag and under the su-
pervision and direction of one lead-
ership had “enhanced the UAE’s 
pivotal role at the regional and in-
ternational levels.”

His Highness said, “It is a wise 
step that reflected the insight and 
comprehensive approach adopted 
by our founding fathers in laying 
the foundations of a modern state 
capable of protecting its capabilities 
and providing peace and tranquility 
to its citizens and residents.”

“From the moment of its found-
ing, our armed forces were the na-
tion’s fence and shield. It is, indeed, 
a source of pride and confidence.

“Our armed forces’ patri-
otic spirit and the values of 
peace and giving it holds, 
reflect its noble message. 
The Honorable History of 
our Armed Forces is a testa-
ment to the UAE’s message 

and its pioneering role in promoting 
peace and stability at the regional 
and international levels.

“The UAE leadership’s belief in 
the importance of creating a strong 
army in the past years has resulted 
in a major qualitative leap, and a 
continuous development of tech-
nical and human qualifications in 
accordance with the highest stand-
ards.”

H.H. Sheikh Saud has also 
stressed, “The UAE Armed Forces’ 
Unification Day is an opportunity 
to honor the sacrifices of our mar-
tyrs, and recognize and appreciate 
their sacrifices and acts of patriot-
ism, as they will remain present 
and engraved in the memory of the 
homeland and its children forever.” 

RAK Ruler: Unification of Armed Forces is 
a Shining Beacon in UAE History
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Following the directions of 
H.H. Sheikh Saud bin Saqr 
Al Qasimi, Supreme Coun-
cil Member and Ruler of Ras 
Al Khaimah, and follow-up 
from H.H. Sheikh Moham-
med bin Saud bin Saqr Al 
Qasimi, Crown Prince of 
Ras Al Khaimah, Chairman 
of Executive Council; Ras 
Al Khaimah Government 
has announced the launch of 
a comprehensive integrated 
stimulus and incentive pack-
age.

Introduced in line with the 
ongoing efforts announced 
by the UAE aimed at eas-
ing the financial burden in 
the country during the on-
going Covid-19 situation, 
the package forms part of 
Ras Al Khaimah’s continu-
ous efforts to help Private 
Sector’s companies face the 
challenges presented by the 
current Coronavirus Pandemic to en-
sure continuity of business in all sec-
tors.

Covering every sector involved in 
Economic Activities, including Tour-
ism, Government Services, Environ-
ment and SMEs, the package was 
developed in cooperation with all 
concerned entities, with each entity 
creating the measurements that suit 
the nature of the companies they deal 
with. This ensures that all companies 
and organizations benefit from the 
incentives, especially SMEs, which 
make up the largest number of com-
panies operating in Ras Al Khaimah 
and which are the most affected by 
the current situation.

The package of initiatives high-
lights the coordinated approach taken 
by Local Government Entities and 

Free Zones in Ras Al Khaimah to al-
leviate hardship, including the Mu-
nicipality Department, Department 
of Economic Development, Ras Al 
Khaimah Economic Zone (RAKEZ), 
Ras Al Khaimah Chamber of Com-
merce, Ras Al Khaimah Tourism 
Development Authority, the Environ-
ment Protection and Development 
Authority and the General Resources 
Authority in Ras Al Khaimah. All 
the bodies have agreed on three lev-
els of support: payment exemptions, 
postponement of fees and the provi-
sion of consultancy and assistance. 
One of the most notable incentives 
introduced by RAK Government 
Entities is a 25% exemption on fees 
for renewing Commercial Licenses 
that were closed as per circulars is-
sued by Government Entities, as well 
as for any sectors affected by the cri-

sis, provided they meet the 
Terms and Conditions set 
by the Department of Eco-
nomic Development in Ras 
Al Khaimah.

“We are eager to imple-
ment the directions of the 
Prudent Leadership, which 
aims to ensure ongoing sup-
port to companies operating 
across Ras Al Khaimah. This 
stimulus package forms part 
of our commitment to en-
hancing partnership between 
the Public and Private Sec-
tors, which is a central pillar 
in empowering and develop-
ing our National Economy 
in the United Arab Emir-
ates and in Ras Al Khaimah. 
The current circumstances 
compel us to act in unison 
and create practical strate-
gies to deal efficiently with 
this situation and to prepare 
ourselves to make the most 

of available opportunities in the post-
Covid-19 period,” said Dr. Mohamed 
Abdullatif Khalifa, Secretary Gen-
eral of Ras Al Khaimah Executive 
Council. 

Extending business license renewal 
period for 60 days, the measures tak-
en by the Department of Economic 
Development in Ras Al Khaimah in-
clude extending the license renewal 
period for 60 days from the date of 
expiry. In addition, business estab-
lishments will be allowed to operate 
around the clock for three months 
and be exempt from marketing per-
mit fees for two months during this 
year, in case the current situation 
ends. Hotels, Resorts and all Tourism 
Activities will also be exempt from 
Commercial Registration during the 
closing period.

Ras Al Khaimah Government launches integrated Stimulus 
Package to support Emirate’s Economy and to ensure 

Business Continuity
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Business Tenants exempt from 
Rental Fees for 3 months and Health 
Card Fees reduced Ras Al Khaimah 
Municipality Department has ex-
empted tenants in markets (owned by 
the Municipality) from Rental Fees 
for three months, including barber-
shops, beauty salons and shops in 
Nakheel Market. It has also exempted 
Advertising Companies from rental 
fees for three months and companies 
from the monthly installment fees of 
Municipal Rental Documentation for 
the Commercial Sector for one year 
from the license renewal date. It has 
also waived permit fees for outdoor 
area occupancy for roads and public 
facilities and reduced fees for issuing 
Health Insurance Cards.

