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عن  تعرب  املجلة  يف  املــنــ�ــشــ�رة  املـــ�اد  ٭ 

راأي  عن  بال�شرورة  ولي�س  كاتبها  راأي 

البلدية.

٭ ترتيب امل�اد يف املجلة يخ�شع لعتبارات 

فنية.

املقدمة  اأو  املــنــ�ــشــ�رة  املـــ�اد  تقبل  ل  ٭ 

لدوريات اأخرى.

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

ن�شرت اأم مل تن�شر.
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من رموز النهو�ض

حمطة براكة

        يف عام 2016 مت تاأ�شي�س �شراكة ن�اة للطاقة ، ومهمة هذه ال�شركة ت�يل م�ش�ؤولية ت�شغيل 

اأربع حمطات و�شيانتها يف حمطة براكة للطاقة الن�وية ال�اقعة يف منطقة الظفرة يف اأب�ظبي.

ومن املفيد الإ�شارة اإىل اأن هذه املحطة تعد اأول حمطة للطاقة الن�وية يف دولة الإمارات العربية 

املتحدة واملنطقة.

قدمت هذه املقدمة لكي اأجيب عن �ش�ؤال مهم، ملاذا هذا الت�جه، وما الف�ائد التي �شيجنيها 

وطننا الغايل الإمارات من ذلك ؟

وقبل اأن اأجيب عن هذا �ش�ؤال لبد اأن يعلم القارئ باأن دولة الإمارات اعتمدت اأعلى املعايري 

الدولية التي تتما�شى مع احلر�س والت�شديد على ال�شلمة .

اأما عن ج�اب ال�ش�ؤال فيمكن اأن اأوجزه بالتايل :

�شت�لد املحطة ن�اة ما ي�شل 5600 ميفا واط من الطاقة من املحطات الأربعة بعد ت�شغيلها  - 1

ت�فري ما يعادل 25 % من احتياجات الإمارات من الكهرباء.  - 2

ت�فري اإمدادات اآمنة و�شديقة للبيئة لت�ليد كهرباء ذات ابتعاثات كرب�نية منخف�شة.  - 3

دعم التنمية الجتماعية والقت�شادية وال�شياحية والعلمية و املهنية  - 4

النه��س بج�دة احلياة يف امل�شتقبل، وخا�شة ما يتعلق بجيل امل�شتقبل .  - 5

امل�اكبة احل�شارية ، والقدرة على التقدم والتط�ر.  - 6

دعم الرتقاء مبجالت احلياة كلها.  - 7

امل�شاهمة وامل�شاركة يف معرفة اأ�شرار الف�شاء.  - 8

اإثبات قدرة ابن الإمارات على الإبداع والبتكار والإجناز والعطاء.  - 9

منذر حممد بن �شكر 

الفتتاحية
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حاكم راأ�س اخليمة: 

ت�شغيل مفاعل »براكة« خطوة جديدة يف ريادة الدولة مبجال الطاقة النووية

ــاحــب الــ�ــشــمــ�  اأكـــــد �ــش

�شقر  ــن  بـ ــعــ�د  ــش � الــ�ــشــيــخ 

املجل�س  عــ�ــشــ�  الــقــا�ــشــمــي 

الأعلى حاكم راأ�س اخليمة، 

ــزاز وفـــخـــر الـــدولـــة  ــ ــتـ ــ اعـ

بك�ادرها ال�طنية التي ت�شتمر يف حتقيق 

التقدم  ملمح  تر�شم  التي  ــازات  الإجنـ

الإمــارات يف  دولة  ت�شهده  الذي  والتط�ر 

املــجــالت كــافــة، وهــا هــي الــيــ�م ت�شطر 

اأول  بت�شغيل  م�شب�ق  غري  عربيًا  اإجنــازًا 

العامل  يف  الن�وية  للطاقة  �شلمي  مفاعل 

العربي مبحطة »براكة«.

ال�شعيدة  املنا�شبة  بهذه  �شم�ه  وتقدم 

ال�شم�  اإىل �شاحب  والتربيكات  بالتهاين 

رئي�س  نهيان  اآل  زايــد  بن  خليفة  ال�شيخ 

ال�شم�  ــاحــب  اهلل«و�ــش »حــفــظــه  ــة  ــدول ال

نائب  مكت�م  اآل  را�شد  بن  حممد  ال�شيخ 

ــ�زراء  ــ ال رئــيــ�ــس جمل�س  ــة  ــدول ال رئــيــ�ــس 

ال�شم�  و�شاحب  اهلل«  »رعــاه  دبي  حاكم 

ويل  نهيان  اآل  زايـــد  بــن  حممد  ال�شيخ 

عهد اأب�ظبي نائب القائد الأعلى للق�ات 

اأع�شاء  ال�شم�  اأ�شحاب  واإىل  امل�شلحة 

الإمارات  حكام  للحتاد  الأعلى  املجل�س 

واإىل �شعب الإمارات.

وقال �شم�ه.. » يف م�شرية البناء التي 

قيمة  تر�شخت  امل�ؤ�ش�ش�ن،  الآباء  ر�شمها 

الإن�شان  لبناء  كاأ�شا�س  واملعرفة  العلم 

واحل�شارة، والي�م جنني ثمار هذا البناء 

من خلل اأبنائنا، بعزميتهم و�ش�اعدهم 

حتقيق  ا�شتطعنا  الــ�طــن  لهذا  وحبهم 

م�شبار  اإطـــلق  مــن  اأيـــام  وبعد  الكثري، 

واإ�ــشــلمــي  عــربــي  م�شبار  ــاأول  ــ ك ــل  الأمــ

ن�شع  الي�م  نحن  ها  املريخ،  ل�شتك�شاف 

يف  الــدولــة  م�شاهمة  يف  جــديــدة  ب�شمة 

تــعــزيــز الــعــلــ�م الإنــ�ــشــانــيــة 

اأول  خـــلل  مــن  وال�شلمية 

حمطة طاقة ن�وية عربية«.

واأ�شاف �شم�ه.. » الفخر 

الذي ن�شعر به الي�م ملا حققه اأبناء زايد 

لي�س فقط فرحة لدولة الإمارات بل هي 

لي�شت  فهي  العربي،  ال�طن  لكل  فرحة 

�شعلة  بحق  هي  بل  فقط  علميا  ــازًا  اإجنـ

م�شتحيل  ل  اأنــه  وت�ؤكد  الطريق  لنا  تنري 

والإ�شرار  ال�شديدة  الروؤية  وج�د  يف ظل 

والــرخــاء  الــتــقــدم  لتحقيق  ــعــزميــة  وال

للمجتمع«.

ووجه �شم�ه ال�شكر مل�ؤ�ش�شة الإمارات 

للطاقة الن�وية والهيئة الحتادية للرقابة 

واجلن�د  الــدوؤوبــة  العمل  وفــرق  الن�وية 

هذا  جنــاح  خلف  القائمني  املجه�لني 

احلدث العظيم والإجناز الفريد.
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عام  مدير  الزعابي  �شكر  بن  حممد  منذر  �شعادة  اأكد 

لأول  الإمــارات  دولــة  ت�شغيل  اأن  راأ�ــس اخليمة  بلدية  دائــرة 

مبحطة  العربي  العامل  يف  الن�وية  للطاقة  �شلمي  مفاعل 

الدولة  اإجنــازات  �شل�شلة  اإىل  ي�شاف  اإجناز جديد  »براكة« 

على كافة ال�شعد يف ظل قيادتنا الر�شيدة التي ت�شعى دائما 

مكانة  لتعزيز  عالية  وعزمية  بروؤية  والتف�ق  الريادة  نح� 

الدولة على امل�شت�يني الإقليمي والعاملي.

التهاين  ــات  اآيـ اأ�شمى  املنا�شبة  بــهــذه  الــزعــابــي  ورفـــع 

ال�شم�  �شاحب  برئا�شة  احلكيمة  القيادة  اإىل  والتربيكات 

ال�شيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة »حفظه اهلل«، 

نائب  مكت�م  اآل  را�شد  بن  حممد  ال�شيخ  ال�شم�  و�شاحب 

رئي�س الدولة رئي�س جمل�س ال�زراء حاكم دبي »رعاه اهلل«، 

نهيان ويل عهد  اآل  زايد  بن  ال�شيخ حممد  ال�شم�  و�شاحب 

واخ�انهم  امل�شلحة  للق�ات  الأعــلــى  القائد  نائب  اأب�ظبي 

للحتاد  الأعلى  املجل�س  اأع�شاء  ال�شي�خ  ال�شم�  اأ�شحاب 

حكام الإمارات و�شعبها مبنا�شبة هذا الجناز التاريخي.

انطلقًا من حر�س الطرفني على 

ال�شرتاتيجي  التعاون  دعائم  اإر�شاء 

وال�شتفادة من اخلدمات   ، امل�شرتك 

، مبا ي�شمن حتقيق التكامل امل�ؤ�ش�شي 

راأ�ـــس  بــلــديــة  ــرة  ــ دائ وقــعــت  بينهما، 

�شركة  مــع   تفاهم   مــذكــرة  اخليمة 

جمــمــ�عــة الإمــــــــارات لــلتــ�ــشــالت 

�س.م.ع  .

حيث قام �شعادة/منذر حممد بن 

�شكر الزعابي مدير عام دائرة بلدية 

عبدالعزيز   و�ــشــعــادة  اخليمة  ــس  راأ�ـ

الــعــام   املــديــر  ب�شفته    تـــرمي  حــمــد 

م�شت�شار  و  الــ�ــشــمــالــيــة  ــارات  ــــلإمــ ل

جمم�عة  ل�شركة  التنفيذي  الرئي�س 

الإمارات للت�شالت �س.م.ع  بت�قيع 

وتهدف  اإلكرتونية  التفاهم  مذكرة 

الــتــعــاون بني  ــادة  ــ زي اإىل  التــفــاقــيــة 

وتط�ير  وتعزيز  الكفاءة  لرفع  الطرفني 

املكانية  للبيانات  التحتية  البنية  وتنفيذ 

ــبــادل اخلــربات  وت راأ�ـــس اخليمة  ــارة  ــ لإم

املتاحة  واملــ�ارد  والبيانات  واملعل�مات 

بني الطرفني.

واأ�شار �شعادة منذر حممد بن �شكر 

يف  ت�شاهم  ال�شراكة  اأن  اإىل  الزعابي 

امل�شرتك  التعاون  �شبل  وتط�ير  دعــم 

حتقيق  يف  الإيجابي  الأثر  لها  و�شيك�ن 

الطرفان  اإليها  ي�شب�  التي  الأهـــداف 

الدائرة  وان  العامة،  امل�شلحة  لتحقيق 

والأنــظــمــة  الــقــ�انــني  ن�شر  اإىل  ت�شعى 

املجتمع  اأفــراد  تفيد  التي  والتعليمات 

عدا  هذا  الدائرة  مع  التعامل  وت�شهيل 

املتعامل  مــع  الت�ا�شل  ج�ش�ر  مــّد  عــن 

وال�شريك ال�شرتاتيجي  الذي ه� هدف 

رئي�س يف ت�جهاتنا و عملنا.

عبدالعزيز  �شعادة  اأكد  جانبه  من 

مبادرة  تعد  التفاقية  اأن  تــرمي   حمد 

الطرفني  بني  العلقة  لتعزيز  عظيمة 

احلك�مي  الــعــمــل  دعـــم  يف  ت�شاهم  كــمــا 

بلدية راأ�س اخليمة: 

ت�شغيل مفاعل براكة اإجناز جديد ي�شاف اإىل �شل�شلة اإجنازات الدولة

»بلدية راأ�س اخليمة « و » �شركة جمموعة االإمارات للإت�شاالت �س.م.ع  « 

توقعان اتفاقية لتعزيز التعاون
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�شعادة منذر بن �شكر الزعابي 

زار مركز الفح�س يف مدر�شة ال�شيخ �شعود بن �شقر اخلريية

ا�شتكماًل للجه�د التي قامت بها الدولة 

مل�اجهة  ال�شتثنائية  ــظــروف  ال ظــل  يف 

فريو�س ك�رونا امل�شتجد »ك�فيد 19« .

الزعابي  �شكر  بن  منذر  �شعادة  زار 

مدير عام دائرة بلدية راأ�س اخليمة يف ظل 

متابعته ل�شري العمل واطمئنانه على فريق 

عمل الدائرة يف مركز فح�س ك�رونا الذي 

اأن�شئ بت�جيهات القيادة الر�شيدة لدولتنا 

يقدم  املركز  اأن  بالذكر  وجدير  احلبيبة 

اأ�شحاب  مــن  ال�شرائح  لكافة  الفح�س 

مبدر�شة  واخلــدمــيــة  التجارية  الرخ�س 

مبنطقة  اخلريية  �شقر  بن  �شع�د  ال�شيخ 

املعريي�س.

ت�شمت  الكلمات  اإن  �شعادته  وقـــال 

متميز  ُجهٍد  من  تقدم�ه  ما  اأمــام  خجًل 

وعمٍل دوؤوب لأجل امل�شلحة العامة، ف�شكرًا 

وال�فاء  احلــب  كلمات  وكــل  لكم،  جزيًل 

جميع  لتحقيق  ت�شتمروا  اأن  واأمتنى  لكم، 

الأهداف وال��ش�ل لأعلى املراتب.

م�اكبة  الدائرة  ت�ا�شل   حيث 

بها  تق�م  التي  بــالإجــراءات  العمل 

املكثفة  وجه�دها  ــارات  الإمــ ــة  دول

امل�شتجد  كــ�رونــا  فريو�س  ملكافحة 

الــ�ــشــعــيــديــن  عــلــى   »19 ــد  ــي ــ�ف »ك

ــي واخلــــارجــــي يف هــذه  ــلـ ــداخـ الـ

يخدم  ومبــا  ال�شتثنائية  الظروف 

املــ�اطــنــني واملــقــيــمــني عــلــى اأر�ـــس 

باأح�شن  الــدولــة  وتــقــدمي  الــ�طــن. 

