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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.
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جلنة التعايف

ول  عاتية  ريح  تطفئه  ل  متاألق  كن�ر  اأثــره  يبقى  املتميز  احل�شاري  املنجز  اأن  يف  لريــب 

ع�ا�شف ه�جاء جائرة، وبناء على ما تقدم فاإن ح�شارات العامل على مر الده�ر تظل علمة 

بارزة خالدة يتغنى بها الغي�رون، والباحث�ن والعلماء.

واإذا اأردنا اأن نفتح ال�شفر احل�شاري لدولة الإمارات العربية املتحدة، 

فاإننا نحتاج اإىل حديث يبداأ ول ينتهي ، واإىل اأ�شفار تعد بالآلف، و�شيقت�شر حديثي الي�م 

ح�ل جلنة التعايف من اأزمة جائحة ك�رونا التي اأق�شت م�شجع اأبناء العامل اأجمع.

لقد ا�شتطاعت هذه اللجنة ال�طنية لإدارة وح�كمة مرحلة التعايف من ك�رونا اأن ت�شرب 

مثاُل متميزًا يف الكفاءة والت�شحيات والعطاء واخلدمات، ويكفي ذكر برامج الدعم ال�شتباقية 

للم�ؤ�ش�شات والأدوار وامل�ؤ�ش�شات ، وقيا�س م�ؤ�شرات الأداء ال�شرتاتيجية والت�شغيلية من اأجل 

التخل�س من هذا ال�باء وع�دة الن�ر والإ�شراق والعافية ل�طننا الغايل.

نالت  والن�عية يف م�اجهة ك�فيد19 فقد  واملتعددة  املختلفة  املبذولة  وبناء على اجله�د 

دولة الإمارات ق�شب ال�شبق ، واعتربت يف مقدمة الدول العربية يف التعامل مع هذا ال�باء 

فاحتلت املرتبة الأوىل عربيَا واملرتبة ال�شابعة والثلثني عامليًا

اإننا ويف فاحتة عام جديد 2021 / نبتهل اإىل اهلل تعاىل اأن يزيد دولة الإمارات العربية 

املتحدة عزة ومنعة ، واأن ُيَظِلَل حياة �شعب هذا ال�طن بال�شحة والفرح وال�شعادة...

�شكرًا للأيادي البي�شاء التي برهنت اأن حب ال�طن ل يعدله حب ، واأن التطبيق العملي ه� 

ال�ش�رة الزاهية واملعربة عن امل�شداقية وال�شدق.

منذر حممد بن �شكر 

الفتتاحية
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حاكم راأ�س اخليمة يهنئ ملك البحرين باليوم الوطني

حاكم راأ�س اخليمة يعزي خادم احلرمني ال�صريفني يف وفاة الأمرية ح�صة بنت في�صل

حاكم راأ�س اخليمة يعزي ملك البحرين بوفاة ال�صيخ حممد بن عبداهلل بن حمد اآل خليفة

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

املجل�س الأعلى حاكم راأ�س اخليمة برقية تهنئة اإىل �شاحب 

اجلللة امللك حمد بن عي�شى اآل خليفة ملك مملكة البحرين 

ال�شقيقة مبنا�شبة الي�م ال�طني للملكة.

واأعرب �شاحب ال�شم� حاكم راأ�س اخليمة يف برقيته عن 

اأحر التهاين جلللة ملك البحرين بهذه املنا�شبة وعن اأطيب 

التمنيات حلك�مة و�شعب البحرين بدوام التقدم والزدهار.

كما بعث �شم� ال�شيخ حممد بن �شع�د بن �شقر القا�شمي 

ويل عهد راأ�س اخليمة برقيتي تهنئة - بهذه املنا�شبة - اإىل 

ال�شم�  واإىل �شاحب  اآل خليفة  بن عي�شى  امللك حمد  جللة 

رئي�س  العهد  ويل  خليفة  اآل  حمد  بن  �شلمان  الأمــري  امللكي 

وزراء مملكة البحرين ال�شقيقة.

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

خادم  اإىل  تعزية  اخليمة برقية  راأ�ــس  حاكم  الأعلى  املجل�س 

احلرمني ال�شريفني امللك �شلمان بن عبد العزيز اآل �شع�د ملك 

اململكة العربية ال�شع�دية ال�شقيقة يف وفاة املغف�ر لها �شاحبة 

اآل  العزيز  عبد  بن  في�شل  بنت  ح�شة  الأمــرية  امللكي  ال�شم� 

�شع�د.

و�ــشــادق  تــعــازيــه  خال�س  عــن  برقيته  يف  �شم�ه  ــرب  واأعــ

م�ا�شاته اإىل خادم احلرمني ال�شريفني .. �شائل امل�ىل عز وجل 

اأن يتغمدها ب�ا�شع رحمته وي�شكنها ف�شيح جناته.

القا�شمي  بن �شقر  �شع�د  بن  ال�شيخ حممد  �شم�  بعث  كما 

ويل عهد راأ�س اخليمة برقية تعزية مماثلة اإىل خادم احلرمني 

ال�شريفني امللك �شلمان بن عبدالعزيز اآل �شع�د.

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

اأخيه  اإىل  تعزية  برقية  اخليمة  ــس  راأ� حاكم  الأعــلــى  املجل�س 

ملك مملكة  اآل خليفة  عي�شى  بن  امللك حمد  �شاحب اجلللة 

البحرين ال�شقيقة، ب�فاة ال�شيخ حممد بن عبداهلل بن حمد اآل 

خليفة.