Planting trees instead of paying 
fines and fee reductions up to 50% 
as part of the stimulus package, the 
Environment Protection and Devel-
opment Authority in Ras Al Khaimah 
has launched an unprecedented initia-
tive reflecting its ecological mandate 
and desire to establish a culture of en-
vironmental focus in the Emirate. The 
initiative includes replacing the pay-
ment of fines for Environmental Vio-
lations incurred before March 31 this 
year with the planting of trees. The 
number of trees will be determined by 
the severity of each violation and the 
authority will provide the trees to be 
planted. In addition, fees incurred by 
industrial establishments that pay less 
than AED 50,000 annually will be 
reduced by 25% for the period April 
1 to December 31, while annual fees 
from industrial establishments that 
pay more than AED 50,000 annually 
to the authority (such as crushers and 
cement factories) for April 1 to De-
cember 31, 2020 will be deferred for 
a period of one year.

50% discount on Hemaya Fines the 
General Resources Authority (GRA) 
has announced the exemption of the 
fees on commercial vehicles (for in-
vestors) until October 1, 2020. Addi-
tionally, the GRA is availing a 50% 

discount of ‘Hemaya’ fines against 
different establishments and service 
providers until October 1, 2020, if the 
violations occurred prior to this an-
nouncement. It has also offered small 
businesses, such as grocers, to place 
their ads on its website free of charge. 
The CCTV service providers use this 
website to renew or issue their licens-
es, and such a proposition will con-
tribute in marketing for their services.

Support for 15,000 companies and 
25% discount on new residence visas 
for family members Ras Al Khaim-
ah Economic Zone (RAKEZ) has 
launched a package of customizable 
incentives, aimed at supporting more 
than 15,000 companies operating un-
der its umbrella. These incentives in-
clude a three-month exemption from 
renewing commercial licenses, flex-
ible options for payment of fees, such 
as installment plans; a 50% discount 
on the cost of licenses; full exemption 
from the amount of insurance on new 
residency visa applications; a 25% 
discount on new residency visas for 
family members of people employed 
by RAKEZ companies; full exemp-
tion from renewal delay fines; full 
exemption from cheque postpone-
ment fees; full exemption from pack-
age downgrade fees; full exemption 
from changing activity fees; a 25% 
discount on new workers’ housing ap-
plications; and complete exemption 
from entrance fees to centers affili-
ated with RAKEZ.

Motivational and steering commit-
tees The initiatives launched by Ras 
Al Khaimah Tourism Development 
Authority include the establishment 
of an Incentive Committee and an 
Internal Steering Committee for the 
Emirate. Other initiatives support-
ing the tourism sector include a six-
month exemption from tourist license 
fees and exemption from the ‘tourism 
dirham’ fee from March to May 2020; 
full exemption from tourism licensing 
fees for the second and third quarters 
of 2020 and from tourism licensing 

fines until September 30, 2020. A 
financial incentives package is also 
being launched, targeting private 
tourism companies including mid-
level and four-star hotels and specific 
tourist destinations, golf courses and 
other tourism institutions. In addition, 
the authority’s partners in the hospi-
tality sector will be able to participate 
in a variety of exhibitions and promo-
tional tours that will be launched in 
2020 and 2021, with all fees waived.

Exemptions including support for 
local businesses and citizen entrepre-
neurs: Ras Al Khaimah Chamber of 
Commerce and Industry is continuing 
its role of supporting the local busi-
ness community and enhancing its 
contribution to sustainable develop-
ment by approving a set of steps to 
assist commercial organizations op-
erating in the Emirate. These include 
100% exemption from delay fines due 
on memberships ending on June 30, 
2020. In an initiative to support citi-
zen entrepreneurs who benefit from 
the business incubators program, the 
Chamber decided to exempt them 
from rental fees due for the period 
from April to December 2020.

Exemptions for exhibitions: In or-
der to restore activity to the exhibition 
sector, Ras Al Khaimah Chamber of 
Commerce and Industry introduced 
a 50% exemption on foreign exhibi-
tion permits until the end of 2020 and 
a 25% exemption on consumer and 
specialized exhibitions held at Ras Al 
Khaimah Exhibition Center until the 
end of 2020.

Each of these stimulus incentives 
from across a variety of sectors are 
aligned with the strategy of Ras Al 
Khaimah Government to enhance the 
attractiveness of the Emirate’s busi-
ness sector. The authorities involved 
are keen to highlight the competitive 
advantages of Ras Al Khaimah, which 
cater to all forms of economic activity 
and which enhance the Emirate’s po-
sition as an attractive destination for 
investment, lifestyle and tourism.
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His Highness Sheikh Mo-
hammed bin Saud bin Saqr 
Al Qasimi, Crown Prince of 
Ras Al Khaimah and Chair-
man of the Executive Coun-
cil, affirmed that,  “The for-
ty-fourth Anniversary of the 
Armed Forces’ Unification 
constitutes an important His-
torical Event in the blessed 
march of our country. This 
unification was the true be-
ginning of development and 
modernization processes wit-
nessed by our Armed Forces 
at all levels and in all their 
formations and specializa-
tions. Until they became a 
force armed strike and trained 
according to the latest mili-
tary training and equipment 
systems in the world, to pro-
tect the gains and establish 
peace and contribute to its 
protection and achievement 
in the region and the world.”