الدول  م�شاف  يف  وو�شعها  �ش�رة 

املتقدمة .

ــادل اخلـــربات  ــب ــن خـــلل ت املــ�ــشــرتك، م

لل��ش�ل نح� اأداء اأف�شل.

التفاقية  هذه  بــاأن  بالذكر   واجلدير 

البنية  لتهيئة  فــر�ــشــة  �شتتيح  املــ�قــعــة 

ميهد  ملا  اجلهات  بني  التكنل�جية  التحتية 

لتحقيق اأهداف امل�شروع املرج�ه مثال على 

الأ�شا�س  خريطة  حتت�ي  اأن  ميكن  ذلــك: 

مب�اقف  اخلــا�ــشــة  البيانات  جميع  على 

امل�ا�شلت وطرق خط �شريها مما �شيتيح 

واأفـــراد  لل�شياح  جــديــدة  خــدمــات  تقدمي 

الإمــارة  ت�جهات  لدعم  تزامنًا  املجتمع 

�شتتيح  خلريطة  كما  ال�شياحة،  يف جمال 

ال�شتفادة  بيانات ميكن  ت�فر  اأن  الأ�شا�س 

ــشـــ�ل  لــلأمــاكــن  ــ��ـ مــنــهــا يف �ــشــرعــة الـ

ال�شياحية واحلي�ية .
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حــقــقــت الـــتـــداولت الــعــقــاريــة 

امل�شجلة بقطاع الأرا�شي والأملك 

اعلى حجم مبايعات خلل �شهري 

ي�ني� وي�لي� لعام 2020  .

حيث بلغ حجم املبايعات خلل 

�شهر يونيو 87.9 ملي�ن درهم ، بناًء 

على التقرير ال�شهري الذي ي�شدره 

قطاع الأرا�شي والأملك ، فقد مت 

ن�ع  ح�شب  مبايعة  اأعــلــى  ت�شجيل 

العقار متمثل باأر�س �شكنية اأو فيل 

 3.5 اأعلى قيمة مبايعة  ، وح�شدت 

ملي�ن درهم خلل ال�شهر . 

بقيمة  املناطق  احلــمــراء  اجلــزيــرة  منطقة  ت�شدرت  كما 

قيمة  اإجمايل  وبلغ  درهــم،  ملي�ن   25 من  اأكرث  بلغت  مبايعات 

املبايعات يف منطقة اجلزيرة احلمراء 25.9 ملي�ن درهم.

�شهر  خلل  املبايعات  حجم  يف  ملح�ظ  تغيري  طراأ  كذلك 

ي�لي� 2020 حيث بلغت 108 ملي�ن درهما من عدد املبايعات 184 

اأر�س زراعية و  مبايعة ،  وقد �شجلت مبايعات العقار من ن�ع 

اأر�س �شكنية و جتارية خالية 2.8 ملي�ن درهم خلل ال�شهر . 

احلمرا  اجلــزيــرة  منطقة  لزالـــت  اأنــه  بالذكر  واجلــديــر 

املبايعات  عدد  وبلغ  العقارية  لتداولت  قيمة  باأعلى  مت�شدرة 

فيها  26 ملي�ن درهم .

راأ�س  بلدية  عام  مدير  �شكر  بن  حممـد  منذر  �شعادة  واأكد 

اخليمة ، بـاأن راأ�س اخليمة الـي�م اأ�شبحت وجهة رئي�شية للعديد 

من امل�شتثمرين.

اللذي  والتط�ر  واجلغرافية  القت�شادية  لأهميتها  نظرًا 

اهتمامًا  ت�لـي  التي  الر�شيدة  القيادة  ظل  يف  الإمــارة   ت�شهده 

اأف�شل  بتقديـم  ال�شتثمارية  والبيئة  ال�شتثمار  لقطاع  كبريًا 

الت�شهيلت للم�شتثمرين يف الإمارة .

 22 تركيب  من  النتهاء  اخليمة  راأ�س  بلدية  دائرة  اأعلنت 

كامريا مراقبة على مداخل وخمارج �ش�ق امل�ا�شي يف منطقة 

الفلية، وذلك �شمن م�شروع تط�ير و�شيانة ال�ش�ق.

التام  النتهاء  امل�شاريع،  اإدارة  يف  ممثلة  الدائرة،  واأعلنت 

والتي ت�شمنت حتديث  امل�شروع،  الأوىل من  تنفيذ املرحلة  من 

املختلفة  املرافق  وتط�ير 

الرتقاء  بهدف  لل�ش�ق؛ 

ــات  ــ ــدم ــتـــ�ى اخلــ ــشـ ــ�ـ مبـ

املــــقــــدمــــة لــلــجــمــهــ�ر 

اأعــلــى  وفـــق  امل�شتهلك، 

 املــعــايــري واملــ�ــشــتــ�يــات.

وقــــال مــنــذر الــزعــابــي 

ــر عـــــــام دائـــــــرة  ــ ــديـ ــ مـ

بــلــديــة راأ�ــــــس اخلــيــمــة 

انتهت  امل�شاريع،  اإدارة  يف  ممثلة  البلدية،  اإن  لـــ»الحتــاد«: 

امل�ا�شي  �ش�ق  تط�ير  من  الأوىل  املرحلة  تد�شني  من  مــ�ؤخــرًا 

القدمي  باإزالة  ال�ش�ر  تط�ير  ت�شمنت  والتي  الفلية،  منطقة  يف 

ــاآخــر جــديــد واملــدخــل الــرئــيــ�ــس، وا�ــشــتــحــداث  وا�ــشــتــبــدالــه ب

وغــريهــا. الكهروميكانية  الأعــمــال  وكــذلــك  للحار�س   غــرفــة 

ت�شمن  املــ�ــشــروع  اأن  وذكـــر 

22 كــامــريا  اأيــ�ــشــًا تــركــيــب 

لـــلـــمـــراقـــبـــة عـــلـــى مـــداخـــل 

لتنظيم  ــ�ق  ــش ــ� ال وخمـــــارج 

ــد اجلــمــهــ�ر  ــ ــ�اف ــ حـــركـــة ت

حتقيق  باب  ومن  امل�شتهلك، 

ــة  ــيـ ــنـ ال�ـــــشـــــرتاطـــــات الأمـ

ــن  ــظ عـــلـــى اأمــ ــافـ ــي حتـ ــتـ الـ

والتن�شيق  بالتعاون  املنطقة 

التداوالت العقارية خلل �شهري يونيو و يوليو 2020

بلدية راأ�س اخليمة: 22 كامريا مراقبة عند مداخل وخمارج �شوق املوا�شي
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اخليمة  راأ�س  بلدية  و�شعت   

ا�شتئناف  ــادة  ــ لإعـ �ــشــرطــا   25

ال�شي�شة  وتقدمي  املقاهي  ن�شاط 

الــتــدابــري  مــع  متا�شيا  ــك  وذلـ  ،

الــ�قــائــيــة اخلــا�ــشــة لــلــحــد من 

انت�شار فريو�س ك�رونا.

ــرورة  ــ ــش ــى �ــ ــلـ مـــ�ـــشـــددة عـ

ال�قائية ــراءات  ــالإجـ بـ  التقيد 

ــن �شكر  وقـــال �ــشــعــادة مــنــذر ب

الــدائــرة:  عــام  مدير  الزعابي، 

والإجــراءات  ال�شروط  لئحة  اإن 

ال�شي�شة«  »مقاهي  يف  ال�قائية 

بالإمارة، ت�شتمل على ا�شتخدام 

ال�شتخدام  ذات  »ال�شي�شة«  خراطيم 

»ال�شي�شة«  وتعقيم  وغ�شل  فقط،  ال�احد 

م�شتخدم،  كــل  بعد  املـــاء  وتغيري  بعمق 

ــارتــداء  ــائــن ب ــزب والـــتـــزام الــعــامــلــني وال

واأل  العمل،  �شاعات  خلل  »الكمامات«، 

تتجاوز ن�شبة الإ�شغال لكل مقهى 50 % ، 

العاملني  والزام  اأماكن اجلل��س،  وتقليل 

تقدمي  قبل  وتعقيمهما  الــيــديــن  بغ�شل 

معقمات  وتــ�فــري  وبــعــدهــا،  »ال�شي�شة« 

تقدمي  م�قع  يف  طاولة  كل  على  اليدين 

وتعقيم  وتطهري  لتنظيف  »ال�شي�شة«، 

جميع الأ�شطح واملناطق امل�شرتكة بعد كل 

ا�شتخدام..

ا�شتئناف  �شروط  قائمة  اإن  واأو�شح: 

اأنــه  تت�شمن  ال�شي�شة«  »مقاهي  ن�شاط 

لفح�س  اإيجابية  نتيجة  �شدور  حــال  يف 

)ك�فيد19(، لأحد العاملني يف اأي مقهى، 

من اأحد مراكز الفح�س املعتمدة، ي�قف 

بعد  اإل  ي�شتاأنف  ول  املن�شاأة،  يف  العمل 

�شهادة  تــقــدمي  مــع  الــعــزل،  مــدة  انتهاء 

وزارة  �شادرة عن  الأمر«  يهمه  من  »اإىل 

بانتهاء  تفيد  املجتمع،  ووقاية  ال�شحة 

مدة العزل.

واأو�شحت البلدية يف تعميم اأ�شدرته 

م�شغلي  جميع  على  يجب  اأنه   ، للمقاهي 

اخليمة  راأ�ــس  يف  ال�شي�شة  تقدمي  خدمة 

ــعــامــلــني واملـــ�ظـــفـــني ارتــــداء  اإلــــــزام ال

ومنع  العمل،  �شاعات  اأثــنــاء  الكمامات 

دخ�ل الزبائن اإىل املن�شاأة يف حال عدم 

بتقليل  واللــتــزام  للكمامات،  ارتدائهم 

 % 50 اأماكن اجلل��س يف املقاهي ن�شبة 

من م�شاحة ال�شغال.

الفح�س  نتيجة  تاأكد  اإذا  واأ�شافت، 

ك�رونا  فريو�س  لختبار  وفقا  الإيجابية 

للعاملني يف املقهى من قبل م�قع فح�س 

اإىل  الــعــ�دة  عــدم  عليهم  يجب  معتمد، 

�شهادة  على  احل�ش�ل  مت  اإذا  اإل  العمل 

ملن يهمه الأمر �شادرة من وزارة ال�شحة 

مدة  انتهاء  مت  اأنه  تفيد  املجتمع  ووقاية 

تقدمي  م�ظفي  على  يجب  كما  الــعــزل، 

اليدين  وتعقيم  بغ�شل  اللتزام  ال�شي�شة 

)25( �شرطًا الإعادة ا�شتئناف ن�شاط مقاهي ال�شي�شة براأ�س اخليمة

الخـــــــتـــــــ�ـــــــشـــــــا�ـــــــس ذات  اجلـــــــــــــهـــــــــــــات   مـــــــــــــع 

وذكر اأن املرحلة الثانية التي �شيتم تنفيذها خلل الفرتة املقبلة، 

�شيت�ىل  الــذي  البيطري  للطبيب  غرفة  ا�شتحداث  �شتت�شمن 

تنفيذ الك�شف الدوري امل�شتمر على امل�ا�شي امل�ج�دة يف ال�ش�ق، 

عن  ف�شًل  للتعقيم،  وغرفة  للأمن  مكاتب  ا�شتحداث  وكذلك 

 تنفيذ اأعمال الأ�شباغ للحظائر و»ال�شربات« التي حتتاج اإىل ذلك

ال�شحة  اإدارة  مدير  الطنيجي،  �شيماء  اأ�ــشــارت  جهتها،  من 

بالغ  باهتمام  امل�ا�شي يحظى  �ش�ق  اأن  اإىل  البلدية،  العامة يف 

الإدارة  اإن  وقالت  للم�شتهلكني،  اأن�اع اخلدمات  اأف�شل  لتقدمي 

للأطباء  غــرف  واإيــجــاد  ال�ش�ق،  مــرافــق  تط�ير  خــلل  ومــن 

وج�د  وحتقق  اخلدمات،  اأف�شل  تقدمي  يف  �شت�شهم  البيطريني 

للحي�انات  املختلفة  الفح��س  مل�ا�شلة  البيطريني  الأطــبــاء 

الــــ�اردة والــ�ــشــادرة مــن واإىل الــ�ــشــ�ق، والــتــاأكــد كــذلــك من 

�شلمتها، وخل�ها من الأمرا�س املعدية وال�بائية.

الإ�ــشــراف  ي�شمل  البيطريني  الأطــبــاء  عمل  اإن  واأ�شافت 

دورية من احلي�انات  على �شحب عينات دم ع�ش�ائية ب�ش�رة 

للتاأكد  املطل�بة  املخربية  التحاليل  وعمل  ال�ش�ق  يف  امل�ج�دة 

لل�شتهلك  و�شلحيتها  الأمرا�س  من  وخل�ها  �شلمتها  من 

�شتطال  التي  التط�يرية  ــ�ر  الأم من  للعديد  اإ�شافة  الآدمـــي، 

ال�ش�ق خلل الفرتة املقبلة.
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قبل وبعد تقدمي اخلدمات.

واأ�شارت اإىل اأنه يجب قيا�س درجات 

قبل  املقهى  ومــرتــادي  امل�ظفني  حــرارة 

تظهر  ملن  ال�شماح  وعدم  املن�شاأة  دخ�ل 

احلرارة  لدرجة  ارتفاع  اأعرا�س  عليهم 

واإذ  املقهى،  دخــ�ل  من   37،5 من  اأعلى 

مت اكت�شاف حالة بني الزوار اأو امل�ظفني 

الذين يعان�ن من اأعرا�س ك�فيد 19 يجب 

للإ�شعاف  ال�شاخن  بــاخلــط  التــ�ــشــال 

ال�طني من قبل امل�شرف ال�شحي املعني 

باملن�شاأة.