وم�ا�شاته  عــزائــه  خال�س  عــن  برقيته  يف  �شم�ه  واأعـــرب 

جلللة ملك البحرين، �شائل امل�ىل عز وجل اأن يتغمد الفقيد 

وذويه  اأهله  يلهم  واأن  جناته  ف�شيح  ي�شكنه  واأن  رحمته  ب�ا�شع 

ال�شرب وال�شل�ان.

القا�شمي  بن �شقر  �شع�د  بن  ال�شيخ حممد  �شم�  بعث  كما 

ويل عهد راأ�س اخليمة برقية تعزية مماثلة اإىل �شاحب اجلللة 

امللك حمد بن عي�شى اآل خليفة ملك مملكة البحرين ال�شقيقة.
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حاكم راأ�س اخليمة يطلع على ا�صرتتيجية وزارة املالية

ــل  ــبـ ــقـ ــتـ ــشـ ا�ـ

ال�شم�  �شاحب 

ال�شيخ �شع�د بن 

القا�شمي  �شقر 

املجل�س  عــ�ــشــ� 

الأعـــلـــى حــاكــم 

راأ�ــــــس اخلــيــمــة 

بن  عبيد  معايل 

حــمــيــد الــطــايــر 

وزيــــــر الـــدولـــة 

لل�ش�ؤون املالية .

واطـــــــــلـــــــــع 

�ـــشـــمـــ�ه خـــلل 

ــى  الــــلــــقــــاء عــل

ــة  ــجــي ــي ــرتات ــش ا�

ــيــة  املــال وزارة 

اإىل  ــة  ــ ــي ــ ــرام ــ ال

تناف�شية  تعزيز 

املايل  املجال  يف  الدولة 

وتنمية  والقــتــ�ــشــادي 

ــة مع  ــي ــدول عــلقــاتــهــا ال

خمــتــلــف املـــ�ؤ�ـــشـــ�ـــشـــات 

واملـــنـــظـــمـــات الـــدولـــيـــة 

ــرز  ــ اأب اإىل  بـــالإ�ـــشـــافـــة 

املـــبـــادرات الــتــطــ�يــريــة 

الهادفة  املالية  لـــ�زارة 

ــقــافــة  ث تـــر�ـــشـــيـــخ  اإىل 

عمل  بيئة  يف  الــذكــي  والــتــحــ�ل  البــتــكــار 

املقدمة  اخلــدمــات  كفاءة  ورفــع  م�ؤ�ش�شي 

وفق اأف�شل املمار�شات العاملية.

راأ�ــس  حــاكــم  ال�شم�  �شاحب  واأ�ــشــاد 

املكانة  تعزيز  يف  الـــ�زارة  بجه�د  اخليمة 

التناف�شية لدولة الإمارات وتنمية علقاتها 

املــالــيــة والقــتــ�ــشــاديــة الــدولــيــة ودورهـــا 

اأهــم  مــع  الــبــنــاءة  الــ�ــشــراكــات  ت��شيع  يف 

ال�شتدامة  وحتقيق  العاملية  القت�شادات 

املالية للدولة.

حاكم راأ�س اخليمة يعزي اأمري الكويت يف وفاة ال�صيخ نا�صر �صباح الأحمد اجلابر ال�صباح

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

�شاحب  اىل  تعزية  برقية  اخليمة  راأ�ــس  حاكم  الأعلى  املجل�س 

ال�شم� ال�شيخ ن�اف الحمد اجلابر ال�شباح اأمري دولة الك�يت 

ال�شقيقة يف وفاة املغف�ر له باإذن اهلل تعاىل ال�شيخ نا�شر �شباح 

الأحمد اجلابر ال�شباح .

وم�ا�شاته،  تعازيه  خال�س  عن  برقيته  فى  �شم�ه  واأعــرب 

داعيا العلي القدير اأن يتغمد الفقيد ب�ا�شع رحمته واأن ي�شكنه 

ف�شيح جناته واأن يلهم اأهله وذويه ال�شرب وال�شل�ان.

تعزية  برقية  اخليمة  راأ�ـــس  حاكم  ال�شم�  �شاحب  وبعث 

مماثلة اإىل �شم� ال�شيخ م�شعل الأحمد اجلابر ال�شباح ويل عهد 

الك�يت .

القا�شمي  بن �شقر  �شع�د  بن  ال�شيخ حممد  �شم�  بعث  كما 

�شاحب  اإىل  مماثلتني  تعزية  برقيتى  اخليمة  راأ�ــس  عهد  ويل 

الأحمد  م�شعل  ال�شيخ  �شم�  واإىل  الك�يت  دولــة  اأمــري  ال�شم� 

اجلابر ال�شباح ويل عهد الك�يت .
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انطلقًا من روؤية اإمارة راأ�س اخليمة الرامية اإىل تعزيز بيئة 

اإتاحة وتط�ير  الأعمال لبناء اقت�شاد تناف�شي معريف مبنى على 

مقايي�س دولية  بـــاإجـــراءات ذات  الأثـــر  عاملية  ن�عية  مــبــادرات 

وم�شتقطبة  حمفزة  تنظيمية  وبيئة 

لل�شتثمارات.