On this occasion, which falls on 
the 6th May of each year, His High-
ness RAK CP stated to (Nation 
Shield), “It is a glorious day of the 
history made by the Loyal Lead-
ers, who founded a modern country, 
where faith was firmly established 
by the Founding Father Late Sheikh 
Zayed bin Sultan Al Nahyan and his 
brothers, the Founding Fathers, that 
the launch towards building, pro-
gress and development in the various 
fields needs a force that protects the 
achievements and the gains, main-
tains the homeland and defends its 
sovereignty and always provides it 
with the cadres of the citizens armed 
with the will, knowledge, patriotism 
and affiliation.”

His Highness added that it is the 
culmination of the sincere desire 
came the Historic Decision issued 

by the Supreme Council of the Union 
headed by the Founder of the Coun-
try, which is one of the greatest de-
cisions taken in the country’s march 
to unify our armed forces under one 
central leadership called “General 
Command of Armed Forces” and one 
flag to support the Federal Entity and 
consolidate its pillars and enhance 
its stability and security. In order to 
achieve the full integration of the 
country’s institutions and work to de-
velop them according to the latest Ar-
mament and Military Ideology Sys-
tems. We also extend a tribute to the 
noble martyrs of the homeland and to 
their families, praying to Almighty 
Allah to bless them with his mercy 
and accept them with the martyrs and 
the Siddiqun -those followers of the 
Prophets who were first and foremost 
to believe in him-.

His Highness Crown Prince of Ras 

Al Khaimah pointed to the 
continuous development 
witnessed by the Armed 
Forces through its mem-
bers from officers, non-
commissioned officers 
and individuals, who are 
achieving one achieve-
ment after another due 
to the support and inter-
est of the March Leader, 
His Highness President 
Sheikh Khalifa bin Zayed 
Al Nahyan, Supreme 
Commander of the Armed 
Forces, and His Highness 
Sheikh Mohammed bin 
Rashid Al Maktoum, Vice 
President, Prime Minister 
of the UAE and Ruler of 
Dubai, and His Highness 
Sheikh Mohammed bin 
Zayed Al Nahyan, Crown 
Prince of Abu Dhabi and 
Deputy Supreme Com-
mander of the Armed 

Forces, until our armed forces as-
sumed a world-class position due to 
the efforts of their loyal sons who 
exerted every precious measure for 
their own sake. Going forward to fol-
low the Wise Leadership to elevate 
the homeland and preserve our union 
to remain firm and solid.

H.H. Sheikh Mohammed added, 
“Our Armed Forces, which are a 
source of pride for the people of the 
Emirates. It is one of the strongest 
armies in the region, having the most 
advanced and the best equipment and 
access to the highest levels of pro-
fessionalism to defend its gains and 
achievements and preserve its capa-
bilities for the sake of the nation’s 
pride, development and prosperity. 
In addition to acting as a shield that 
protects our national gains and pre-
serves our blessed federal path. ”

RAK CP: Unification of Armed Forces is an important Historical 
Event in the March of our Blessed Country
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Further to the directions of the 
wise leadership and in line with 
the Ras Al Khaimah Strategy for 
Electronic and Smart Transforma-
tion, which aims to facilitate the 
provision of services to all soci-
ety segments and the application 
of international best practices to 
ensure access to high-quality ser-
vices with ease, and record time. 
Ras Al Khaimah Municipality 
Department has launched all its 
services electronically. 

His Excellency Munther Mo-
hammad bin Shaker, Director-
General of Ras Al Khaimah Mu-
nicipality said that the department 
works with all its capabilities 
to satisfy the 
customer and 
provide his ser-
vice needs with 
ease and speed, 
and seeks to 
achieve the de-
sired excellence 
in the provided 
services and to 
activate contin-
uous communi-
cation with the 
public. 

The Digital Transformation 
Committee in the department 
indicated that during the First 
Phase, all services were trans-
ferred to E-services through Ras 
Al Khaimah Government Portal 
www.rak.ae  and Ras Al Khaimah 
Municipality Department website 
www.mun.rak.ae. Those services 
included of different sectors such 
as Lands Sector and Technical Af-
fairs Sector, Properties Section 
Services and Public Health Ad-
ministration Services. 

The department is also studying 
the Second Phase of the project, 
which will include Spatial Maps 
and Electronic & Smart Services 

interconnect-
ed between 
admin i s t r a -
tions, as well 
as restruc-
turing some 
services to 
improve their 
quality and 
to provide a 
distinguished 
service to 
customers in 
line with the 

Ras Al Khaimah Municipality launches its Electronic Services

Ras Al Khaimah Municipality Cooperates with Emirates Post 
to deliver Customers’ Transactions

Ras Al Khaimah Municipality Department, in 
cooperation with Emirates Post Group, launched 
Transactions Delivery Service where the transac-
tions will be delivered to the customers in their 
whereabouts. 

This initiative comes within Ras Al Khaimah 
Government Strategy, which aims at strengthen-
ing cooperation between Local Government Enti-
ties and Government Institutions whose nature of 
work is compatible with the Government Strategy. 