بحفظ  اللتزام  �شرورة  اإىل  ولفتت 

الــ�ــشــجــلت )لــلــمــ�ظــفــني والــزائــريــن( 

اأو الأفراد املرافقني لهم  �ش�اء املدخنني 

مت�شمنة الأ�شماء واأرقام الهاتف وت�اريخ 

خلل  من  الدعم  تقدمي  بغر�س  الزيارة 

مع  بالتعاقد  ين�شح  كما  التتبع،  اآلــيــة 

من  والتعقيم  النظافة  �شركات  اإحـــدى 

العامة  ال�شحة  بــاإدارة  املعتمدة  القائمة 

املن�شاأة  والتعقيم  النظافة  خدمة  لتنفيذ 

�ــشــرورة  مــع  الأقـــل  �شهر على  كــل  مــرة 

ب�شكل  اخلدمة  تقارير  بجميع  الحتفاظ 

)اختياري(.

          واأكــدت، على التقيد بعمليات 

جلميع  والتعقيم  والتطهري  التنظيف 

الأ�شطح واملناطق امل�شرتكة للمن�شاأة بعد 

كل ا�شتخدام ومنها )منطقة ال�شتقبال، 

الق�شبان والطاولت والكرا�شي ومقاب�س 

واحلمامات  الإ�شاءة،  ومفاتيح  الأبــ�اب 

والــدرابــزيــن  والأثــــاث  املــعــدات  وجميع 

ــات  ــي ــرتون ــك ومــ�ــشــانــد الـــذراعـــني، والإل

وي�شمح  الــ�ــشــيــ�ــشــة،  اإعــــــداد  ــاطــق  ــن وم

ال�شتخدام  ذات  اخلراطيم  با�شتخدام 

ال�شي�شة  وتطهري  وغ�شل  فقط،  الــ�احــد 

ال�شي�شة  يف  امل�شتخدم  املاء  وتغيري  بعمق 

بعد كل م�شتخدم.

ال�شي�شة  اأنه يحظر جتهيز  واأو�شحت 

)ت�شخينها( من قبل امل�ظفني اأو العاملني 

للزبائن اثناء التقدمي، مع �شرورة زيادة 

مناطق  والــتــطــهــري يف  الــنــظــافــة  ــة  ــ دوري

اأنــه  وتــابــعــت  ال�شي�شة،  وتــقــدمي  ــداد  اإعــ

�شخ�س  بتعيني  املن�شاأة  تق�م  اأن  يجب 

م�ش�ؤول للإ�شراف على التنظيف الي�مي 

التدريب  ت�فري  مــن  والــتــاأكــد  وامل�شتمر 

على  ال�شي�شة  تــقــدمي  ملــ�ظــفــي  ــكــايف  ال

والتطهري،  والتعقيم  التنظيف  عمليات 

الإغلق  ذاتية  حاويات  ت�فري  يجب  كما 

املناطق  ويف  الرئي�شية  املداخل  يف جميع 

امل�شرتكة للنفايات املل�ثة مثل الكمامات 

ب�شكل  اإزالتها  والقفازات وغريها ويجب 

متكرر، و ت�فري معقمات اليدين على كل 

طاولة يف م�قع تقدمي ال�شي�شة.

التباعد  ق�اعد  تطبيق  اإىل  واأ�شارت 

م�شاقة  عــن  تــقــل  ل  الــتــي  الجــتــمــاعــي 

اأق�شى  مرتين يف جميع الطاولت وبحد 

تقدمي  منطقة  يف  طاولة  لكل  مقاعد   4

ال�شي�شة، وت�فري علمات اأر�شية وا�شحة 

م�شافات  اإىل  ت�شري  اإر�ــشــاديــة  ولــ�حــات 

وت�زيع  وا�شح،  ب�شكل  اجل�شدي  التباعد 

مع  لتت�افق  والـــطـــاولت  ــاث  ــ الأث جميع 

الآمــنــة  للم�شافة  الت�جيهية  املــبــادئ 

للتباعد اجل�شدي.

بالتجمعات  ي�شمح  ل  اأنه  اإىل  ولفتت 

ي�شمح  ل  كــمــا  ــلت،  ــفـ احلـ ــة  ــامـ اإقـ اأو 

اأ�شخا�س   4 مــن  ــرث  ــ الأك للمجم�عات 

ال�شي�شة،  تــقــدمي  منطقة  يف  بالت�اجد 

اأنه يجب تنظيف وتطهري جميع  وذكرت 

قبل  امللقط  ذلــك  مبا  ال�شي�شة  اأجـــزاء 

وبعد كل م�شتخدم، وتزويد اأماكن تقدمي 

الــهــ�اء،  تنقية  اأجــهــزة  بنظام  ال�شي�شة 

منطقة  بني  التام  الف�شل  من  والتاأكد 

ب�شكل  التدخني  عدم  ومنطقة  التدخني 

دائم.

اأن  واأو�ــــشــــحــــت 

هــــــذه الإجــــــــــــراءات 

�ــشــاريــة حــتــى اإ�ــشــعــار 

املتابعة  و�شيتم  اآخـــر 

ــارات  ــزي مــن خــلل ال

ــة ملــفــتــ�ــشــي  ــيـ ــدانـ ــيـ املـ

الـــدائـــرة لــلــتــاأكــد من 

اللــــــتــــــزام بــتــنــفــيــذ 

ــاذ  ــخــ ــ الـــتـــعـــمـــيـــم وات

الإجـــــراءات الــلزمــة 

ــع املــنــ�ــشــاآت الــغــري  مـ

ملتزمة وفقا لل�ش�ابط 

املعم�ل بها بالدائرة.
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m u n r a k a e

ما  اخليمة  راأ�ــس  مقا�شب  ا�شتقبلت 

الأفراد  7739 ذبيحة متن�عة من  يقارب 

املختلفة. واجلــمــعــيــات  ــات  ــش ــ� ــش ــ�ؤ�  وامل

اأن  اخليمة  راأ�ـــس  بلدية  دائـــرة  واأكـــدت 

الإمارة  مقا�شب  املعتمدة يف  الإجراءات 

ظل  يف  والــتــنــظــيــم  بال�شه�لة  ات�شمت 

اخلطة املتبعة والتدابري الحرتازية التي 

تتما�شى مع ال��شع الراهن، والتي ت�شهم 

امل�شتهلكني  مــن  الــذبــائــح  ا�شتقبال  يف 

ال�شرتاطات  م�شت�فية  اإياها  وت�شليمهم 

ال�شحية والحرتازية.

ــن �شكر  بـ مـــنـــذر  �ـــشـــعـــادة  ــف  ــش ــ� وك

راأ�س اخليمة،  بلدية  عام  الزعابي مدير 

اخليمة  ــس  راأ�ـ مق�شب  تخ�شي�س  عــن 

الآيل مبنطقة راأ�س اخليمة القدمية لذبح 

فرتة  خلل  اخلريية  اجلمعيات  اأ�شاحي 

العيد، بهدف تعزيز التدابري الحرتازية 

للحد  اخليمة  راأ�ــس  بلدية  تتخذها  التي 

ــام و�ــشــمــان احلــفــاظ على  ــ مــن الزدحـ

واملتعاملني،  للم�ظفني  العامة  ال�شحة 

وه� ما تعتربه البلدية من اأول�ياتها

اأن  اإىل  ــار  ــ ــش ــ واأ�

البيطريني  الأطـــبـــاء 

نـــــــفـــــــذوا خمـــتـــلـــف 

اأكــمــل  عــلــى  مهامهم 

وجه، والتي متثلت يف 

الفح��شات  اإجــــراء 

على  املختلفة  الطبية 

الأ�ــــشــــاحــــي داخــــل 

الذبح  وقبل  الأ�ــشــ�اق 

داخــــــــــل مـــقـــا�ـــشـــب 

الــبــلــديــة لــلــتــاأكــد من 

لل�شتخدام  �شلمتها 

ــدًا  ــي ــش ــ� الآدمــــــــــي، م

ــات  ــ ــدوري ــ بـــجـــهـــ�د ال

الــ�ــشــرطــيــة لــلــقــيــادة 

خلل  من  اخليمة  راأ�ــس  ل�شرطة  العامة 

عملية  تنظيم  يف  �شاهم  الذي  ت�اجدهم 

ــام املــقــا�ــشــب، وفــك  الــ�ــشــري واملــــرور اأمــ

التامة  الن�شيابية  وتــ�فــري  الختناقات 

جراء الأعداد الكبرية من املركبات.

املجتمع  اأفـــــراد  الـــزعـــابـــي،  ــذر  وحــ

اجلائلني  الق�شابني  مــع  الــتــعــامــل  مــن 

خلط�رتهم على ال�شحة العامة.

ــالـــت �ــشــيــمــاء الــطــنــيــجــي مــديــر  وقـ

اإن  البلدية:  يف  العامة  ال�شحة  اإدارة 

با�شتقبال  بــداأت  التي  الإمـــارة  مقا�شب 

ــة مـــن قــبــل الأفـــــراد  ــدم ــق الـــذبـــائـــح امل

متكنت  وامل�ؤ�ش�شات  اجلمعيات  وخمتلف 

فرق  اإىل  امل�كلة  املهام  كافة  تنفيذ  من 

الطلب  تلبية  بــهــدف  املختلفة  الــعــمــل 

وتقدمي  عليها  املــتــزايــدة  والحتياجات 

 اخلــدمــات املــمــيــزة خــلل فــرتة العيد.

تتميز  ــارة  ــ ــ الإم مــقــا�ــشــب  اأن  واأكـــــدت 

اأطــبــاء  املــ�ــشــتــ�ى ت�شم  مبــعــايــري عــالــيــة 

بتطبيق  مــلــتــزمــني  وعــامــلــني  بــيــطــريــني 

ال�ـــشـــرتاطـــات الــ�ــشــحــيــة والـــتـــدابـــري 

واملهام  العمليات  خمتلف  يف  الحرتازية 

يف  الــذبــائــح  وجتهيز  وذبــح  فح�س  مــن 

من  وغريها  �شحيًا  واآمــنــة  نظيفة  بيئة 

والتجهيزات. والــتــدابــري   ال�ــشــرتاطــات 

فتح  على  حتــر�ــس  البلدية  اأن  ــدت  ــ واأك

ــب الـــثـــلثـــة اأمــــــام اجلــمــهــ�ر  ــش ــا� ــق امل

واإمتــام  الذبائح  ل�شتقبال  واجلمعيات 

م�شت�فية  لهم  وت�شليمها  املهام  خمتلف 

ال�شرتاطات، داعية اأفراد اجلمه�ر اإىل 

الت�جه وال�شتفادة من خدمات املقا�شب 

املتاحة لهم والبتعاد عن الذبح خارجها 

اإىل  واأ�شارت  اجلائلني.  الق�شابني  عرب 

ل�شتقبال  اآلــيــة  ا�شتحدثت  الإدارة  اأن 

الر�شائل  طــريــق  عــن  الــذبــائــح  طلبات 

احلي  احلــيــ�ان  ت�شليم  خــلل  الن�شية 

لدفع  للمق�شب  الرئي�شي  الــبــاب  عند 

الر�ش�م وا�شتلم تذكرتني برقم احلي�ان 

اإبلغ  ثم  ومن  الر�ش�م..  دفع  فات�رة  مع 

املتعامل للمحا�شب عن رقم الهاتف الذي 

�شيتم ا�شتقبال الر�شائل الن�شية املر�شلة 

الذبيحة  وا�شتلم  بت�شليم  البلدية  من 

عليه وا�شتلم املتعامل 

ف�رية  ن�شية  ر�شالة 

تفيد با�شتلم البلدية 

لــلــذبــيــحــة اخلــا�ــشــة 

اتباع  اإىل  لفتة  ــه..  ب

اأي�شًا  ــراء  الإجــ ذات 

بتلقي  الت�شليم  عند 

ــحــة  ــي ــذب �ـــشـــاحـــب ال

تفيد  ن�شية  ر�ــشــالــة 

معاملته  من  النتهاء 

ــب احلـــ�ـــشـــ�ر  ــ ــلـ ــ وطـ

ــيــارتــه ل�ــشــتــلم  ــ�ــش ب

ــح مــن الــبــاب  ــائ ــذب ال

املخ�ش�س لذلك.

مقا�شب راأ�س اخليمة ت�شتقبل 7739 ذبيحة خلل العيد
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m u n r a k a e .س. ب. : 4 راأ�س اخليمـــــــة ، الإمارات العربية املتحـــدة�

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

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

�شمن ال�شروط التالية :

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

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

من املجلة.

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

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

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

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

اإجاباتهم اإىل الربيد الإلكرتوين التايل:

magazine@mun.rak.ae

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

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

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

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

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

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

• ما ا�شم حمطة الطاقة النووية يف الإمارات ؟ 
• What is the name of UAE Nuclear Power Plant?

» 520 «

Congratulations to Mrs. : Fatima Issa Taher

the winner of the past month's contest )519(.
مربوك لالأخت : فاطمة عي�شى طاهر

الفوز مب�شابقة ال�شهر املا�شي العدد ) 519 (



ذكـر اهلل تعاىل  

اإعداد مكتب االت�سال امل�ؤ�س�سي

واللل�للصللاة  الللعللاملللن،  احلللمللدهلل رب 

واآله  حممد،  ونبينا  �صيدنلا  على  وال�صام 

و�صحبه اأجمعن:

يَُّها الَِّذيَن 
َ
قال اهلل عز وجل: {  َيااأ

ِذْكللرًا   
َ َّ
اْذُكللللُروا اهلل اآَمللُنللوا 

َكِثريًا} {41}  الأحزاب .

وقال �صبحانه وتعاىل : {َفاْذُكُروِن 

���ُك���ُروْا ِل  ْذُك����ْرُك����ْم َوا����شْ
َ
اأ

 {152}{ َتلللْكلللُفلللُروِن  َوَل 

»البقرة« .