الأهــــداف  حتــقــيــق  اإىل  و�ــشــعــيــا 

خلل  مــن  لــلإمــارة  ال�شرتاتيجية 

ــال وفــق  ــ ــم ــ تــ�ــشــهــيــل ممــار�ــشــة الأع

املــعــايــري املــعــتــمــدة مــن قــبــل الــدولــة 

الرخ�س  وجتديد  اإ�ــشــدار  جمــال  يف 

القت�شادية، وقع كل من �شعادة منذر 

البلدية  ــرة  عــام  دائ مدير  �شكر  بن 

مدير  ال�شايب  و�شعادة  عبدالرحمن 

القت�شادية  التنمية  ــرة  ــ عـــام  دائ

مـــذكـــرة تــفــاهــم يف حــفــل تــ�قــيــع 

تيمز   امليكرو�ش�فت  عرب  افرتا�شي 

مــدراء  من  عــدد  اللقاء  ح�شر  حيث 

الإدارات والأق�شام من اجلهتني.

من  مهمًا  جـــزءًا  املــذكــرة  ت�شكل 

جه�د الطرفني للتاأكيد على اأهمية التن�شيق والتعاون بني اجلهات 

يف  الإ�شرتاتيجي  لدورهم  اإدراكــًا  واملحلية  الحتادية  احلك�مية 

وتاأ�شي�س  ال�شتثمارات  وجذب  وت�شهيل  القت�شاد  تعزيز  جمال 

ــال لــتــعــزيــز مــ�ــشــاركــتــهــم  ــ ــم الأعــ

احلك�مة  تكامل  لأهمية  وتاأكيدا 

ال�شرتاتيجية  ــداف  الأهـ لتنفيذ 

للإمارة.

 كــمــا �ـــشـــرح �ــشــعــادة مــنــذر 

يرحب  ــه  ــاأن ب  ، �شكر  ــن  ب حمــمــد 

مبثل هذا التعاون الذي يعزز دور 

جمال  يف  احلك�مية  امل�ؤ�ش�شات 

القيمة  وحتقيق  املتعاملني  اإ�شعاد 

الذي  التط�ر  امل�شافة  وم�اكبة 

ــذا املــجــال  ــامل يف هـ ــع يــ�ــشــهــده ال

لتك�ن اخلدمات املقدمة يف اإمارة 

مثيلتها  ت�شاهي  اخليمة  راأ�ــس 

املدن  ويف   العاملي  امل�شت�ى  على 

املتقدمة.

توقيع اتفاقية تعاون ب�صاأن مبادرة »ت�صريع جتديد الرخ�س القت�صادية« 

�صمن برنامج امل�صرعات احلكومية

» بلدية راأ�س اخليمة « و» راكز « تكرمان الفائزين يف »م�صابقة الطاقة املبتكرة«

ــس  ــ ــرة بـــلـــديـــة راأ�ـ ــ ــ ــت دائـ ــرمـ كـ

اخليمة  راأ�ــس  مناطق  وهيئة  اخليمة 

ــة »راكــــــز« الــفــائــزيــن  ــادي ــ�ــش ــت الق

للطاقة  اخلــيــمــة  راأ�ـــــس  مبــ�ــشــابــقــة 

خلل  املدر�شية«  »الن�شخة  املبتكرة 

»راكــز«  مقر  يف  اأقــيــم  الــذي  احلفل 

بح�ش�ر كبار امل�ش�ؤولني والفائزين.

الــتــي   - املــ�ــشــابــقــة  ــشـــارك يف  �ـ

اخليمة  راأ�ــس  بلدية  دائــرة  نظمتها 

ــز« - اأكــــر مـــن 50  ــ ــ ــة »راك ــرعــاي ب

مدر�شة ومت اإطلقها يف يناير املا�شي 

 100 مــن  اأكـــر  ــرة  ــدائ ال وا�شتلمت 

الذين عر�ش�ا  م�شاركة من الطلب 

من خلل م�شاركاتهم اأفكارا مبتكرة 

الطاقة  تــ�فــري  تــعــزيــز  كيفية  حـــ�ل 

اخليمة،  راأ�ــس  جمتمعات  يف  واملياه 

وقامت جلنة التقييم املك�نة من بع�س اأع�شاء 

جلنة كفاءة الطاقة والطاقة املتجددة يف راأ�س 

اخليمة بتقييم واختيار اأكر الأفكار ابتكارا.

واأكد �شعادة منذر حممد بن �شكر الزعابي 

اأهمية  اخليمة  راأ�ــس  بلدية  ــرة  دائ عــام  مدير 
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مبكر  �شن  يف  ال�ــشــتــدامــة  ثقافة  غــر�ــس 

واأن  ال�شتدامة  بتحديات  ال�شباب  وت�عية 

بحل�ل  ملعاجلتها  احلــافــز  لديهم  يــكــ�ن 

من  اأنــه  م�شيفا   .. ال�شغر  منذ  مبتكرة 

ــادرة نــتــخــذ اخلــطــ�ات  ــبـ ــذه املـ ــلل هـ خـ

الأوىل ل�شم الطلب للأن�شطة امل�شتدامة 

اخليمة  راأ�ــس  ا�شرتاتيجية  يف  وامل�شاهمة 

لكفاءة الطاقة والطاقة املتجددة 2040.