Through the launch of such initiative, the Mu-
nicipality Department seeks to provide distin-
guished services to its customers, in line with the 
Wise Leadership’s Vision to achieve Customers Happiness via providing Best Services.
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His Excellency Munther Mohammad 
bin Shaker, Director-General of Ras Al 
Khaimah Municipality Department said 
“Zayed Humanitarian Day” reminds us of 
the achievements of Late Sheikh Zayed bin 
Sultan Al Nahyan, in the field of goodness 
and benevolence, and is an opportunity to 
mobilize energies and concerted efforts and 
capabilities to follow in his footsteps.

His Excellency stated on this occasion, 
“The goodness in this country extended 
to reach the whole world and spread its 
goodness to everyone who needs it through 
building hospitals, health centers, schools 
and worship places and many charitable projects in countries around the world.”

Ras Al Khaimah Municipality: «Zayed Humanitarian Day» is an 
opportunity to mobilize energies to follow in the footsteps of the Founder

requirements of Electronic & Smart 
Transformation.

Through this project, the Munici-
pality Department seeks to facilitate 
the customers’ access to services di-
rectly and quickly, 24 hours a day. 

It also seeks to achieve the require-
ments of the customers by innovative 
means and mechanisms, in which 
the customer is the core of the de-
partment’s attention and the main 
pillar of its services and initiatives. 

Through which the department aims 
to meet the needs and aspirations of 
all customers, and achieve their hap-
piness, which is related in a specific 
way to the framework of happiness 
and quality of life.

Ras Al Khaimah Munici-
pality Department launched 
53 Electronic Services be-
longing to Public Health 
Administration within its 
plans to enable customers to 
complete their transactions 
“remotely” without the need 
to visit the Customer Happi-
ness Center.

By launching these ser-
vices, the department aims 
to improve the customer ex-
perience and raise their level 
of satisfaction with the pro-
vided services. Where the 
customer can benefit from 
the services by visiting the 
Official Ras Al Khaimah Govern-
ment Portal, entering the platform 
affiliated with the Municipality 

Department, submitting the appli-
cation through the platform and fol-
lowing up on the completion of the 
transaction. 

His Excellency Munther 
Mohammed bin Shaker, 
Director-General of Ras Al 
Khaimah Municipality De-
partment, stated that the Mu-
nicipality Department seeks 
to shorten the time for the 
customers and save their ef-
forts by providing electronic 
platforms through which 
they can submit applications 
and follow up their comple-
tion easily, which supports 
the growth of the Economic 
Sector in the Emirate. It 
also accelerates transactions 
completions and approvals 
for various economic activi-

ties that come within the jurisdic-
tion of the Municipality Depart-
ment.

Ras Al Khaimah Municipality launches 53 E-services of Public 
Health Administration
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Real Estate Transactions 
registered in Land and Proper-
ties Sector in Ras Al Khaimah 
Municipality achieved AED 
206 Million during the first 
quarter of 2020, for 439 sales, 
and Al Jazeera Al Hamra came 
at the top of the transactions 
with 105 sales, with a total 
value of AED 56 Million. 

His Excellency Munther Mo-
hammed bin Shaker, Director-
General of Ras Al Khaimah 
Municipality, explained that 
the Real Estate Annual Report 
Results during the First Quar-

ter of this year, confirm-
ing the continued positive 
performance in the Real 
Estate Sector. This came 
as a result of the increase 
in demand for residential 
lands and villas with a 
large segment of tenants 
turning to relocation, as a 
result of Market Initiatives 
and offers in Al Jazeera Al 
Hamra Region which con-
tinues to top its list of Real 
Estate Transactions, due 
to the available Urban and 
Investment Development. 

206 Million Real Estate Transactions
 in Ras Al Khaimah Quarterly

Ras Al Khaimah 
Municipality has an-
nounced the coor-
dination of a Strate-
gic Partnership with 
GBM for electronic 
dealing (Tazaj https://
tazj.ae/). This part-
nership is for trans-
portation and delivery 
services, where cus-
tomers will be able 
to order fish by using 
the company’s ap-
plication and choos-
ing from the variety 
of fish available in 
the Ras Al Khaimah 
Markets. 

Where the Municipality Depart-
ment is keen on organizing and fa-
cilitating the purchase process for 
“Tazaj” customers from fish trad-
ers in Ras Al Khaimah Market both 
Al Mairid Market and Al Digdaga 

Market. Where Public Health Ad-
ministration Observers are avail-
able to ensure the quality of the fish 
taking into account all the Precau-
tionary Measures that must be taken 
to ensure the safety of all concerned 
parties. Measures such as ensuring 
non-contact during receipt and de-
livery of orders, regular sterilization 

of vehicles and tools 
used in the delivery 
process, as well as ad-
herence to all regula-
tions and guidelines 
established by WHO 
and Local Public 
Health Authorities.

Customers will 
be able to buy fish 
through their credit 
cards on “Tazaj” Ap-
plication or pay upon 
receiving their orders 
from “Tazaj” Service 
Drivers.

His Excellency 
Munther Mohammed bin Shaker 
stated that this Strategic Partnership 
is a role model for enhancing inte-
gration between government and 
private agencies, in order to serve 
the Emirati Society, and an impor-
tant step in light of the current situ-
ation.