وقال جل جاله: { الذين يذكرون 

وعلى  وقللعللودًا  قلليللامللًا   
ّ

اهلل

جللنللوبللهللم ويللتللفللكللرون يف 

خلللللق اللل�للصللمللوات والأر�للللض 

باطًا  هذا  خلقت  ما  ربنا 

�للصللبللحللانللك فللقللنللا علللذاب 

النار}  {191} »اآل عمران« 

َك يِف َنْف�ِصَك  وقال جل �صاأنه : { َواْذُكر َربَّ

اْلَقْوِل  ِمللَن  ْهِر  اْلَ َوُدوَن  َوِخيَفًة  عًا  رُّ َت�صَ

 { الغافلِن  من  ولتكن  للال  َوالآ�للصَ ِباْلُغُدوِّ 

{205} »الأعراف«.

وقال عز من قائل : {َوَمن َيْع�ُض َعن ِذْكِر 

َقِريٌن  َلُه  َفُهَو  �َصْيَطانًا  َلُه  �ْض  ُنَقيِّ ْحَمِن  الرَّ

{36}»الزحرف« .

 وعن اأبي هريرة ر�صي اهلل عنه قال : 

 
ُ َّ
قال النبي �صلى اهلل عليه و�صلم : َيُقوُل اهلل

َنا َمَعُه 
َ
َنا ِعْنَد َظنِّ َعْبِدي ِبي َواأ

َ
َتَعاىَل :{ اأ

اإَِذا َذَكَرِن َفاإِْن َذَكَرِن يِف َنْف�ِصِه َذَكْرُتُه يِف 

َمَاإٍ  يِف  َذَكْرُتُه  َمَاإٍ  يِف  َذَكَرِن  ْن  َواإِ َنْف�ِصي 

َخرْيٍ ِمْنُهم}  .

 : قال  عنه  اهلل  ر�صي  مو�صى  اأبي  وعن 

قال النبي �صلى اهلل عليه و�صلم: ) مثلل الذ
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d يذكر ربه والذي ليذكر ربه، مثل احلي وامليت ( .

وعن اأبي هريرة ر�صي اهلل عنه : اأن ر�صلول اهلل �صلى اهلل 

عليه و�صلم قلال

  ) �صبق املفردون ( قلالوا : وملا املفردون يا ر�صلول اهلل ؟ 

قللال : )الذاكرون اهلل كثريًا، والذاكرات (  .

املعنى الإجمايل

حكيم  توجيه  النبوية  والأحاديث  القراآنية  الآيات  هذه  يف 

بالع�صي  والأوقللات،  الأحللوال  كل  ا�صتحباب ذكر اهلل يف  يفيد 

والوارح  بالقلب  اأو جهرًا،  �صرًا  والآ�صال،  وبالغدو  والإبكار، 

والل�صان ؛ لليبقى العبد ذاكرًا لربه، دائم املراقبة له �صبحانه، 

في�صت�صعر عندها معنى العبودية هلل �صبحانه، باطمئنان قلب، 

ونور ب�صرية ، و�صداد عقل.

الذكر  الكرمي احلاثة على  القراآن  اآيات  ولو نظرنا يف      

لعلمنا اأن كل العبادات �صرعت لذكر اهلل ؛ فعن ال�صاة قال 

اهلل عز وجل : {واأقم ال�صاة لذكري } . » 14 : طه «.

    ويقول �صبحانه عن ال�صيللام : 

َوَلَعلَُّكْم  َهَداُكْم  َما  َعَلى   
َ َّ
اهلل وا  ُ َوِلُتَكبِّ َة  اْلِعدَّ {ولُتْكِمُلوا 

َت�ْصُكُروَن} {185} »البقرة« .

�صحيح البخاري

�صحيح م�صلم    

ْيُتم  ويف احلج، قبله واأثناءه وبعده يقول تعاىل: {َفاإَِذا َق�صَ

ِذْكللرًا}.  �َصدَّ 
َ
اأ ْو 

َ
اأ اآَباءُكْم  َكِذْكِرُكْم   

َ ّ
اهلل َفللاْذُكللُروْا  َنا�ِصَكُكْم  مَّ

»البقرة:200«.

وكان ر�صلول اهلل �صلى اهلل عليه و�صلم يو�صي بالذكلر، فعن 

عبداهلل بن ب�صر ر�صي اهلل عنه : اأن رجًا قلال : يا ر�صول اهلل 

اإن �صرائع الإ�صام قد كرثت علي، فاأخبن ب�صيء اأت�صبث به: 

قال ) ليلزال ل�صانك رطبًا من ذكر اهلل(.

اإميانه،  فيزداد  وجل  عز  بربه  العبد  يت�صل  اهلل  فبذكر 

يف  البكة  وحتل  قلبله،  ويطهر  عمله،  وي�صلح  نف�صله،  وتزكو 

املجتمع ، في�صعد وي�صعد من حوله.

الفوائد

القلب  يطمئن  به  الإميلان،  عامة  تعاىل  اهلل  ذكر   •
وت�صكن النف�ض.

• الذاكر يحظى مبجال�صة اهلل عز وجل، ويذكره اهلل 
�صبحانه وتعاىل فيمن عنده.

اأعلى  ،وتنلال  النعم  وجتلب  النقم،  تدفع  بالذكر   •
الدرجلات.

• اأف�صل الذكر ما توطاأ عليه القلب والل�صان والوارح.
• اللهم اجعلنلا من الذاكرين لك اآناء الليل واأطراف 
�للصلليللدنلللللا ونبينا  اللللللهللم علللللى  الللنللهللار، و�للصللل 

حممد،وعلى اآله و�صحبه اأجمعن.
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وي�صاعد اتّباع نظام غذائي �صحي على الوقاية من الإ�صابة 

الوقاية من  على  ي�صاعد  كما  اأ�صكالها،  التغذية مبختلف  ب�صوء 

الإ�صابة بالأمرا�ض غري ال�صارية مثل اأمرا�ض القلب، وال�صكري، 

وال�صرطان. 

اتباع الإن�صان لنظام غذائي �صحي اأهمية كبرية تعود على 

وظائفه  اأداء  يف  ي�صانده  فهو  بالفائدة؛  اجل�صم  اأج��زاء  جميع 

البيئية  الأ�صرار  من  اخلاليا  حماية  على  وي�صاعد  املختلفة، 

بناء  اإعادة  الربوتني على  ي�صاعد  التالف منها؛ حيث  واإ�صالح 

حني  يف  املناعة،  جهاز  عمل  بتعزيز  ويقوم  امل�صابة،  الأن�صجة 

ُتوّفر الكربوهيدرات والدهون الطاقة الالزمة للج�صم، وتدخل 

املختلفة؛  اجل�صم  عمليات  يف  وامل��ع��ادن  الفيتامينات  من  كل 

اأ، بالإ�صافة اإىل  فعلى �صبيل املثال يعمل فيتامني ج، وفيتامني 

فيتامني ه� )بالإجنليزية: Vitamin E( كم�صادات اأك�صدة �صد 

ال�صموم املختلفة، واأما بالن�صبة لعائلة فيتامني ب فهي ت�صاعد 

من  كل  ويحافظ  الغذاء،  من  الطاقة  ا�صتخراج  على  اجل�صم 

الف�صفور والكال�صيوم على قوة العظام و�صحتها، بالإ�صافة اإىل 

على  اجل�صم  مب�صاعد  يقومان  اللذين  والبوتا�صيوم  ال�صوديوم 

نقل الإ�صارات الع�صبية.

العديد  الوقاية من  الغذاء ال�صحي واملتوازن على   ي�صاعد 

من الأمرا�ض، ول يقت�صر ذلك على ال�صمنة والأمرا�ض املتعلقة 

بها؛ واإّنا جتدر الإ�صارة اإىل اأّن الزيادة اأو النق�صان ال�صديدين 

باإحدى املواد الغذائية قد تنجم عنه م�صاكل �صحية عدة، فمثاًل 

Oste�  ترتفع احتمالية الإ�صابة به�صا�صة العظام )بالإجنليزية:

oporosis( يف احلالت التي ل يحتوي فيها الغذاء على كميات 

واخل�صار  الفواكه  تناول  قلة  اأّن  كما  الكال�صيوم،  من  كافية 

ترتبط بارتفاع احتمالية الإ�صابة بال�صرطان، يف حني اأّن احتواء 

النظام الغذائي لل�صخ�ض على الكثري من الدهون امل�صبعة ميكن 

اأن يت�صبب باأمرا�ض القلب والأوعية الدموية.

كمية  تقليل  اإىل  ال���وزن  اإن��ق��ا���ض  يحتاج  ل  ال���وزن  �صبط 

اتّباع  ينبغي  واإّنا  وح�صب؛  يوميًا  املتناولة  احلرارية  ال�صعرات 

الوجبات  تناول  عن  والمتناع  ومتوازن،  �صحي  غذائي  نظام 

ال�صريعة،  الوجبات  مثل  احلرارية  بال�صعرات  الغنية  الغذائية 

والأطعمة املُعاجلة، وامل�صروبات الغنية بال�صكر، واحلر�ض على 

ال�صعرات  من  الأقل  املحتوى  ذات  وامل�صروبات  الأغذية  تناول 

اأّنه  احلرارية والأعلى باملحتوى الغذائي، ومن اجلدير بالذكر 

من ال�صروري جتّنب احلميات الغذائية الرائجة )بالإجنليزية: 

اإعداد : علياء عبد العزيز حميدان الزعابي

اأهمية الغذاء ال�صحي

اأّن����ه جم��م��وع��ة متنوعة م��ن الأط��ع��م��ة  ع��ل��ى  ال��غ��ذاء ال�صحي  ُي��ع��ّرف 

�صحته،  على  للمحافظة  الالزمة  الغذائية  بالعنا�صر  اجل�صم  تزود  التي 

هذه  وت�صمل  لديه،  جيد  �صعور  توليد  اإىل  بالإ�صافة  بالطاقة،  وتزويده 

املعادن،  اإىل  بالإ�صافة  والدهون،  والربوتينات،  الكربوهيدرات،  العنا�صر 

والفيتامينات، واملاء.
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الطعام  تناول  عن  بالمتناع  تو�صي  التي  كتلك  Fad Diet(؛ 

الغذائية  املجموعات  بع�ض  تناول  جتّنب  اأو  طويلة،  لفرتات 

اإّن  حيث  الألبان،  ومنتجات  والقمح،  والأ�صماك،  اللحوم،  مثل 

الفم  برائحة  تت�صبب  فهي  �صيئة؛  جانبية  اآث��ارًا  احلميات  لهذه 

دميومتها  لقلة  بالإ�صافة  وال�����ص��داع،  والإ���ص��ه��ال،  الكريهة، 

و�صعوبة املواظبة عليها.

�صمن  وامل�صروبات  الأطعمة  جميع  ال�صحي  الغذاء  ي�صمل 

ي�صمل  اأن  الآتية:  للتو�صيات  تبعًا  املنا�صبة  احلرارية  ال�صعرات 

اخل�صراوات  ذلك  يف  مبا  اخل�صراوات؛  من  متنوعة  جمموعة 

والربتقالية،  احلمراء  واخل�صراوات  اللون،  داكنة  اخل�صراء 

اأن  وغريها.  والبقوليات  الن�صوية  اخل�صراوات  اإىل  بالإ�صافة 

يحتوي على الفواكه؛ وخا�صة الفواكه الكاملة. اأن يحتوي على 

احلبوب؛ �صرط اأن يكون ن�صفها على الأقل من احلبوب الكاملة.

اخلالية  اأو  الد�صم  قليلة  الألبان  منتجات  على  يحتوي  اأن 

منه. اأن يحتوي على جمموعة متنوعة من املنتجات الربوتينية؛ 

مبا يف ذلك املاأكولت البحرية، واللحوم اخلالية من الدهون، 

يحتوي  اأن  واملك�صرات.  والبقوليات،  والبي�ض،  وال��دواج��ن، 

التقليل  اأو  المتناع  ال��زي��وت.  على  لل�صخ�ض  الغذائي  النمط 

من بع�ض الأطعمة واملواد الغذائية ال�صارة، وذلك ب�ِ: األ يزيد 

ا�صتهالك ال�صكريات امل�صافة عن 10  % من جمموع ال�صعرات 

 10 احلرارية اليومية. األ يزيد ا�صتهالك الدهون امل�صبعة عن 

% من جمموع ال�صعرات احلرارية اليومية. األ يزيد ا�صتهالك 

ال�صوديوم عن 2300مغ/يوم. خطوات لتباع العادات الغذائية 

تاأ�صلت به منذ ال�صغر؛  ال�صحية لكل �صخ�ض عادات غذائية 

فبع�صها جيد، وبع�صها الآخر �صيئ كعدم تناول وجبة الإفطار، 

العادات  ه��ذه  ملثل  املفاجئ  التغيري  اأن  بالذكر  اجلدير  وم��ن 

وغريها هو اأمر �صعب بالتاأكيد، ولكن ميكن التغلب عليها بو�صع 

خطة منظمة، وفيما ياأتي بع�ض الن�صائح اخلا�صة بذلك، كتابة 

قائمة بالعادات الغذائية اخلا�صة بال�صخ�ض، وذلك بتدوين كل 

ما يتم تناوله، والطريقة التي يتم بها تناول الطعام وذلك على 

اأيام. حتديد العادات الغذائية غري ال�صليمة، والتي  مدار عدة 

عادة ما توؤدي اإىل الإفراط يف تناول الطعام مثل: تناول الطعام 

ال�صعور  عدم  من  الرغم  على  الطعام  وتناول  كبرية،  ب�صرعة 

تناول  والإف��راط يف  الوقوف،  بو�صعية  الطعام  وتناول  باجلوع، 

وجبة  مثل  الوجبات  بع�ض  تناول  عن  وال�صتغناء  احللويات.، 

الإفطار. 