الرئي�س  رامــي جــلد  قــال  من جانبه 

اأن  ي�شعدنا  ــز«  »راكـ ملجم�عة  التنفيذي 

احلدث  لهذا  الر�شميني  الداعمني  نك�ن 

ال�شباب  جيل  ت�شجيع  اإىل  يهدف  والــذي 

على ا�شتك�شاف طرق مبتكرة لت�فري املياه 

والطاقة والتي تعد م�ارد مهمة للغاية يف 

وقتنا احلايل ولل�شن�ات القادمة.

ــرة  املــبــذولــة مــن دائ بف�شل اجلــهــ�د  

ــدائــم  بــلــديــة راأ�ــــس اخلــيــمــة و�ــشــعــيــهــا ال

لتحقيق  املــقــدمــة  بــاخلــدمــات  لــلرتــقــاء 

ــة يف  ــيـ ــدولـ ــــى املـــعـــايـــري الـ ــل اأعــ

ــ�ــشــلمــة الــعــامــة،  الــ�ــشــحــة وال

بــاإدارة  متمثلة  الدائرة  ح�شلت 

ال�شحة العامة  - ق�شم املختربات 

الدولية  العتماد  �شهادة  على 

ISO / IEC 17025:2017  من 
مركز الإمارات العاملي للعتماد 

املف��س   )EIAC( دبي  بحك�مة 

ــذه الــ�ــشــهــادة  ــح هــ عــاملــيــًا مبــن

مب�جب اتفاقية دولية بينه وبني 

ج�دة  لعتماد  العاملي  الحتــاد 

يف  ــك  وذل  )ILAC( املختربات 

باملختربات  للعمل  نظام اجل�دة 

 ISO املحدثة  للم�ا�شفة  طبقا 

والتي   ،   / IEC 17025:2017
اأرقى �شهادات  تعترب واحدة من 

ــ�دة يف الــعــامل الــتــي ميكن  اجلــ

عليها  احلــ�ــشــ�ل  لــلــمــخــتــربات 

ر�شمي  اإقـــرار  مبثابة  وتعترب   ،

القيا�شات  ودقــة  املختربات  بكفاءة  دويل 

تــتــم داخـــل املخترب  الــتــي  والخـــتـــبـــارات 

العتماد  جهة  قامت  و  نتائجه،  واعتماد 

راأ�س  ببلدية  املختربات  بق�شم  الثقة  مبنح 

ومت  والتقنية  الب�شرية  واإمكاناته  اخليمة 

التحليل  الفني على طرق  التدقيق  اجتياز 

العتماد  برنامج  خطة  �شمن 

نطاق  لت��شيع  متهيدا  بنجاح 

الفرتة  خــلل  املعتمدة  الــطــرق 

املقبلة.

اأ�ــشــاد �ــشــعــادة منذر  حــيــث 

راأ�س  بلدية  عام  مدير  �شكر  بن 

ــهــذا الإجنـــــاز نــظــرا  اخلــيــمــة ب

خط�ة  باأنها  و  املخترب  لكفاءة 

اجلــهــ�د  �شل�شلة  يف  اإ�ــشــافــيــة 

امل�شتمرة يف تط�ير اأنظمة العمل 

بلدية  ت�جهات  مع  يتما�شى  مبا 

راأ�س اخليمة يف حتقيق اأهدافها 

بالعمل  والرتقاء  ال�شرتاتيجية 

م�شت�يات  اإىل  ونقله  احلك�مي 

مــتــقــدمــة، وحتــقــيــق الــتــمــيــز يف 

ت�فري اخلدمات احلك�مية.

ــا اأو�ـــشـــحـــت  ــه ــب ــان ــن ج ــ ومـ

اإدارة  مدير  الطنيجي  �شيماء 

ال�شحة العامة اأن ح�ش�ل ق�شم 

دائرة بلدية راأ�س اخليمة - ق�صم املختربات 

ISO/IEC 17025:2017  يح�صل على �صهادة العتماد الدولية 
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دائرة بلدية راأ�س اخليمة تعتمد عددا من �صركات التنظيف والتعقيم

راأ�س  بلدية  دائــرة  حر�س  من  انطلقًا 

على  العامة  ال�شحة  باإدارة  متمثلة  اخليمة 

العامة  وال�شلمة  ال�شحة  على  احلــفــاظ 

ونظرًا للظروف ال�شحية الراهنة ، اأ�شدرت 

�شركة    17 لـ  اعتمادًا  راأ�ــس اخليمة   بلدية 

يف  والتطهري  التنظيف  باأعمال  خمت�شة 

ملن�شاآت  خدماتها  بتقدمي  تــقــ�م  ــارة  ــ الإم

غ�شيل وكي امللب�س ، وذلك بعد التحقق من 

التزامها بتطبيق الإجراءات ال�قائية . 

ب�شرورة  اخليمة  راأ�ــس  بلدية  واأ�شارت 

�شركات  اإحــدى  مع  التعاقد  املن�شاأة  التزام 

القائمة  �شمن  املدرجة  والتعقيم  النظافة 

والتعقيم  النظاقة  خدمة  لتنفيذ  املعتمدة 

اأ�شهر  ال�شتة  خلل  الأقل  على  �شهريًا  مرة 

القادمة مع اإمكانية متديد الفرتة اأن دعت 

ــفــاظ بجميع  احلــاجــة مــع �ـــشـــرورة الحــت

�شركة  ت�فرها  �ش�ف  التي  تقاريراخلدمة 

النظافة .