Ras Al Khaimah Municipality 
Department signs a partnership agreement with Tazaj 
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Ras Al Khaimah witnessed 
conducting Screening Tests of 
Novel Coronavirus (Covid-19) 
for workers in Establishments 
and Commercial Centers that 
are preparing to re-welcome 
their visitors, with a number of 
Precautionary and Preventive 
Measures to limit the spread of 
the virus. This came after the 
decision of Department of Eco-
nomic Development ‘DED’ on 
reopening these establishments 
in light of Full Compliance with 
the Procedures. 

Earlier, DED specified 31 
conditions that Commercial 
Centers must implement and 
adhere to, in order to re-open them to 
the public, with the necessary Medical 
Examinations for all employees and 
workers in the centers. H.E. Dr. Ab-
dulrahman Alshayeb Alnaqbi, Direc-
tor-General of Ras Al Khaimah DED, 
said, “The department has issued a cir-
cular requiring the reopening of Com-
mercial Centers at the level of Ras Al 
Khaimah, this step is part of the ef-
forts made to facilitate the return of 
the Economic Movement to normal.”

H.E. Alnaqbi pointed out that Coro-
navirus Screening Center in Ras Al 
Khaimah, which is dedicated to work-
ers in various service facilities, has 
received since its inauguration work-

ers and employees in various fields, in 
Commercial Centers, Markets, Wom-
en’s Beauty Centers, Restaurants, and 
others. In order to verify their health, 
ensure that are not suffering from the 
virus and affirm their readiness to reo-
pen and practice their activities cov-
ered by the decision. 

Work Continues 
Ras Al Khaimah Municipality con-

firmed the continuation of Coronavi-
rus Screening Center (Covid-19) to 
receive workers and employees from 
various Establishments and Service 
Centers to conduct their screenings to 
ensure their safety and freedom of the 
virus. A step to assure their readiness 
to resume their work with the reopen-

ing of various activities that support 
the Work and Business Sector.

Mr. Ahmed Al Ahmed, Director of 
Corporate Communications Office 
at Ras Al Khaimah Municipality De-
partment and the Supervisor of the 
Screening Center, said, “The newly 
inaugurated center in Ras Al Khaimah 
offers tests to detect Novel Corona-
virus (Covid-19) for employees in 
Service Centers and Facilities in the 
Emirate. The center was established in 
cooperation with Ministry of Health 
and Prevention, Ministry of Human 
Resources and Emiratisation and 
Emirates Red Crescent Authority.”

Coronavirus Screening Tests for Workers in Ras Al Khaimah

Ras Al Khaimah Municipality Department con-
firmed the continuity of providing Fish Delivery 
Service through the various Fish Markets in the 
Emirate to the consumers using custom vehicles 
throughout Ramadan.

Before the advent of Ramadan, the department 
intensified field control campaigns on Fish Mar-
kets, Meat, and Poultry Shops, due to the high de-
mand by consumers throughout the holy month to 
purchase their basic food needs.

Shayma Al Teneiji, Director of Public Health Ad-
ministration said that the Department directed the 

Ras Al Khaimah Slaughterhouses apply International 
Standards and Specifications
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Ras Al Khaimah Munici-
pality Department-Public 
Health Administration has 
provided a number of advices 
for consumers regarding Safe 
Food Storage and a Number 
of Health Requirements that 
contribute to it. The advices 
came with some continuing 
to purchase vast amounts of 
food for the Holy Month of 
Ramadan and store them in 
an impractical or improper 
manner.

Shayma Al Teneiji, Direc-
tor of Public Health Admin-
istration, said: “Everyone has 

to follow a number of Health 
Requirements that contribute 
to Safe Food Storage in light 
with the increase in purchases 
made by society members re-
lated to providing the basic 
needs of food related to Ram-
adan.”

Al Teneiji said that the ad-
ministration has provided 
some general advices in this 
regard for everyone to fol-
low including: placing chilled 
and frozen food in the refrig-
erator once they reach home 
with setting the temperature 
of at 4 ° C or below, keeping 

Safe Food Storage Tips 

inspectors to implement a number of inspection cam-
paigns on establishments that witnessed a remarkable 
demand during Ramadan by consumers to provide 
their needs of food, including Meat, Poultry Shops 
and Fish Markets. 

The Director of Public Health Administration stated 
that the Municipality recently launched Fish Deliv-
ery Service in coordination with Ras Al Khaimah 
Transportation Authority to deliver fish to consum-
ers’ homes without incurring the trouble to go to the 
markets. In order to reduce the presence of commu-
nity members in these markets, within Precautionary 
Measures to limit the spread of Novel Coronavirus 
(Covid-19), confirming that this service is provided 
throughout the Holy Month.

Al Teneiji indicated that the inspectors are conduct-
ing inspection tours of various facilities to verify their 
strict compliance with Health Requirements and Prac-
tices. Besides focusing on a number of establishments, 
including stores selling sanitizers, Perfumery Stores, 
selling food supple-
ments and cosmetics 
items stores. In order 
to verify the safety of 
the offered products, 
and their conformity 
with Standard Speci-
fications and Precau-
tionary Measures on 
one hand, and wearing 
gloves and masks, us-
ing sanitizers, and ap-
plying the rule of phys-

ical distance in the facilities on the other hand. 