ا�صتذكار متى وكيف ن�صاأت بع�ض العادات الغذائية ال�صيئة، 

بيئية.  لأ�صباب  اأو  عاطفي  َعَر�ض  نتيجة  تكون  ما  عادة  والتي 

حتديد العادات الغذائية التي ميار�صها ال�صخ�ض ب�صكل متكرر. 

العادات  اتباع  وحم��اول��ة  ال�صحية  غري  ال��ع��ادات  عن  التخلي 

وراء  الكامنة  الأ���ص��ب��اب  معرفة  بعد  ذل��ك  وي��ك��ون  ال�صحية، 

ال�صخ�ض  تناول  يكون  قد  املثال  �صبيل  فعلى  ال�صيئة،  العادات 

للطعام وحيدًا حمفزًا لالأكل ب�صرعة كبرية، وللتخل�ض من ذلك 

ميكن احلر�ض على تناول الطعام مع العائلة اأو مع اأحد الزمالء. 

وحماولة  اجلديدة،  ال�صحية  العادات  تعزيز  على  ال�صتمرار 

مراقبة ال�صخ�ض لنف�صه، بالإ�صافة اإىل التحلي بال�صرب.



�صواحل املنطقة  قبالة  العربي،  يف اخلليج  دملا  جزيرة  تقع 

72 كم ، �صمال  اأبوظبي. واجلزيرة هي على بعد  الغربية لإمارة 

غربي جبل الظنة وحوايل 210 كم غرب جزيرة اأبوظبي 

يقارب  ما  اإىل  على اجلزيرة  وجدت  التي  الآث��ار  اأق��دم  تعود 
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اإعداد: علياء عبدالعزيز الزعابي

حمميات طبيعية يف الإمارات 

جزيرة دملا

مناظر خالبة و�شاطئ زمردي واآثار عريقة

ظبي،  اأب��و  �صاحل  قبالة  اأي�صاً  وتقع  بالفعل  مميزة  جزيرة 

ومبجرد الو�صول اإىل هناك، �صتتم مرافقتك اإىل �صاليه خا�ص 

الظهرية  ف��رة  بعد  ما  ب��اأج��واء  لال�صتمتاع  البحر  بجوار  يقع 

بو�صع  �صيكون  ح��ن  يف  ال�صم�ص،  باأ�صعة  وال�صتمتاع  وامل�����ص��اء، 

التي  �صواطئ اجلزيرة  رملية على  ببناء قالع  القيام  الأطفال 

تت�صم برمالها العذراء.



امليالد،  قبل  اخلام�ض  القرن  اأوائ��ل  اإىل  ال�صاد�ض  القرن  اأواخ��ر 

الأ���ص��وار  داخ���ل  يف  وج���دت  م�صتوطنة  بقايا  ع��ن  ع��ب��ارة  وه��ي 

ال�صابقة جلمعية املراأة الظبيانية على اجلزيرة ومتتد هذه البقايا 

اإ�صالمية  قبور  اأي�صا على اجلزيرة عدة  وجد  ال�صور.  اإىل خارج 

املتاأخر يف غرب  الإ�صالمي  الع�صر  اآثار قرية من  واأي�صا  قدمية 

اجلزيرة.

يعي�ض على اجلزيرة قرابة 6000 ، �صخ�ض، معظمهم يف قرية 

دملا الواقعة على �صواطئ اجلزيرة اجلنوبية. اأما الباقي فيقطنون 

يف  ي�صكنون  اأي�صا  و  اجلزيرة.  مبنت�صف  الواقعة  اجلبل  �صعبية 

�صعبية دملا اجلديدة.

واجلوي  البحري  النقل  من  كل  على  دملا  جزيرة  اأهل  يعتمد 

للو�صول اإليها. ولكن و�صائل النقل البحري تعترب الطريقة املف�صلة 

واحد  خط  هناك  اجلزيرة.  واإىل  من  والركاب  الب�صائع  لنقل 

للرحالت البحرية اإىل اجلزيرة وهو عن طريق ميناء مغرق بجبل 

الظنة، وي�صري على هذا اخلط مركب �صريع للركاب وعبارة لنقل 

ال�صيارات والب�صائع. وياأخذ املركب ال�صريع حوايل ال�صاعة والربع 

للو�صل اإىل دملا واأما الدوبة فتاأخذ ما يقارب ال�صاعتني ون�صف. 

اأما النقل اجلوي فت�صري رحلة يومية ما بني مطار دملا ومطار 

وال�صبت،  اخلمي�ض  يومي  من  ك��ٍل  يف  الدويل ورحلتان  اأبوظبي 

وت�صتغرق الرحلة 40 دقيقة. 

اأن�شطة ميكنك القيام بها

ل��ذا ميكنك  وال��ع��ّب��ارات،  دمل��ا  اجل��زي��رة خمدومة مبطار   .1
الذهاب بالطائرة لتتمكن من روؤية اجلزيرة من ال�صماء، والتقاط 

�صور جوية لها.

2. ولبد من زيارة م�صجد اأبو دجانة، وهو م�صجد مميز يتاألف 
من ثالث قباب زرقاء اللون اأو�صطها كبرية، ومئذنتني �صاهقتني.

3. وتقع بالقرب من امل�صجد حديقة دملا العامة وبقربها بع�ض 
خفيفة  وجبة  وتناول  قلياًل،  ال�صرتاحة  ميكنكم  حيث  املطاعم، 

وبع�ض املرطبات.

4. وعلى �صاطئ دملا املميز برماله الذهبية ومياهه ال�صافية، 
جتد اأماكن منا�صبة للتخييم اإن كنتم من هواته.

ال�صغرية،  القوارب  ورحالت  ال�صيد  كنتم من هواة  واإن   .5
فيمكنكم ال�صتمتاع مبثل هذه الن�صاطات يف اأحد مرافئ اجلزيرة 

املخ�ص�صة لذلك.

6. كما ميكن زيارة �صوق دملا القدمي، وهو �صوٌق �صغري يت�صمن 
التذكارية  القطع  بع�ض  �صراء  ميكنكم  جتارية،  حمالت  ب�صعة 

منها.

العريق،  اأبوظبي  دمل��ا  جزيرة  مبتحف  امل��رور  تن�صوا  ول   .7
والذي يت�صمن قطعًا اأثرية رائعة تعود حلقبات خمتلفة من تاريخ 

اجلزيرة.

اجلزيرة  مواقع  بع�ض  يف  قلياًل  التجوال  من  لكم  بد  ول   .8
الأثرية املتاحة ل�صتقبال ال�صيوف والزوار، للتعرف اإىل تاريخها 

العريق، كما ميكنكم زيارة ق�صر احلاكم الراحل املغفور له باإذن 

اهلل ال�صيخ زايد بن �صلطان اآل نهيان.

برحلة  وذل��ك  ال�صم�ض،  مغيب  مع  جولتكم  اختتموا  ثم   .9
بحرية ممتعة، تعانق اأثناءها اأ�صعة غروب ال�صم�ض الذهبية مياه 

البحر القامتة.
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ما هو التفكري خارج ال�شندوق ؟

هو م�صطلح م�صتخدم على نطاق وا�صع يف بيئات العمل ويعني 

التفكري بطريقة اإبداعية خارجة عن املاألوف. اإن التفكري خارج 

من  اأو  تقليدي  غري  اأو  خمتلف  ب�صكٍل  التفكري  يعني  ال�صندوق 

منظوٍر جديد، وغالبًا ما ت�صري هذه العبارة اإىل التفكري الإبداعي 

اأو اجلديد.

من اأين اأتى ال�شندوق ؟

ُيعد الإبداع خا�صية مميزة تالزم الب�صر منذ الولدة. 

تقيد  اأن  اإل  تلبث  ما  العوامل  من  العديد  اأن  اإل 

حمدد  �صندوٍق  داخل  ت�صعه  و  الإب��داع  هذا 

الأع��راف  املحيطة،  البيئة  كالأ�صرة، 

اأن  اإذ  التعليم،  نظام  و  الجتماعية 

اأنظمة التعليم تعمل على توجيه وعي 

عامل  اأما يف  معني.  باجتاٍه  الإن�صان 

من  التي  العوامل  تتعدد  الأعمال، 

املمكن اأن ت�صعك داخل ال�صندوق 

لعل اأهمها: قواعد العمل، خربات 

الآخ������ري������ن، 

الفرتا�صات و غريها الكثري. 

اإن التفكري داخل ال�صندوق يعرقل نو الأعمال، حيث مينعها 

من التكيف مع التطور و التغيريات املتالحقة. واملبدع يف عمله هو 

ذاك ال�صخ�ض الذي ل يدع البيئة التي ن�صاأ فيها، اأو نظام تعليمه، 

اأو اأفكاره امل�صبقة، الفرتا�صات، خربات الآخرين اأو حتى الثقافة 

يقول  ال�صندوق.  التفكري خارج  اأن متنعه من   ، عليها  ن�صاأ  التي 

التفكري نف�صها  امل�صكلة بطريقة  اأين�صتاين »ل ميكننا حل  األربت 

التى ا�صتخدمناها عندما ن�صاأت امل�صكلة«.

ول��ن��ت��ع��ل��م م���ه���ارة ال��ت��ف��ك��ري خ����ارج ال�����ص��ن��دوق 

يتوجب علينا ممار�صة اأمور عدة اأهمها:

القراءة

اأن   العلمية  الأب��ح��اث  اأك���دت 

القراءة مفيدة لالإن�صان على عدة 

م�صتويات، حيث ك�صفت درا�صة 

اأن  تورنتو  جامعة  يف  اأجريت 

قراءة كتب اخليال ميكن اأن 

اأن يكون  ت�صاعد الإن�صان يف 

انفتاحًا  اأك���ر 
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على التفكري خارج ال�سندوق

اإعداد : اآمنة علي املحـــــــــــيا



واإبداعًا. ففي حني اإن العتقاد الرا�صخ لدى الكثريين باأن القراءة 

هي رفاهية اأو اأمٌر ثانوي نار�صه يف اأوقات الفراغ، اإل اأنها ال�صمة 

امل�صرتكة لالأ�صخا�ض الناجحني فهم يداومون على القراءة ب�صكٍل 

يومي. يقول بيل غيت�ض » اأحد الأ�صياء التي اأحبها يف القراءة هي 

اأن كل كتاب يفتح اآفاقًا جديدة من املعرفة وال�صتك�صاف«  .

التعلم الذاتي امل�شتمر

الأدوات  على  احل�صول  م��ن  مُيكننا  امل��در���ص��ي  التعليم  اإن 

من  مُيكننا  امل�صتمر  التعلم  اأن  اإل  متعلمني،  ن�صبح  لكي  الالزمة 

احلياة.  مدى  خمتلفة  جمالت  يف  مبدعني  و  فاعلني  ن�صبح  اأن 

اإن التعلم امل�صتمر ُيعد جزءًا حيويًا من نو الفرد و تطوره، حيث 

اأن التعلم الذاتي يركز على بناء وعي املرء ومعارفه، وي�صاعد يف 

اإدارة  وبالتايل  ال�صخ�صية،  املهارات  وحت�صينه  املواهب،  تطويره 

ي�صاعد  اإنه  والإلهام،  امل�صتمر  التحفيز  اإىل  نف�صه بفاعلية تدفعه 

ال�صخ�ض ليكون اأف�صل ن�صخة من نف�صه، وي�صهم يف تعزيز مهارات 

من  ال�صندوق،  خارج  التفكري 

وحماولة  الأ�صئلة  طرح  خالل 

ال��ع��ث��ور ع��ل��ى اأج���وب���ة وح��ل��ول 

مبتكرة للم�صاكل. 

اأهمية  امل�صتمر  للتعليم 

ال���دم���اغ  ت��ن�����ص��ي��ط  ب��ال��غ��ة يف 

اأن  اإذ  �صحته،  على  واحلفاظ 

ل  ال���ذات  تطوير  على  العمل 

ال�صخ�ض  على  بالنفع  ي��ع��ود 

وح�����ص��ب، ب���ل ي�����ص��اع��ده على 

فهو  امل��ه��ن��ي،  ال��ن��ج��اح  حتقيق 

لالبتكار  جديدة  اآف��اق��ًا  يفتح 

واجلدير  الإبداعي.  والتفكري 

ل  امل�صتمر  التعليم  اأن  بالذكر 

الدرو�ض  ح�صور  على  يقت�صر 

م���راك���ز  يف  وامل���ح���ا����ص���رات 

عرب  املنت�صرة  التعليمية  للمواقع  امتد  بل  اجلامعات،  و  التعليم 

النرتنت وحلقات النقا�ض و الع�صف الذهني، و الدورات الهادفة 

ذات اجلودة العالية يف �صتى جمالت احلياة.

بناء العادات الإيجابية

ب�صكٍل كبري على عملية  توؤثر  اأن  ال�صلبية ميكنها  العادات  اإن 

الإبداع، حيث اأنها حتول دون املرء و تقدمه، و من العادات ال�صلبية 

املثال ل احل�صر:  �صبيل  الإبداع على  اأن تق�صي على  التي ميكن 

راأي الآخرين هو  اأن  ا�صت�صالم املرء لآراء الآخرين اعتقادًا منه 

واقعه، التاأجيل، الك�صل، مقارنة الذات بالآخرين، امتالك اأفكارًا 

رائعة دون وجود النية لتنفيذها اأو تطبيقها، اخلوف من النتقاد 

اأو الف�صل و ما اإىل ذلك.

تقتل  التي  العادات  لتدمري  ي�صعى  اأن  من  للمرء  لبد  وعليه، 

التي  ال�صلوكيات  و  العادات  بناء جمموعة من  الإبداع من خالل 

تعزز قدراته الإبداعية؛ ليتمتع مبزايا التفكري خارج ال�صندوق. 