على اأن  يتم احلر�س على و�شع اإجراءات 

التنظيف  زيادة  مثل  اتخاذها  يجب  وقائية 

: مقاب�س  والرتكيز على  للمرافق  والتطهري 

والت�شليم  ال�ــشــتــلم  ومنطقة   ، ــ�اب  ــ الأبـ

وطاولت الكي ، الأرفف والأدراج واخلزائن 

والأ�شطح امل�ج�دة يف املن�شاأة ، دورات املياه 

و�شائل  واأي�شًا  والتغليف،  التعليق  وو�شائل   ،

النقل امل�شتخدمة يف الت��شيل .

عمليات  ت�ثيق  �شرورة  اإىل  دعــت  كما 

يف  الي�مية  الداخلية  والتطهري  التنظيف 

�شجلت التنظيف ، مع ذكر كمية ون�ع املادة 

العاملني  التزام   ، التطهري  يف  امل�شتخدمة 

بارتداء الزي املخ�ش�س النظيف اإىل جانب 

 ، العمل  اأثناء  والقفازات  الكمامات  ارتداء 

والتخل�س  احلاجة  دعت  كلما  وا�شتبدالهم 

ال�شليم من الكمامات والقفازات امل�شتعملة 

يف حاوية للنفايات ذاتية الإغلق . احلر�س 

الدائم على ت�فري معقم اليدين وال�شاب�ن 

اليدين  ونظاقة  بتعقيم  واللــتــزام  ال�شائل 

كلما دعت احلاجة.

ال�شحة  اإدارة  اإن  بــالــذكــر  ــر  واجلــدي

املن�شئات  تــ�جــيــه  عــلــى  حتــر�ــس  ــعــامــة  ال

للحفاظ  ال�قائية  ــالإجــراءات  ب وت�عيتهم 

على ال�شحة العامة .

 ISO / �شهادة   على  بـــالإدارة  املختربات 

ــراءات  اإجـ اأن  IEC 17025:2017يـــ�ؤكـــد 

اجلــ�دة  ملعايري  مطابقة  باملخترب  العمل 

العتماد  جهة  وفد  اأن  واأو�شحت  العاملية، 

اجل�دة  نظام  على  التدقيق  عملية  اأجنــز 

ــال الــتــحــالــيــل  الــفــنــيــة بــاملــخــتــرب يف جمــ

املخربية للمنتجات الغذائية ومياه ال�شرب 

خللهما  مت  يــ�مــني  ملــدة  ا�شتمر  والـــذي 

اخلا�شة  ال�ثائق  على  والتدقيق  الطــلع 

ق�شم  يف  املخت�شني  مــع  العــتــمــاد  مبنح 

 ، املرئي  الت�شال  خــلل  من  املختربات 

 )EIAC( العتماد  جهة  اأن  اإىل  واأ�شارت 

اإجنــاز  مــن  البلدية  حققته  مبــا  ــادت  ــش اأ�

وتط�ر ودقة يف التحليل من حيث ا�شتخدام 

اأحدث الطرق العاملية للك�شف عن املل�ثات 

امل�شبقة  اجلــاهــزيــة  واأيــ�ــشــا  عالية  بــدقــة 

وطرق الت�ثيق املتبعة واحلرفية يف تطبيق 

خط�ات الفح�س يف املخترب بالإ�شافة اإىل 

الكفاءة العالية للمحللني كما ا�شتمع ال�فد 

الذي �شم جمم�عة من اخلرباء العامليني 

وطرق  اآليات  لت��شيح  تف�شيلي  �شرح  اإىل 

الرقابة املطبقة من قبل البلدية، ومراحل 

العينات  ا�شتلم  العمل يف املختربات منذ 

و�ش�ًل اإىل اإ�شدار النتائج.



 العدد: 524 - 01/ 2021 - مجلة بلدية رأس الخيمة

9

األخبار

m u n r a k a e

دائرة بلدية راأ�س اخليمة ت�صتقبل وفداً للتدقيق على اإجراءات املقا�صب 

دائرة بلدية راأ�س اخليمة  تنظم 

حلقة نقا�صية حول تقدمي  خدمات ابتكارية للمتعاملني 

اخليمة  راأ�س  بلدية  دائرة  من  حر�شًا 

رفع  على  العامة  ال�شحة  بــاإدارة  املتمثلة 

اخلــدمــات  وتــطــ�يــر  الــكــفــاءة  م�شت�يات 

املـــقـــدمـــة مبــعــايــري عــالــيــة اجلــــــ�دة يف 

املقا�شب.

وفدًا  العامة  ال�شحة  اإدارة  ا�شتقبلت 

وهي    SGS GuLf LImItEd �شركة  من 

يف  املتخ�ش�شة  العاملية  ال�شركات  اإحــدى 

وال�شلمة  اإجراءات احللل  التدقيق على 

الــ�فــد  قـــام  وقـــد   . باملقا�شب  الــغــذائــيــة 

باملق�شب  العمليات  �شري  على  بالتدقيق 

بــدايــة مــن فح�س احلــيــ�انــات  املــركــزي 

عملية  خط�ات  وجميع  الذبح  قبل  احلية 

الذبح والفح�س الفيزيائي .