Ras Al Khaimah Municipality inspected 
1200 facility within a month

Ras Al Khaimah Municipality Department an-
nounced that 1,200 establishment between food and 
other services that affect Public Health were subject 
to Preventive Control and Food & Health Inspection, 
within a month. In order to ensure their compliance 
and the workers’ commitment to Precautionary Meas-
ures, to reduce the spread of “Covid 19”, ensuring the 
safety and quality of the food and services they pro-
vide. 

Shayma Al Teneiji, Director of Public Health Ad-
ministration confirmed that all food establishments 
and facilities, and their counterparts, that provide 
services related to Public Health and those working 
in the Emirate, must respond in the current global 
conditions to the Directives issued by the Municipal-

ity and the Emergency, 
Crisis and Disaster 
Authority. This in-
cludes implementation 
of Precautionary and 
Preventive Measures 
in cooperation with the 
Municipality Depart-
ment where the coop-
eration and response 
include facilities’ own-
ers, employees and 
public.
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Ras Al Khaimah Municipal-
ity Department- Inspection Section 
seized two Caravans that were used 
by Fruit & Vegetable and Grocery 
Stores as warehouses for storing 
food and consumer items. Dur-
ing the raid on the two 
Food Establishments, the 
Health and Food Inspec-
tion Officers revealed that 
the warehouses did not 
meet the Health Condi-
tions and Food Storage 
Approved Standards. 

Shayma Al Teneiji, Di-
rector of Public Health 
Administration at the 
Municipality Department, 

explained that the Inspectors car-
ried out an inspection visit to the 
two neighboring facilities located in 
the emirate in light of a complaint 
and observations made by a citizen 
on the existence of two food and 

commodity stores
used by two commercial estab-

lishments, to determine the authen-
ticity of the information contained 
in the complaint, about the use of 
two stores that do not comply with 

Health and Nutritional 
Requirements, confirm-
ing the accuracy of the 
information.

Al Teneiji indicated 
that the Inspectors Team 
decided to confiscate and 
seize vegetables, fruits 
and other foodstuffs in 
the two warehouses of the 
two violating facilities. 

Ras Al Khaimah Municipality seizes two Food Warehouses

Ras Al Khaimah Munici-
pality Department confis-
cated 8423 Hand Sanitizer 
Products, as they did not 
conform to the Applicable 
Specifications & Standards. 
Those Sanitizers turned out 
to contain less than the per-
mitted amount of the effec-
tive material for sterilization, 
or contained incorrect medi-
cal information. This came 
during an Extensive Inspec-
tion Campaigns carried out 
by a specialized team from 
RAK Municipality-Public 
Health Administration over 112 fa-
cilities. 

His Excellency Munther Moham-
med bin Shaker, Director-General 

of Ras Al Khaimah Municipal-
ity said that the campaign covered 
various markets, in order to protect 
Public Health.  During the cam-

paign, it was found that the violat-
ing products were not registered 
with Emirates Authority for Stand-
ardization and Metrology (ESMA).

Ras Al Khaimah Municipality seizes 8423 Sanitizer Containers

leftovers in tightly closed boxes in 
fridge, getting rid of any food that 
show signs of corruption, such as a 
change in color, smell, appearance 
and taste. In addition to checking 
the expiry date of the product pe-

riodically, and separating ready-to-
eat food and raw or uncooked food, 
and maintaining the constant clean-
ing of the refrigerators and remov-
ing stains and leftovers from them.

Al Teneiji called to avoid stor-

ing foods near household cleaning 
products or chemicals, in addition 
to avoiding putting perishable foods 
such as milk in the refrigerator door, 
stressing that these tips are enough 
for Safe Food Storage.  
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Ras Al Khaimah Municipality 
intensifies control over Karak

Food Establishments to register Absent Workers

Ras Al Khaimah 
Municipality Depart-
ment intensified its 
control over “Karak 
Tea” shops, in order 
to verify their con-
formity with Public 
Health Requirements 
and other Precaution-
ary and Preventive 
Measures to limit the 
spread of Novel Cor-
onavirus (Covid-19). 

Field Inspection 
Teams were able to 
visit 20 facilities in 
Ras Al Khaimah, through which some 
of behaviors were monitored; accord-
ingly, they were warned of the need 
to fully comply with the Health Re-
quirements, and prevent their recur-
rence to avoid exposure to violations 
and warnings.

Shayma Al Teneiji, Director of the 
Public Health Administration, said 
that the administration launched an 
intensive campaign to monitor the 

facilities of selling “Karak”, in both 
Ras Al Khaimah and Al Nakheel Ar-
eas, where these facilities are abun-
dant. In order to verify the extent of 
its commitment to the implementation 
of Public Health Requirements and 
other Precautionary and Preventive 
Measures to limit the spread of Novel 
Coronavirus (Covid-19). 

Al Teneiji stated that the inspec-
tors visited 20 establishments selling 
“Karak” during which some observa-

tions were monitored, 
including the lack 
of cleanliness of the 
used equipment and 
the lack of commit-
ment of some to wear 
protective clothing 
appropriate to work.  
As a result, the fa-
cilities were encour-
aged to fully comply 
with correcting the 
observed behaviors, 
with warning them, in 
the event that they are 
repeated and moni-

tored by inspection teams, strict meas-
ures will be applied against them, ac-
cording to municipality’s regulations.  

Al Teneiji confirmed that the In-
spection Teams in the Municipality 
continue to organize visits and field 
campaigns on all establishments that 
fall within the scope of their compe-
tencies, and monitor them to verify 
their compliance with laws and re-
quirements.