طور الكاتب الأمريكي بي جي فوغ، الأ�صتاذ يف جامعة �صتانفورد-

لها  طفيفة  ب�صيطة: تغيريات  »ع���ادات  كتابه  يف  كاليفورنيا، 

تاأثريات عظيمة«، نظرية عن الكيفية التي تتغري بها ال�صلوكيات، 

وقد و�صف يف نظريته ثالث اأ�صباب تدفع النا�ض لتغيري عاداتهم 

و هي: 

حياة  يهدد  اأو  ي�صر  �صيء  يحدث  م��ا اأن    : ال�صتيعاب  •
الإن�صان، حتى يتغري اإدراكه بالكامل و يجربه على تغيري �صلوكه، 

على �صبيل املثال: ما اأن يح�صل املرء على نتائج حتاليله الطبية، 

يجربه  ما  �صرعان  معني،  مبر�ٍض  م�صاب  باأّنه  الطبيب  ويخربه 

حياته  نط  تغيري  على  الأم��ر 

ونظامه الغذائي.

عندما  البيئة:  تغيري   •
باملرء  املحيطة  البيئة  تتغري 

تغيري  ذل���ك  عليه  �صُيفر�ض 

�صلوكه، على �صبيل املثال: عند 

اأخ��رى،  وظيفة  اإىل  النتقال 

تكوين  ال�صخ�ض  على  �صيتعني 

�صداقات مع جمموعة خمتلفة 

لديهم  الذين  الأ�صخا�ض  من 

توؤثر  خمتلفة  ومعايري  عادات 

على �صلوكه.

ال�صغرية:  اخل��ط��وات   •
�صلوكه  تغيري  لل�صخ�ض  ميكن 

تغيريات  اإج����راء  ط��ري��ق  ع��ن 

املطلوب  ال�صلوك  �صغرية على 

حتى ت�صبح هذه التغيريات ال�صغرية جزءًا من �صلوكه اجلديد. 

اإن التفكري خارج ال�صندوق مهارة مكت�صبة اإل اأنها تتطلب اأن 

بالنف�ض،  والثقة  ال�صجاعة،  ال�صمود،  ال�صتطالع،  بحب  تت�صف 

والنفتاح على الأفكار اجلديدة من حولك، القدرة على البتكار 

وحل امل�صكالت التي تواجهك من خالل التفكري خارج ال�صندوق 

الإبداعي  التفكري  اأن  اإذ  اأعمالك.  جن��اح  يف  ت�صاهم  اأن  ميكن 

على  الإن�صان  فقدرة  نعي�صه،  الذي  التقدم  عوامل  اأهم  اأحد  هو 

هي  املتقدم،  باملعنى  ال�صندوق  خ��ارج  التفكري  وعلى  اخليال، 

ال�صبب يف ظهور احل�صارات وتقدم الأمم.
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ِمْن اأمثاِل الَعَرِب: »�إذ� َعزَّ �أُخوك َفهْن«.

يف  املالقيُّ  ِل  املرحَّ ابُن  قاَل  وبَك�ْسِرها.  الهاِء،  مِّ  ب�سَ ُي��ْرَوى 

�أِة �لَف�صيِح«: »ُمَوطَّ

�: »َفِهِن« هْم َرو�ُه �أي�صً تقوُل: »�إْن َعزَّ �أُخوَك َفُهِن« * وبع�صُ

مُّ ِمْن »َه�َن َيُهوُن«، و�لك�صُر ِمْن »َه�َن َيِهنُي«. و�ل�صَّ

م يف »�لأمث�ِل« ،  مِّ اأبو عبيٍد القا�سُم بُن �سلَّ وقد رواُه بال�سَّ

وثعلٌب يف »�لف�صيِح«.

الكلَم:  اأنَّ  اإَل  وذهَب   ، مَّ ال�سَّ اُج  جَّ الزَّ اإ�سحاَق  اأبو   
َ
اأ وَخطَّ

�إذ� لن،  َيِهنُي؛  َفِهْن« -بك�صِر �له�ِء-، ِمْن ه�َن  �أخوَك  »�إذ� عزَّ 

مك�ِرِم  ِم��ْن  وه��ذ�  ود�ِرِه،  ل��ه،  َفِهْن  عليَك؛  ��صتدَّ  �إذ�  ومعن�ه: 

-؛ فهو ِمَن �لَهو�ِن، و�لعرُب ل  مِّ � »ُهْن« -ب�ل�صَّ �لأخالِق. و�أمَّ

ت�أمُر بذلَك.

: قوُل عمِرو بن اأحمر: مِّ ُة ملذهِب ال�سَّ واحلجَّ

َك اأن َتُهوَنا ْبَقى * اإذا َعزَّ ابُن َعمِّ
َ
َراَء وُقْلت اأ َدَبْبت َلَها ال�سَّ

ْت  قاَل اأبو عبيٍد البكريُّ يف »ف�سل املقال 236«: )هكذا �سحَّ

واِة( انتهى. روايُة البيِت دوَن اختلٍف بني الرُّ
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اإعداد : عائ�شة علي

حركة الهاء يف قول العرب: 

»اإذا عز اأخوك فهن«



اأنَّ  اإَل   »125  /1 ى  »امل�ستق�سَ يف  خم�����س��ريُّ  ال��زَّ وذه���َب 

ُل؛ لقوِل ابن اأحمر: حيُح الأوَّ ؛ قاَل: )وال�سَّ مُّ حيَح هو ال�سَّ ال�سَّ

َك �أن َتُهوَن� ْحَرى * �إذ� َعزَّ �بُن َعمِّ
َ
َر�َء وُقْلت �أ َدَبْبت َلَه� �ل�صَّ

: وقول َعِديِّ بن زيٍد الِعباديِّ

ا عزَّ * َخليلي فتهاَوْنُت األ يا ُربَّ

ي لعاقبُت( انتهى. ولْو �سئُت عَلى مقِد * رٍة منِّ

�سارًحا   »440 الف�سيِح  »ت�سحيِح  يف  در�ستويه  اب��ن  وق��اَل 

معَنى املثِل: )يقاُل: اإنَّ معَنى قوِلهم: »َفُهْن« ِمَن الهواِن، ماأخوٌذ 

ًنا؛  عَلى ال�ستعارِة، ل عَلى احلقيقِة؛ لأنَّه لي�َس ُيراُد به: ُكْن َهيِّ

ر،  ُعَب، وتع�سَّ ولكن ُيراُد ِبِه: اإذا ا�ستدَّ اأخوَك؛ فِلْن َلُه؛ اأي: اإذا �سَ

اإذا  معناه:  يكوَن  اأن  ويجوز  بيَنكما.  ُة  ُخ��وَّ
ُ
الأ لتدوَم  له؛  ْل  فت�سهَّ

وتذلَّل  فاأطْعُه،  عليك-؛  َقِويًّا  غالًبا  َمِلًكا  -اأْي:  َعزيًزا  �سار 

الَهْوِن؛  ِمَن  يكوَن  اأن  ويجوُز  ِه.  بِعزِّ يظلمَك  ول  عليه،  ت�سلْم  له، 

ْحَمِن  �لرَّ وِعَب�ُد   } تعاَل:  اهلِل  قوِل  ِمن  والهدوُّ،  كوُن،  ال�سُّ وهو 

ْر�ِض َهْوًن�}؛ اأْي: مي�سون عَلى َهْيَنِتهم، 
َ
�ُصوَن َعلَى �لأ �لَّذيَن َيْ

؛ فتوا�سْع اأنَت؛  َ اأخوَك عليَك، وتكبَّ و�ُسكوِنهم. يقوُل: اإذا جتبَّ

لتكوَن اأف�سَل منُه  انتهى.

 تع�َل �أعلُم.
ُ
و�هلل

املراجع:

- » ت�سحيح الف�سيح 440 « لبن در�ستويه.

- » ف�سل املقال يف �سرح كتاب الأمثال 235، 236« لأبي 

. عبيٍد البكريِّ

 »126  ،125  /1 ال��ع��رب  اأم���ث���ال  يف  امل�ستق�سى   «  -

. خم�سريِّ للزَّ

. وفيه:  ري�سيِّ - » �سرح مقامات احلريري 3/ 159« لل�سَّ

واب:  وال�سَّ وثعلب(،  عبيٍد  اأبو  بالك�سِر  )ورواه 
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Barakah Plant
In 2016, Nawah Energy Company was estab-

lished, where the mission of this company is to as-
sume responsibility for operating and maintaining 
four plants at Barakah Nuclear Power Plant located 
in Al Dhafra Region in Abu Dhabi.

It is worth noting that this plant is the First 
Peaceful Nuclear Power Plant in the United Arab 
Emirates and the Region.

This introduction was presented to spot the light 
on important questions such as, Why this approach? 
What our beloved county will gain from it?

Before answering these questions, the reader 
must know that the UAE has adopted the High-
est International Standards that are consistent with 
Care and Emphasis on Safety. 

With regard to those questions, we shall sum-
marize the answers as follows:
1. Nawah Plant generates up to 5,600 megawatts 

of power from the four plants after it is opera-
tional 

2. Providing the equivalent of 25% of the UAE’s 
electricity needs.

3. Providing safe and environmentally friendly 
supplies for generating electricity with low car-
bon emissions.

4. Supporting social, economic, tourism, educa-
tional and professional developments

5. Improving the quality of life in the future, espe-
cially with regard to future generation.

6. Keeping up with civilization, and the ability to 
progress and develop.

7. Supporting the advancement of all areas of life.
8. Contributing and participating in the knowledge 

of space secrets.
9. Proving the ability of Emiratis to creativity, in-

novation, achievement and giving.
Munther Mohammed bin Shaker 
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His Highness Sheikh Saud bin 
Saqr Al Qasimi, Supreme Coun-
cil Member and Ruler of Ras Al 
Khaimah, said the trust placed by 
the UAE leadership in their Na-
tional Cadres has fructified into the 
unprecedented Arab Achievement 
by operating the Arab World’s 
First Peaceful Nuclear Power Re-
actor ‘Barakah Plant’. 

In this occasion, His High-
ness Sheikh Saud congratulated 
President His Highness Presi-
dent Sheikh Khalifa bin Zayed Al 
Nahyan, His Highness Sheikh Mo-
hammed bin Rashid Al Maktoum, 
Vice President, Prime Minister 

and Ruler of Dubai, His High-
ness Sheikh Mohamed bin Zayed 
Al Nahyan, Crown Prince of Abu 
Dhabi and Deputy Supreme Com-
mander of the UAE Armed Forces, 
and Their Highnesses Rulers of the 
Emirates.

His Highness Ruler or Ras Al 
Khaimah stated, "Knowledge has 
always been an integral part of 
the development drive initiated 
by our Founding Fathers who had 
considered man as the foundation 
stone for any civilization - a belief 
the fruits of which we are reaping 
today thanks to the high caliber of 
our people, only a few days after 

the historic launch of Hope Probe 
to Mars. Now another indelible 
achievement has been realized by 
operating the Arab world’s First 
Peaceful Nuclear Plant," 

"A step forward on the path 
toward ensuring excellency in 
Nuclear Energy Sphere, this 
achievement is not a scientific 
breakthrough only, but rather a tes-
tament that the impossible can be 
made possible thanks to an insight-
ful leadership whose determination 
to ensure progress and stability for 
their people has turned visions into 
realities on the ground."  His High-
ness added. 

Ruler of Ras Al Khaimah: Operation of Barakah Nuclear 
Energy Plant is a step forward towards excellence in Nuclear 
Energy Sphere
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His Excellency Munther Mo-
hammed bin Shaker, Director-Gen-
eral of Ras Al Khaimah Munici-
pality Department, affirmed that 
the UAE’s operation of the First 
Peaceful Nuclear Energy Reactor 
in the Arab World at Barakah Plant 
is a new achievement added to the 
Country’s Series of Achievements 
at all levels under the Directives of 
Our Wise Leadership that strives 
towards leadership and excellence 
with high vision and determination 
to enhance the Country’s position 
at regional and global levels. 

On this occasion, His Excellen-
cy Director-General of the Depart-
ment extended his sincere congrat-
ulations to the Wise Leadership 

headed by His High-
ness President Sheikh 
Khalifa bin Zayed Al 
Nahyan, His Highness 
Sheikh Mohammed bin 
Rashid Al Maktoum, 
Vice President, Prime 
Minister and Ruler of 
Dubai, His Highness 
Sheikh Mohammed 
bin Zayed Al Nahyan, 
Crown Prince of Abu 
Dhabi and Deputy Su-
preme Commander 
of the UAE Armed 
Forces and Their broth-
ers, Their Highnesses 
Members of Supreme 
Council, Rulers of the Emirates 

and the people of UAE, on this 
Historic Achievement.

Based on the two parties’ keen-
ness to lay the foundations for joint 
strategic cooperation, and to ben-
efit from services, in a way that 
ensures institutional integration 
between them, Ras Al Khaimah 
Municipality Department signed 
a Memorandum of Understanding 
with Emirates Telecommunica-
tions Group Company PJSC.

Where His Excellency Munther 
Mohammed bin Shaker, Director-
General of Ras Al Khaimah Mu-
nicipality Department, and His Ex-
cellency Abdulaziz Hamad Tarim, 
in his capacity as Director General 
of the Northern Emirates and Advi-
sor to the CEO of Emirates Group 
Company for Communications 

PJSC, signed an elec-
tronic memorandum 
of understanding. The 
agreement aims to in-
crease cooperation be-
tween the two parties 
to increase efficiency, 
promote, develop and 
implement the Spatial 
Data Infrastructure of 
Ras Al Khaimah and 
exchange experiences, 
information, data and 
resources available 
between the two par-
ties.

H.E. Munther Mo-
hammed bin Shaker 
indicated that the 

Ras Al Khaimah Municipality: Operating Barakah Reactor 
is a new achievement added to the Country’s Series of 

Achievements

Ras Al Khaimah Municipality and Emirates 
Telecommunication Group Company PJSC sign an agreement 

to enhance cooperation
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In order to complement the ef-
forts made by the Country in light 
of the exceptional circumstances to 
confront the emerging Coronavirus 
“Covid-19”. 