و فح�س طبيب املق�شب بعد الذبح و 

الذبائح  وتخزين  احلفظ  بــرادات  معاينة 

وجميع املخازن واملرافق وغرف الق�شابني 

من  للتاأكد  ــزل   ــع وال الفح�س  وحــظــائــر 

 uAE.S الإمارتية  للم�ا�شفة  مطابقتها 

العامة  )ال�شرتاطات   GSO 2055 :2015

للأغذية احللل ( . 

ــة  ــيـ ــاراتـ املــ�ا�ــشــفــة الإمـ  ، ــًا  ــشـ ــ�ـ واأيـ

)  uAE.S GSO 993:2015 ( ا�شرتاطات 

تذكية احلي�ان طبقا للأحكام الإ�شلمية . 

ــد عــلــى الإجـــــراءات  ــ�ف ــى ال ــن وقـــد اأث

املتبعة والتنظيم اجليد وت�شل�شل العمليات 

بكافة  والتزامهم  العاملني  ووعي  وكفاءة 

الإجراءات ال�قائية املتبعة باملقا�شب   .

احلر�س  و  املتابعة  مــن  هــذا  ويــاأتــي   

الدائم على تنفيذ الإجراءات ال�قائية من 

دائرة بلدية راأ�س اخليمة يف ظل الظروف 

ال�شحية ال�شتثنائية الراهنة.

راأ�ــس  بلدية  دائــرة  نظمت 

بعن�ان  نقا�شية  حلقة  اخليمة 

وذلك  البتكارية«،  »اخلدمات 

يقدمها  الــتــي  اجلــهــ�د  �شمن 

مــكــتــب التــ�ــشــال املــ�ؤ�ــشــ�ــشــي 

يف  البتكار  فريق  مع  بالتعاون 

ــة عرب  ــراهــن ظــل الـــظـــروف ال

برنامج الزوم لتحقيق التباعد 

الجتماعي، بهدف طرح اأفكار 

خمتلف  يف  وروؤى  ــكــاريــة  ــت اب

جمالت التح�شني مبا ي�شب يف 

تط�ير اخلدمات.

النقا�شية  احللقة  ح�شر 

عدد من املتعاملني امل�شتفيدين 

ــات وعــــــدد مــن  ــ ــدمـ ــ ــن اخلـ ــ م

ملحظاتهم  ملناق�شة  ال�شركاء 

ــارب حــــــ�ل تـــقـــدمي  ــ ــجـ ــ ــتـ ــ والـ

ــة لإيــجــاد  ــدم ــق ـــات امل ـــدم اخل

واملبتكرة  املــنــا�ــشــبــة  الأفـــكـــار 

حتقيق  خــلل  من  واإن�شاجها 

على  املت�خاة  النتائج  اأف�شل 

�شعيد تط�ير العمل اخلدمـــاتي 

والأداء  امل�ؤ�ش�شي. 

الدائرة  ت�جه  يهدف  حيث 

ال�ــشــرتاتــيــجــي لــلبــتــكــار اإىل 

لإ�شعاد  الدائرة  جه�د  تعزيز 

حت�شني  خــلل  من  املتعاملني 

اخلدمات املقدمة لهم وتط�ير 
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خدمات جديدة ت�شمن ت�فري 

قيمة م�شافة خلدماتها.

اأحمد  ال�شيد  اأكــد  حيث 

الأحــمــد مدير  عــبــدالــهــادي 

مكتب الت�شال اأن احل�ارات 

الـــتـــي تـــفـــرزهـــا الـــ�ر�ـــشـــات  

تعمق  النقا�شية   واحللقات 

الـــ�عـــي ، وتـــقـــرب وجــهــات 

بــالأهــداف  للنه��س  النظر 

املر�ش�مة و هي مبادرة خّلقة 

جميع  لإ�ـــشـــراك  وواعــــــدة، 

اأفراد املجتمع من خمتلف الفئات، واإن مكتب الت�شال يحر�س 

والت�شال  الت�ا�شل  ج�ش�ر  ملد  الداعمة  الظروف  ت�فري  على 

لـــرفـــع مــ�ــشــتــ�ى اخلـــدمـــات 

املقدمة للمتعاملني  .

و�ــشــرحــت الــ�ــشــيــدة رمي 

ــس فــريــق  ــ�ـ ــيـ اجلــــــــراف رئـ

اإن  ــرة   ــ ــدائ ــ ال ــار يف  ــك ــت الب

فريق  بني  امل�شرتك  التعاون 

اخلارجي  واملتعامل  البتكار 

له العائد الأكرب و الأمثل  يف 

تط�ير اخلدمات و ال�شتفادة 

من امللحظات و املقرتحات 

العمل  لتط�ير  ت�شخريها  و 

البتكاري يف الدائرة و هذا ما ي�شتهدفه البتكار يف بلدية راأ�س 

اخليمة.
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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)

• كم يبلغ ارتفاع جبل جي�س  ؟
• How high is Jais mountain?

 

» 524 «

Congratulations to Mr. : Hani Ahmed Abdel Aziz

the winner of the past month's contest )523(.