Ras Al Khaimah Munici-
pality Department obliged 
Food Establishments op-
erating in the Emirate to 
keep Attendance Records 
of their employees, espe-
cially those who are infect-
ed or have any symptoms, 
as part of its Precautionary 
and Preventive Measures 
to limit the spread of Novel 
Coronavirus (Covid-19).

Shayma Al Teneiji, Di-
rector of Public Health Adminis-
tration, said that the administration 
within its Precautionary Measures 
to limit the spread of Novel Coro-
navirus (Covid-19), has issued a 

number of measures that facilities 
operating in the Emirate must abide 
by and avoid prejudice to any of 
them, which may expose them to 
legal accountability, if monitored 
by Field Inspection Teams.

Al Teneiji indicated that 
the administration called 
on Food Establishments 
to intensify cleaning and 
disinfection operations im-
plemented in their facili-
ties, which should include 
all the establishment’s fa-
cilities and the surrounding 
surfaces, with focus on the 
reception area, tables, cash 
machines and menus. Al 
Teneiji stressed the need 

for Food Establishments to provide 
Personal Protective Equipment for 
workers, such as masks, gloves, 
clean towels and single-use items 
for customers.
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What does it mean to be an 
inspiring leader?

Being an inspiring leader means 
that the motivation behind the work 
of your employees is an internal im-
pulse, inspired by a real desire from 
the heart or the mind without consid-
ering the expected results. It means 
that your employees feel the message 
they provide and the task they do are 
sufficient to keep them going. It also 
means that if they get tired, their sense 
of inspiration gives them the ability to 
return to work again by holding on to 
that feeling for as long as possible.

In order to achieve success, you 
must master leadership skills. Leader-
ship is not a position, but rather a set 
of behaviors you gain that contribute 
to inspiring others to do their best. 
In this article, we will talk about the 
things you need to become an Inspir-
ing Leader.

Know your Destination
The first criterion required for au-

thentic leadership is knowing where 
are you going on your way, we can 
say that this step is a 
necessary condition 
for becoming an In-
spiring Leader. Ob-
viously, you cannot 
drive properly if you 
are not sure of the di-
rection you are head-
ing. Although this 
seems self-evident, 
yet countless leaders 
today are not aware of 
where they are going. 
If you aspire to be a 
successful leader, it 
is imperative that you 
have a clear vision for 
the future. 

Motivate others

French writer Antoine de Saint-
Exupéry says: “If you want to build a 
ship, don’t drum up the men to gather 
wood, divide the work, and give or-
ders. Instead, teach them to yearn for 
the vast and endless sea.” You do not 
have to beg others to follow you, but 
teach them to love what you love.

Be a Role Model 
Leadership is not merely about say-

ing but it is about doing, so you have 
to be the example, model, illustration 
and style that you want others to fol-
low, not only with your words but 
also with your actions. As the German 
Philosopher, Albert Schweitzer says, 
“Example is not the main thing in in-
fluencing others. It is the only thing.”

Take Responsibility
US President John F. Kennedy says, 

“Victory has a hundred fathers, and 
defeat is an orphan.” Leaders bear 
responsibility for failure, make the 
necessary adjustments, change their 
tracks and try again several times 
if necessary, because they are fully 
aware that they are responsible for the 

success or failure of the mission.

Master Focus
American Author Brandon Sander-

son says, “The great man is who 
knows when to exclude small tasks 
in order to focus on the essentials.” A 
Great Leader knows how to focus his 
attention on the important things, and 
realizes that it is not a matter of doing 
everything the right way, but rather 
accomplishing the right things. 

Realize your Strengths
It is very important to be aware of 

your strengths and strive to develop 
them continuously, to become a quali-
fied person for others to follow.

Realize your Weaknesses
US President Theodore Roosevelt 

says, “The best leader is the one who 
has sense enough to pick good men to 
do what he wants done, and the self-
restraint to keep from meddling with 
them while they do it.” Great Leaders 
not only know their strengths, they 

also recognize their 
weaknesses, and seek 
help from others to 
bridge the shortfall 
and ensure success. 

Develop Others
Many leaders be-

lieve that the goal of 
leadership is to gath-
er the largest number 
of followers, but the 
real goal of leader-
ship is to create the 
largest number of 
leaders, as this is the 
only way to change 
the world.

Your Path to Leadership: How to be an Inspiring Leader?
Amani Saeed Al Nuaimi
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In this uniquely challenging envi-
ronment, as the world is navigating 
the ongoing COVID-19 Pandemic, 
businesses are called to develop 
new strategies to ensure Business 
Continuity long-term resilience. 
In the current situation, it is vital 
to react as fast as possible in order 
to mitigate impacts and other risks 
and to prepare the organization for 
future market scenarios. Corporate 
Leaders should be thinking about a 
number of key issues and steps that 
they can take to not only react to se-

vere business shocks now but also 
reshape their business and plan for 
recovery.