His Excellency Munther Moham-
med bin Shaker, Director General 
of Ras Al Khaimah Municipality 
Department, visited the Screening 
Center in Al Mairid Area, which 
was established under the directives 
of our Wise Leadership. His Excel-
lency visited the Center as a follow-
up on work progress and reassur-

ance of the department’s work team 
at the center. It is worth noting that 
the center provides examination for 
all segments of the owners of com-
mercial and service licenses in the 
emirate. 

His Excellency said that the 
words were embarrassingly silent in 
front of Team’s outstanding efforts 
and hard work for Public Interest. 
We extend you our sincere appreci-
ation, and all the words of love and 
loyalty to you.  We hope you will 
continue to achieve all the goals and 

achieve the highest levels.
The Department continues to 

keep abreast of the measures taken 
by the UAE and its intensive efforts 
to combat the emerging Coronavi-
rus “Covid-19”, both internally and 
externally, in these exceptional cir-
cumstances, in a manner that serves 
citizens and residents. Presenting 
the country in the best way and 
placing it in the ranks of developed 
countries.

His Excellency Munther Mohammed bin Shaker visits 
Screening Center at Sheikh Saud bin Saqr Charitable School

partnership contributes to sup-
porting and developing ways of 
cooperation and will have a posi-
tive impact on achieving the goals 
that both sides aspire to achieve 
Public Interest. Moreover, that 
the Department seeks to publish 
laws, regulations and instructions 
that benefit society members and 
facilitate their dealing with the 
department.  This is in addition to 
extending bridges of communica-
tion with the dealers and strategic 
partners, which is a major goal in 

our direction and work.
For his part, His Excellency 

Abdulaziz Hamad Tarim stressed 
that the agreement is a great ini-
tiative to strengthen relationship 
between the two parties as it con-
tributes to supporting joint govern-
ment work, through the exchange 
of experiences to reach a better 
performance. 

It is worth noting that this 
signed agreement will provide an 
opportunity to create a Technolog-
ical Infrastructure between the par-

ties to pave the way for achieving 
the desired project goals.  An ex-
ample of this is that the base map 
may contain all the data on the 
positions of transportation and its 
routes, which will allow the pro-
vision of new services to tourists 
and community members simul-
taneously to support the Emirate’s 
trends in the field of Tourism.  It 
will also allow the base map to 
provide data that can be used in the 
speedy access to tourist and vital 
places.
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Real Estate Trades during July 2020

Ras Al Khaimah Municipality: 22 Surveillance Cameras at 
Livestock Market Gates

Real Estate transactions 
registered in Lands and Prop-
erties Sector achieved the 
highest sales volume during 
June and July of 2020. As the 
volume of sales during the 
month of June reached AED 
87.9 Million, according to 
the monthly report issued by 
Lands and Properties Sector.  
The highest pledge was re-
corded according to property 
type, represented by residen-
tial land or a villa, and the 
highest pledge value was 
recorded at AED 3.5 Million 
during July.

Al Jazeera Al Hamra Re-
gion topped the regions, with 
sales amounting to more than AED 
25 Million, where the total value of 
sales in Al Jazeera Al Hamra Re-
gion reached AED 25.9 Million.

There was also a noticeable 
change in the volume of sales dur-
ing July 2020, reaching AED 108 
Million out of 184 sales. Real Es-
tate sales of agricultural land, resi-
dential and vacant commercial land 

recorded AED 2.8 Million during 
July.

It is worth mentioning that Al Ja-
zeera Al Hamra Region is still at 
the forefront of the highest value of 
Real Estate Transactions, where the 
number of sales in it reached AED 
26 Million. 

His Excellency Munther Moham-
med bin Shaker, Director General 
of Ras Al Khaimah Municipality 

Department, confirmed that Ras Al 
Khaimah today has become a major 
destination for many investors. Due 
to its economic and geographical 
importance and the development 
that the emirate is witnessing under 
the Wise Leadership that pays great 
attention to the investment sector 
and the investment environment by 
providing the best facilities to in-
vestors in the Emirate.

Ras Al Khaimah 
Municipality Depart-
ment has announced 
the completion of 
installing 22 Surveil-
lance Cameras at the 
entrances and exits of 
the Livestock Market 
in Al Fulaya Area, 
as part of the Mar-
ket Development and 
Maintenance Project.

The department rep-
resented by Project Management, 
announced the complete comple-

tion of the first phase of the project, 
which included modernization and 
development of various facilities 

of the Market. With 
the aim of improving 
the level of services 
provided to consum-
ers, according to the 
highest standards and 
levels.

His Excellency 
Munther Mohammed 
bin Shaker, Direc-
tor General of Ras Al 
Khaimah Municipal-
ity Department, said 

that the Municipality recently com-
pleted the launch of the first phase 
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25 conditions to resume Shisha Cafes in Ras Al Khaimah
Ras Al Khaimah Mu-

nicipality Department has 
set 25 conditions for the 
resumption of cafes ac-
tivity and the provision 
of shisha, in line with 
the special Precaution-
ary Measures to limit the 
spread of Coronavirus.

His Excellency 
Munther Mohammed bin 
Shaker, Director-General 
of Ras Al Khaimah Mu-
nicipality Department, said that: The 
list of Preventive Measures and Pro-
cedures in Shisha Cafes includes: the 
use of single-use Shisha hoes, wash-
ing and sterilizing Shisha with a slop, 
changing water after each user. In ad-
dition to the obligation of employees 
and customers to wear masks during 
working hours, not exceeding 50% 
of café occupancy, reducing sitting 
places, restricting workers to wash-
ing and sterilizing hands before and 
after serving Shisha, providing hand 
sanitizers at every table at Shisha 
Serving Site, and cleaning, disinfect-
ing and sterilizing all surfaces and 

common areas after each use.
His Excellency clarified that the 

list of conditions for resuming Shisha 
Cafes includes that in case of a posi-
tive result of Covid-19 Screening 
for a café worker form an approved 
Screening Center, and then the work 
of the facility will be suspended and 
shall be resumed only after the end 
of the isolation period. Provided that 
a ‘To Whom it May Concern’ Cer-
tificate is issued by the Ministry of 
Health and Prevention stating that 
the isolation period has ended.  

In a circular issued to Cafes, the 
Municipality mentioned that all op-
erators of the shisha service in Ras Al 

Khaimah must obligate 
workers and employees 
to wear masks during 
working hours, prevent 
customers from entering 
the facility in the event 
they do not wear masks, 
and commit to reducing 
occupied places to 50% 
of the actual ones.

According to the Mu-
nicipality, the Preventive 
Measures include check-

ing the temperature of café-goers 
and its employees before entering 
the facility, not allowing their entry if 
the temperature reaches 37.5, and re-
porting the case immediately by the 
appointed ‘Health Supervisor’ via 
calling National Ambulance Hotline. 

The municipality pointed out 
that it is necessary to keep records 
(of employees and visitors), whether 
smokers or individuals accompa-
nying them, including names, tel-
ephone numbers and dates of visit, 
for the purpose of providing support 
through the tracking mechanism. It is 
also recommended that café owners 

of Livestock Market Development 
in Al Fulaya. Where the phase in-
cluded removing the old wall and 
replacing it with a new one, replac-
ing the Main Entrance, constructing 
Guard Room as well as electrome-
chanical works and others.

His Excellency stated that the 
project also included the installa-
tion of 22 Surveillance Cameras at 
the entrances and exits of the Mar-
ket to regulate the movement of 
consumers, and in order to fulfill 
Security Requirements that main-
tain the security of the region in co-
operation and coordination with the 
competent authorities.

His Excellency added that the 

Second Phase, which will be im-
plemented during the coming pe-
riod, will include the creation of a 
Veterinarian Room, who will carry 
out the continuous periodic inspec-
tion of the livestock in the market, 
as well as the creation of Security 
Offices and a Sterilization Room, as 
well as the implementation of dyes 
works for barns and “sheds”. 

For her part, Shayma Al Teneiji, 
Director of Public Health Adminis-
tration in the Municipality Depart-
ment, indicated that Livestock Mar-
ket is receiving great attention to 
provide the best types of services to 
consumers. Al Teneiji said that the 
Administration through developing 

market facilities and creating rooms 
for veterinarians, would contribute 
to providing the best services, and 
verify the presence of veterinarians 
to continue various examinations of 
imported and exported animals in 
the market, as well as ensuring that 
they are safe and free from infec-
tious and epidemic diseases.

The Director of Public Health 
Administration added that the vet-
erinarians ’work includes supervis-
ing the periodic random blood sam-
ples taking from the animals in the 
market and the laboratory analyzes 
required to ensure their safety, free 
from diseases, and suitability for 
human consumption.
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contract with a Cleaning and Sterili-
zation Company from the approved 
list of Public Health Administration 
to perform cleaning and sterilization 
service of the facility at least once a 
month and the necessity to keep all 
service reports.

The Municipality emphasized on 
the adherence to cleaning, disinfec-
tion and sterilization of all surfaces 
and common areas of the facility 
after each use (reception area, bars, 
tables, chairs, door handles and light-
ing switches, bathrooms, all equip-
ment, furniture, handrails, armrests, 
electronics and shisha preparing ar-
eas.  In addition to only use single-
use hoses, deeply wash and disinfect 
shisha and change the water used in 
the shisha after each user.

The Municipal-
ity explained that it is 
forbidden to prepare 
shisha (heating it) by 
employees or work-
ers to customers while 
serving it, with the ne-
cessity of increasing 
the periodicity of clean-
ing and disinfection in 
shisha preparing areas, 
and the Municipality 

continued that the facility should ap-
point a responsible person to super-
vise the daily and continuous clean-
ing and ensure that adequate training 
is provided to the staff providing 
shisha on cleaning, sterilizing, and 
disinfection operations. Self-closing 
containers must be provided at all 
major entrances and in common ar-
eas of contaminated waste such as 
masks, gloves, etc. They should be 
removed frequently, and hand sani-
tizers should be provided at each ta-
ble at the shisha-serving site.

The circular also included, the 
implementation of Social Distance 
Rules that are not less than two me-
ters in all tables and a maximum of 4 
seats per table in the shisha-serving 
area, the provision of clear floor signs 

and guidance boards clearly indicat-
ing physical distance. Further to the 
distribution of all furniture and tables 
to comply with the guidelines for So-
cial Distance and Public Safety.

The Municipality pointed out 
that gatherings or parties are not al-
lowed, and groups of more than 4 
people are not allowed to be present 
in the shisha-serving area, and stated 
that all parts of the shisha, including 
tweezers, must be cleaned and dis-
infected before and after each use, 
and provide shisha places with an air 
purifier system, and the assurance of 
separating smoking areas from non-
smoking areas permanently.

The Municipality explained that 
these procedures are in effect until 
further notice, and that follow-up 

will be through field 
visits will be conducted 
by the Department’s 
Inspectors to ensure 
compliance with the 
circular implementa-
tion and take the nec-
essary measures with 
non-compliant estab-
lishments in accordance 
with the Powers in force 
in the Department.

Ras Al Khaimah Slaughter-
houses received approximately 
7,739 different carcasses from in-
dividuals, institutions and various 
associations.

Ras Al Khaimah Municipal-
ity Department confirmed that the 
procedures adopted in the Emir-
ate’s slaughterhouses were easy 
and organized in light with the 
adopted plan and Precautionary 
Measures that are in line with the 
current situation. Which contrib-
uted to receiving carcasses from 
consumers and delivering them 

to them while meeting Health and 
Precautionary Requirements.

His Excellency Munther Mo-
hammed bin Shaker, Director 
General of Ras Al Khaimah Mu-
nicipality Department, revealed 
that Ras Al Khaimah Automated 
Slaughterhouse has been allocated 
for the slaughter of sacrificial ani-
mals for charitable societies during 
Eid. With the aim of intensifying 
Precautionary Measures taken by 
the Municipality to reduce over-
crowding and ensure the preserva-
tion of Public Health and Safety of 

employees and consumers, which 
is at the top of the Municipality’s 
priorities. 

His Excellency pointed out 
that veterinarians carried out their 
various tasks to the fullest, which 
consisted in conducting various 
medical examinations on the sacri-
fices inside the markets and before 
slaughtering them to ensure their 
safety for human consumption. 
His Excellency praised the efforts 
of General Command of Ras Al 
Khaimah Police-Police Patrols 
for their presence that contributed 

Over 7700 sacrifices in RAK Slaughterhouses 
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to the organiza-
tion process of 
walking and pass-
ing in front of the 
slaughterhouses, 
and loosening the 
bottlenecks and 
providing full flow 
due to the large 
numbers of vehi-
cles.

Shayma Al 
Teneiji, Director 
of Public Health 
A d m i n i s t r a t i o n 
at the Municipal-
ity Department, 
confirmed that the 
Emirate’s Slaugh-
terhouses are 
characterized by 
high-level standards that include 
veterinarians and workers who 
are committed to applying Health 
Requirements and Precautionary 
Measures in various operations 
and tasks, such as examining, 
slaughtering and preparing the car-

casses in a clean and sanitary-safe 
environment and other require-
ments, measures and equipment.

Al Teneiji confirmed that the 
Municipality is keen to open its 
three slaughterhouse to public and 
associations to receive their sacri-
fices, complete the different tasks 

and hand them 
over the consumers 
while meeting the 
requirements, call-
ing the members of 
the society to ben-
efit from the ser-
vices of the slaugh-
terhouses and to 
avoid slaughter-
ing outside them 
through random 
people. 

Public Health 
Administration had 
developed a mech-
anism to receive 
scarifying requests 
by text messages 
during the deliv-
ery of live animals 

at the main gate of the slaughter-
house, where the consumer pay the 
fees and receive two tickets with 
queue number and invoice. The 
consumer should provide a valid 
number to contact him once his or-
der is ready to collect it.
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A truly distinctive is-
land, located off the 
coast of Abu Dhabi, 
once you reach there, 
you will be escorted to 
a private chalet located 
by the sea to enjoy the 
atmosphere of the af-
ternoon and evening, 
and enjoy the sunshine, 
while children will be 
able to build sand cas-
tles on the island’s sandy 
beaches. 