مربوك لالأخ : هاين اأحمد عبد العزيز 

الفوز مب�شابقة ال�شهر املا�شي العدد ) 523 (



م�صاحبة ال�صاحلني وفائدتها

اإعداد : جواهر �صلطان ال�صويدي

اِلُ  وينبغي اأن يتذكر امل�سلم قوَله تعاىل: } َوَيْوَم َيَع�ضُّ الظَّ

�ُسوِل �َسِبيًل 27 َيا َوْيَلَتا  َخْذُت َمَع الرَّ َعَلى َيَدْيِه َيُقوُل َيا َلْيَتِني اتَّ

اإِْذ  َبْعَد  ْكِر  الذِّ َعِن  لَِّني  �سَ
َ
اأ َلَقْد   28 َخِليًل  ِخْذ ُفلًنا  تَّ

َ
اأ َلْ  َلْيَتِني 

ْيَطاُن ِللإِن�َساِن َخُذواًل { »الفرقان:27-29« َجاَءِن َوَكاَن ال�سَّ

ُء  ِخلَّ
َ
االأ  { ر قوَلُه تعاىل:  وعند م�ساحبتك للأ�سدقاء تذكَّ

ُهْم ِلَبْع�ٍض َعُدوٌّ اإِالَّ امْلُتَِّقنَي {»الزخرف:67« َيْوَمِئٍذ َبْع�سُ

واإذا اأردت اأن تلزم �سديقًا و�ساحبًا فتذّكر قوله �سلى اهلل 

عليه و�سلم: )ال ت�ساحب اإال موؤمنًا، وال ياأكل طعامك اإال تقي(

وقول علي بن اأبي طالب ر�سي اهلل عنه: )عليكم باالإخوان 

فاإّنهم ّعدة يف الدنيا واالآخرة، اأال ت�سمعوا اإىل قول اأهل الّنار: 

ِديٍق َحِميٍم(»ال�سعراء:-100  )َفَما َلَنا ِمْن �َساِفِعنَي 100 َوال �سَ

»101

ال�سلة  عليه  قال  االأ�سدقاء  الختيار  التحّري  من  والب��د 

وال�سلم: )الرجل على دين خليله، فلينظر اأحُدكم من يخالل(

حبَتُه زاَنك، واإن اأ�سابتك  قال علقمة: ) ا�سحب َمْن اإْن �سَ

د مقالك، واإن راأى منك ح�سنًة  َخ�سا�سٌة عانك، واإن ُقلَت �سدَّ

واإذا  اأعطاك،  �ساألته  واإن  ها،  �سدَّ ُثلمٌة  منك  بدت  واإن  ها،  عدَّ

ٌة وا�ساك (.»3« نزَلت بك مهمَّ

وقال بع�ض العلماء: )ال ت�سحب اإال اأحد رجلني: رجٌل تتعلم 

اأمر  �سيئًا يف  تعلمه  رجل  اأو  فينفعك،  دينك  اأمر  �سيئًا يف  منه 

دينه فيقبل منك، والثالث فاهرب منه(

اإال  به  األذ ّ الدنيا �سيٌء  وقال حممد بن وا�سع: )ما بقي يف 

لة جماعة، وُلقيُّ االإخوان( ال�سّ

وروي عن مالك بن دينار قال: )ل يبق من روح الدنيا اإاّل 

 
ُ
ُيذكر اهلل وبيٍت خاٍل  بالقراآن،  والتهّجد  االإخوان،  لقاء  ثلث: 

فيه(

وقال �سعيد بن امل�سيب كما يف �سعب االإميان للبيهقي: )كتب 

عليه  اهلل  �سلى  اهلل  ر�سول  اأ�سحاب  من  اإخ��وان  بع�ُض  اإيلَّ 

و�سلم: )عليك باإخوان ال�سدق فكن يف اكت�سابهم فاإنّهم زينٌة 

خاء، وعّدٌة عند عظيم البلء( يف الرَّ

دين  وال�صاحلني من  الأخ��ي��ار  ب���رار، و�صحبة 
َ
الأ الأخ��ي��ار من عالمات  �صحبة 

الإ�صالم، و�صحبة الأخيار من ال�لء للم�ؤمنني، وم�التنا للم�ؤمنني تفر�ض علينا 

اأن ن�صاحبهم، فم�صاحبة ال�صاحلني من امل�ا�صيع العقدّية.

اجلزء الأول )1-2( 
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ال��درداء ر�سي اهلل  اأبو  وقال 

اأي�سًا  ال�سافعي  عن  وروي  عنه 

باالأ�سحار،  القياُم  )ل��وال  معناه: 

و���س��ح��ب��ُة االأخ���ي���ار، م��ا اخ��رت 

البقاَء يف هذه الدار(

اأب���ي  ع���ن  ال�����س��ي��خ��ان  وروى 

اهلل  �سلى  اهلل  ر�سول  اأن  مو�سى 

مثل  )اإّن�����ا  ق���ال:  و���س��ل��م  عليه 

ال�سوء  وجلي�ض  ال�سالح  اجللي�ض 

ك��ح��ام��ل امل�����س��ك ون��اف��خ ال��ك��ر، 

ُيحذَيك،  اأن  اإّم��ا  امل�سك  فحامل 

واإّما اأن تبتاع منه، واإّما اأن جتد 

منه ريحًا طيبة، ونافخ الكِر اإّما 

جتد  اأن  واإّم��ا  ثيابك،  يحرق  اأن 

منه ريحًا خبيثه(

م�سلم  �سرح  يف  النووي  ق��ال 

ف�سيلة  )ف���ي���ه   :)16/178(

جم��ال�����س��ة ال�����س��احل��ني، واأه����ل 

اخل������ر، وامل����������روءة، وم���ك���ارم 

جمال�سِة  عن  والنهُي  االأخ���لق، 

، واأهِل البدع(. اأهِل ال�سرِّ

وق����ال اب���ن ح��ج��ر يف ���س��رح 

)ويف   :)4/324( احل���دي���ث 

الدين  يف  مبجال�سته  ُيَتاأذى  من  جمال�سِة  عن  النهُي  احلديث 

والدنيا، والرغيُب يف جمال�سِة من ُيْنَتَفُع مبجال�سته فيها(

واأهم الفوائد جمال�صة ال�صاحلني :