Business Continuity Manage-
ment covers several aspects such as 
infrastructure, employees, business, 
strategies, operational and commu-
nication risks. This report spots the 
light on some priorities for business 
leaders to consider: 
Prioritize People Safety & 
Continuous Engagement

Ensuring the safety and wellbeing 

of the employees in the workplace 
is essential. One of the adjustments 
entities have to make is to initiate or 
expand flexible work arrangements 
and other policies that allow people 
to work remotely and safely. 
Identify Risks & Impacts of 
Covid-19

As a business, it is vital to stay 
updated on the latest news, in order 
to navigate effectively through the 
programs and regulations put into 
place by the government. Gather-

Business Continuity in a Covid-19 World
Make your Business more Resilient

B U S I N E S S

“Organizations that operate with transparency and open 

communication have inherent advantages when 

events require quick actions to react and reshape.”
Christopher Mack

EY Asia-Pacific Reshaping Results 
and EY Japan Restructuring Leader

Amna Ali Al Mahya
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ing updated information would 
help identify the risks and overall 
impact that Covid-19 will have on 
the business, and take advantage 
of any supportive measures that 
the government is establishing. For 
example, one vital impact would 
be that employees may not be able 
to travel to work due to travel re-
strictions, risks of infections or be-
cause of new family commitments 
as children may need parental sup-
port for distance learning.  A strong 
strategy to tackle the current situa-
tion should include a clear identifi-
cation of the risks and impacts of 
Covid-19, as well as action plans to 
mitigate these risks. 
Reshape strategy for Busi-
ness Continuity

Many businesses are experienc-
ing some degrees of disruption to 
their usual business operations and 
are suffering underperformance 
as a result of the COVID-19 Pan-

demic. Business Leaders should ad-
dress these challenges by evaluat-
ing short-term liquidity, monitoring 
direct cost escalations, assessing 
financial and operational risks, re-
sponding quickly to them, and con-
sidering alternative supply chain 
options. 
Communicate with Relevant 
Stakeholders 

Clear, transparent and timely 
communication is necessary when 
creating a platform to reshape the 
business, and in order to secure on-
going support from customers, em-
ployees, suppliers, creditors, inves-
tors and regulatory authorities.
Build Resilience in Prepara-
tion for the New Normal

Once companies have solidified 
strategies based on stress tests and 
communicated any new directions 
with relevant stakeholders, they 
will need to execute based on re-
vised plans while monitoring what 

continues to be an evolving situ-
ation. Senior management should 
report any material deviation from 
the plan in a timely manner so that 
their companies can take additional 
action to prevent further negative 
impact. 

While focusing on the short term, 
companies should also make plans 
to develop resilience towards a va-
riety of long term market scenarios, 
and flexibility to recover quickly 
once the downturn ends.

The COVID-19 Crisis was impos-
sible to predict with conventional 
wisdom and forecasting tools, and 
calls many companies to face chal-
lenges and make changes in plans. 
However, there are many lessons 
that companies will learn and carry 
forward once the crisis is over. The 
winners will be those who address 
the short term challenges, while 
building resilience and reshaping 
themselves for a post-crisis world.

B U S I N E S S
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�الشيخ�خليفة�بن�زايد�آل�نهيان�
رئيس الدولة - حفظه هللا

وإلى مقام صاحب السمو 
الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم 

نائب رئيس الدولة - رئيس مجلس الوزراء - حاكم دبي - رعاه هللا

وإلى مقام صاحب السمو 
الشيخ محمد بن زايد آل نهيان 

ولي عهد أبوظبي - نائب القائد األعلى للقوات المسلحة

وإخوانهم أصحاب السمو أعضاء المجلس األعلى لالتحاد حكام اإلمارات 
بمناسبة الذكرى الرابعة واألربعين لتوحيد القوات المسلحة

داعين هللا سبحانه وتعالى أن يعيد هذه المناسبة المباركة على الوطن
وقيادتنا باليمن والبركات

نتقدم
بأسمى آيات التهاني والتبريكات

إلى مقام صاحب السمو
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Tel : +9714 2855144
Mobile: +97150 4588986  / +97156 3146062 / +97155 2372379
Email us:info@fosdxb.com

13th St, Lootah Group Warehouse, 
Warehouse #6, Opposite Al Futtaim Hino
Dubai, United Arab Emirates
P.O.Box: 117401

FOS Automotive Concepts
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WAREHOUSE #3, PHASE 2,
DUBAI INVESTMENT PARK
DUBAI, UAE
PHONE : +971 4 885 9311
FAX : +971 4 265 2483
EMAIL : INFO@SASHFOODSTUFF.AE

SASH INTEGRATED FOODSTUFF TRADING LLC

2705 silver tower business bay
P.O Box 252132 
Dubai, United Arab Emirates
Tel : +971-4-5668284
info@skylinks.me

United Arab Emirates 49th National Day

49

    We Extend Our Highest Congratulations
To 

H.H Sheikh Khalifa Bin Zayed Al Nahyan 
    President Of United Arab Emirates 

 And To
H.H Sheikh Mohammed Bin Rashid Al Maktoum 

UAE Vice President and Prime Minister and Ruler of Dubai  

And to their brothers, their highness members of the Supreme Council of the Union,the rulers
 of Emirates and to the people of the United Arab Emirates and all residents 

On The Auspicious Occasion Of The      

Sky Links
Ebb & Flow
            mariamketait@gmail.com
                  www.alrowaiha.com

املد و الجزر
مؤسسة تهدف إىل تعزيز التواصل اإليجا�  

 تقدم الدكتورة مريم كتيت استشارات عائلية لخلق التوازن يف املنزل 

ويف إطار العمل من خالل التأمل والتواصل مع سيمفونية الطبيعة

وتصميم االثاث املعزز للحياة املتوازنة والتشايف

( اب اند فلو )    