Delma Island is lo-
cated in the Arabian 
Gulf, off the coast of the 

 Issue No. 520 - 2020 - Ras Al Khaimah Municipality Magazine 

9

B U S I N E S S

m u n r a k a e

UAE Nature Reserves

Delma Island
Stunning Views, Emerald Beach and Ancient Monuments

Prepared by Alya Abdulaziz Al Zaabi 



Western Region of Abu Dhabi. 
The island is 72 km northwest 
of Jebel Dhanna and about 210 
km west of Abu Dhabi. 

The oldest antiquities found 
on the island date back to ap-
proximately the late 
sixth century to the 
early fifth century 
BC, which are set-
tlement remnants 
found within the 
former walls of Abu 
Dhabi Women’s 
Association on the 
island, and these 
remains extend out-
side the wall. Also 
to the west of the 
island, several An-
cient Islamic Graves 
were found as well 
as the remains of 
a village from the 

Late Islamic era.
About 6000 people live on the 

island, most of them in Delma 
Village located on the shores of 
the South Island. As for the rest, 
they live in Al Jabal District in 

the middle of the island and the 
New Delma Area. 

The people of Delma Island 
depend on both sea and air 
transportation to reach it. How-
ever, marine transportation is 
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the preferred method of trans-
porting goods and passengers 
to and from the island. There 
is one line for cruises to the is-
land, which is through the port 
of Mughark in Jebel Dhanna, 
and this line runs on a fast boat 
for passengers and a ferry to 
transport cars and goods. The 
fast boat takes about an hour 
and a quarter to reach Delma, 
and the Dobah takes about two 
and a half hours.

As for air transport, there is a 
daily flight between Delma Air-
port and Abu Dhabi Internation-
al Airport, and two flights on 
Thursday and Saturday, where 
the journey takes 40 minutes.

Activities you can do
1. Since Delma Airport and 

ferries serve the island, you 
can go there by plane to en-
joy the scene of the island 

from the sky, and take aerial 
photos of it.

2. Visit Abu Dujana Mosque, 
which is a distinctive 
mosque consisting of three 
blue domes, the largest of 
which is in the middle and 
two tall minarets.

3. Visit Delma Public Park, 
which is located near the 
Mosque and enjoy having 
snacks.

4. On Delma Beach, which is 
distinguished by its golden 
sand and clear waters, you 
can find suitable places for 
camping if you are a fan of 
camping. 

5. If you are a fan of fishing 
and small boat trips, you can 
enjoy such activities in one 
of the island’s designated 
harbors.

6. Visit Old Delma Market, 
which is a small market that 

includes several shops, from 
which you can buy some 
souvenir pieces.

7. Visit Ancient Delma Island 
Museum, which includes 
wonderful artifacts dating 
back to different eras of the 
island’s history.

8. Walk around some of the is-
land’s archaeological sites 
available to receive guests 
and visitors, to learn about 
its ancient history, and you 
can also visit the Palace 
of Late Ruler, Late Father 
Sheikh Zayed bin Sultan Al 
Nahyan.

9. Finish your tour at sunset, 
with a fun cruise, during 
which the golden rays of the 
sunset embrace the dark wa-
ters of the sea.

Reference / Wikipedia the free en-
cyclopedia
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What does ‘Think outside the 
Box’ mean? 

It is a term used widely in busi-
ness environments that means 
thinking creatively beyond the or-
dinary. Thinking outside the box 
means thinking differently, un-
conventionally, or from a new per-
spective, this phrase often refers to 
creative or new thinking.

Where did the Box come from?
Creativity is a defin-

ing characteristic associ-
ated with humans since 
birth. However, many 
factors soon restrict this 
creativity and place it 
into a specific box such 
as the family, surround-
ing environment, social 
norms and education 
system, as education 
systems work to direct 
human consciousness 
in a specific direction. 
In business world, there 
are many factors that can 
put a person inside the 
box, perhaps the most 

important of which are business 
rules, other people’s experiences, 
assumptions and such on.

Thinking inside the box im-
pedes business growth, as it pre-
vents it from adapting to the suc-
cessive development and changes. 
The creator of his work is the per-
son who does not let the environ-
ment in which he was raised, his 
education system, his preconcep-

tions, assumptions, other people’s 
experiences or even the culture he 
was raised in, prevent him from 
thinking outside the box.  “We can-
not solve the problem in the same 
way of thinking we used when the 
problem arose,” says Albert Ein-
stein.

In order to learn the skill of 
thinking outside the box, we 
must practice several things, 

the most important of 
which are:

Reading
Scientific research 

has confirmed that read-
ing is beneficial to hu-
mans on several levels, 
as a study conducted at 
the University of To-
ronto revealed that read-
ing fiction books could 
help a person be more 
open and creative. While 
the firm belief of many 
that reading is a luxury 
or a secondary matter 
that we practice in our 

3 Surprising Ways to Think outside the Box

B U S I N E S S

Amna Ali Al Mahya
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spare time, it is a common feature 
of successful people as they keep 
reading on a daily basis. Bill Gates 
says, “One of the things I love 
about reading is that each book 
opens new avenues of knowledge 
and exploration.”

Continuous Self-learning
School Education enables us 

to obtain the necessary tools to 
become learners, but continuous 
learning enables us to become ac-
tive and creative in various fields 
of life. Continuous Learning is a 
vital part of individual’s growth 
and development, as self-learning 
focuses on building one’s aware-
ness and knowledge, and helps 
developing talents, improve him / 
her personal skills, and thus man-
aging himself effectively, pushing 
him to continuous motivation and 
inspiration. It helps the person to 
be the best version of himself and 
it contributes to enhancing think-
ing skills outside the box, by ask-
ing questions and trying to find 
answers and creative solutions to 
problems.

Continuous Learning is of 
great importance in stimulating the 
brain and maintaining its health, as 
working on self-development does 
not only benefit the person, but 
rather helps him achieve pro-
fessional success, as it opens 
new horizons for innovation 
and creative thinking. It is 
worth noting that Continu-
ous Learning is not limited 
to attending lessons and 
lectures in Educational 
Centers and Universi-
ties, but extends to Ed-
ucational Sites spread 
over the In-

ternet, discussion sessions, brain-
storming, and high-quality target-
ed courses in various areas of life.

Develop Positive Habits
Negative habits can greatly 

affect creativity process, as they 
prevent a person from progress-
ing. Among the negative habits 
that can eliminate creativity, for 
example, but not limited to: one’s 
surrender to the opinions of others 
believing that their opinion is his 
reality, laziness, comparing one-
self to others, having great ideas 
without having the intention to im-
plement them, fear of criticism or 
failure, etc. 

Accordingly, one must strive to 
destroy the habits that kill creativi-
ty by developing a set of habits and 
behaviors that enhance his creativ-
ity to enjoy the benefits of thinking 
outside the box. American Writer 
PJ Fogg, a Professor at Stanford 
University - California, described 
in his book “Tiny Habits: The 
Small Changes that Change Every-
thing”, a theory about how behav-
iors change. In his theory, PJ ad-
dressed three reasons why people 
should change their habits:

• Have an epiphany: As soon as 
something harms or threatens 
a person’s life occurs, his per-
ception completely changes 
and forces him to change his 
behavior. For example: As soon 
as a person gets his medical 
tests results, where the doctor 
tells him that he has a specific 
disease, the matter soon forces 
him to change his lifestyle and 
diet .

• Change your environment: When 
a person’s environment chang-
es, it will force him to change 
his behavior, for example, when 
moving to a new job, a person 
will have to make friends with 
a different group of people who 
have different habits and norms 
that would affect his behavior.

• Take baby steps: A person can 
change his behavior by making 
small changes to the desired 
behavior so that these small 
changes become part of his 
new behavior.
Thinking outside the box is 

an acquired skill, but it requires 
that being characterized by cu-
riosity, resilience, courage, self-
confidence, openness to new ideas 
around you, and the ability to inno-
vate and solve problems that you 
face through thinking outside the 
box, which can contribute to the 
success of your business. Crea-
tive Thinking is one of the most 
important factors of our pro-
gress, the human capacity for 
imagination, and to think out-
side the box in the advanced 
sense, is the reason for the 
emergence of civilizations 

and the advancement of 
nations.

B U S I N E S S
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Pentacare Medical Services LLC
Office 201, Business Point Building,
Behind Nissan Showroom, Deira,
Dubai, UAE 

P.O. BOX 185408
Tel: 04 2946443
Fax : 04 2946448
info@pentacare.net

 نتقدم
 بأسمى آيات التهاني والتبريكات   

 
 إلى مقام صاحب السمو

 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

 وإخوانهما أصحاب السمو أعضاء المجلس األعلى لالتحاد حكام اإلمارات
وإلى شعب دولة اإلمارات وجميع المقيمين على أرضها الطيبة

بمناسبة العيد الوطني ٤٩

49
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PO Box 559, 
Ras Al Khaimah, United Arab Emirates
Tel : +971 7 258 8666
Fax : +971 7 258 8777
Email : stevin@emirates.net.ae
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Extreme Tech Tools General Trading DWC LLC.
Dubai World Central, Dubai South, B4 Office - 111
PO Box: 713 059
Email: info@extremetechtools.com
Tel : +971 488 72784

 نتقدم
 بأسمى آیات التھاني والتبریكات 

 إلى مقام صاحب السمو

 الشیخ خلیفة بن زاید آل نھیان
 رئیس الدولة - حفظھ هللا

 بمناسبة عید الجلوس المجید
 داعین هللا أن یحفظ سموه ویرعاه ویمتعھ بموفور الصحة

لمواصلة مسیرة الخیر والعطاء



 Issue No. 520 - 2020 - Ras Al Khaimah Municipality Magazine 

19

News

m u n r a k a e

We Extend Our Highest
Congratulations To

 
H.H Sheikh 

S a u d  B i n  S a q r  A l  Q a s s i m i  
Supreme Council Member and Ruler Of Ras Al Khaimah

 

On The Occasion Of 
Accession Day

 
We Wish His Highness Progress And Success 



 Issue No. 520 - 2020 - Ras Al Khaimah Municipality Magazine 

20

News

m u n r a k a e

Sharjah - United Arab Emirates - Tel : 06 534 8228  - Mob: +971589158968

               أبعاد للصناعات       
(صناعة دكتات التكییف واالكسسورات) 

(Bi & Gi)              

ABAAD INDUSTRIES LLC

Ac Ducts fabrication and accessories 

Dubai Industrial City
Tel:+971-4-4533363 - Fax:+971-4-3609828

P.O.Box: 282280 - Dubai U.A.E
Email : info@biston.net

Biston is a Design and Build general Construcrtion Company Specialized in Design And 
Construction of Civil ,Steel and Solar powered Projects approved with Dewa with Steel 
Fabrication Facillity in Dubai Industrial City

The company within a short period of time could amazingly establish a very unique profile 
in constructing of different sophisticated projects both in RCC and Steel structures.

Biston construction company

Pioneer in Civil and Steel Construction 
Specialized as Design And Build And 
Solar Constrction.

+971 72078025
+971 502584016
+971 543951672

roadrunner@rakfzbc.ae
+971 72078026

Ras Al Khaimah - UAE

 نتقدم  بالشكر والتقدير لخط الدفاع األول الذين يبذلون أقصى مجهوداتهم

لحمايتنا ولهم منا كل التحية والشكر وكل التقدير لدولة اإلمارات                

العربية المتحدة حكومة وشعبًا                

روود رونر لتوصیل الطلبات نقدم لكم خدمة توصیل الطلبات األسرع واألكثر أمانا في جمیع أنحاء اإلمارات

: لمعرفة العروض الرجاء التواصل على
 +971 72078025 / +971 502584016 / +971 543951672
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-

 مصنع البارون للتنجيد وتصنيع مفارش السيارات
 لدینا العدید من تصامیم المختلفة

باالضافة یوجد لدینا اسعار مختلفھ؛ لكل فئھ (تعاملنا جملھ ومفرق
1
 

3-

تلبیسة) مقاس مرن مناسبة لجمیع سیارات الصالون خمس مقاعد )
) تلبیسة) مقاس مخصص و یكون تفصیل حسب نوع السیارة مع مراعة جمیع المقاسات           -2

بحیث یكون مناسبب تماما لتبدو المقاعد كما لو انھا وكالة  
التنجيد لدینا نعید فیھ فرش السیاره كما كان برونقھ الجدید وأكثر بطابع ممیز؛ 
حیث یتم ازالة الفرش القدیم قماش او جلد بالكامل ویعاد تنجید السیارة من البدایة 

مع جمیع تفاصیل المقعد  

(

نتعامل بأرقى الخامات واألسرع باإلنتاج على مستوى عالي من الدقه واالحتراف
Al Jurf Opp , China Mall
Ajman - UAE
Tel : +971 6 5460490

ALBAROON VEHICLES SEATS UPHOLSTERY L.L.C 

مصنع البارون لتنجید مقاعد المركبات

نتقدم بوافر الشكر والتقدیر
إلى مقام صاحب السمو

الشیخ خلیفة بن زاید ال نھیان 
رئیس الدولة - حفظھ هللا 

إلى مقام صاحب السمو
الشیخ محمد بن راشد ال مكتوم 

نائب رئیس الدولة رئیس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه هللا  
إلى مقام صاحب السمو

الشیخ محمد بن زاید ال نھیان 
 ولي عھد ابوظبي - نائب القائد األعلى للقوات المسلحة  

وأصحاب السمو اعضاء المجلس االعلى لإلتحاد
على ما قدموه من دعٍم لصف الدفاع األول 

ضد جائحة كورونا واھتمامھم المباشر وبجمیع 
افراد المجتمع وتسھیل العمل في كافة قطاعات 

الدولة ونسأل هللا أن یحفظ القیادة الرشیدة 
وأن تظل االمارات بأمن وآمان وتقدم وازدھار

Mob : +971 52 6162022
Email : samer@albaroon.com
Web : www.albaroon.com
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