• غفران الذن�ب يف جمال�ض ال�صاحلني:
روى ال�سيخان من حديث اأبي هريرة قال: قال ر�سول اهلل 

الطرق  يف  يطوفون  ملئكٌة   
ّ

هلل ))اإن  و�سلم  عليه  اهلل  �سلى 

تنادوا:  اهلل  يذكرون  قومًا  وج��دوا  ف��اإذا  الذكر  اأهل  يلتم�سون 

ال�سماء  اإىل  باأجنحتهم  فيحفونهم  قال:  اإىل حاجتكم،  هلّموا 

ثم  عبادي؟  يقول  ما  منهم:  اأعلم  وهو  ربهم  في�ساألهم  الدنيا 

ذكر احلديث بطوله ويف اآخره - قال: فيقول اهلل: فاأ�سهدكم 

اأن قد غفرت لهم: فتقول امللئكة: فيهم فلن عبٌد خّطاٌء، 

ي�سقى  ال  اجلل�ساء  هم  فيقول:  ق��ال:  معهم،  فجل�ض  مرَّ  اإّن��ا 

جلي�ُسهم(

بهم  ي�سقى  ال  القوُم  وله غفرُت، هم  لفظ ))فيقول:  ويف 

جلي�سهم((

ِذَراَعْيِه  َبا�ِسٌط  َوَكْلُبُهْم   { الآية:  تف�سره  يف  القرطبي  قال 

يِد {»الكهف:18«: )اإذا كاَن بع�ض الكلب قد نال هذه  ِباْلَو�سِ

فما  واالأولياء  ال�سلحاء  وخمالطته  ب�سحبته  العليا  الدرجة 

ظّنك باملوؤمنني املخالطني للأولياء وال�ساحلني(

يتبع
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اإعداد جواهر �سلطان  ال�سويدي

من تاريخ دولة الإمارات العريق

ما قبل الع�سر احلديدي

اأقدم الآثار الب�سرية يف دولة الإمارات تعود حلوايل 7000 �سنة قبل 

م�ستوطنة  اأقدم  اآثار  وجدت  الإم��ارات  ل�ساحل  دملا   امليالد، يف جزيرة 

املواقع  اأي�سًا عدد من  ب�سرية م�ستقّرة يف منطقة غرب اخلليج. هناك 

الأثرية والرتاثية يف الإمارات التي ترقى للع�سر احلجري فما بعده، تتنوع 

بني اآثار قرى ب�سرية، ومدافن ل�سّيما يف املنطقة ال�ساحلية للبالد. العدد 

الأوفر من اللقى القدمية يعود اإىل مرحلة )الع�سر الربونزي(، ورغم 

خالل  املتعاقبة  الب�سرية  احل�سارات  عن  واف��رة  معلومات  وج��ود  عدم 

بني  الأوىل  حلقات؛  ثالث  اإىل  تق�سيمها  املمكن  من  فاإّنه  الفرتة،  تلك 

3200 - 2700 قبل امليالد، حيث وجدت بقايا �سيوف ورقائق و�سفاح 
معدنية واأن�سال ومدافن جماعية يف مناطق جبل حفيت وجبل الأملح. 

اأما احللقة الثانية بني 2700 - 2000 قبل امليالد، فترتكز الكت�سافات 

فيها يف جزيرة اأم النار، التي ت�سري اإىل ح�سارة مزدهرة عملت بالتجارة 

واكت�سفت  حتى العراق والهند،  املجاورة  والبالد  باحل�سارات  وات�سلت 

املمتدة  وللفرتة  البقاع.  تلك  من�ساأ هندي يف  ذات  ملونة  فخارية  اأواين 

بني 2500 - 2000 قبل امليالد وجدت العديد من بقايا القالع يف تل 

اأبرق وكلبا. ترتاجع وفرة املعلومات التاريخية للحلقة الثالثة من مرحلة 

العن�سر الربونزي اأي بعد اندثار ح�سارة اأم النار، رغم العثور على اآثار 

ح�سارية يف منطقة �سمل الواقعة حاليًا يف اإمارة راأ�س اخليمة.

التاريخ القدمي

يف  الب�سري  الن�ساط  تعك�س  التي  الآثار  احلديدي تتنوع  مع الع�سر 

قبل  الثالث  للقرن  ترقى  ال�سكل  مربعة  قلعة  اأط��الل  ومنها  الإم���ارات، 

امليالد، كما ومن الفرتة نف�سها وجدت اآثار على قيام ال�سكان ب�سك العملة 

حملّيًا؛ وخالل الألف الأول قبل امليالد اأقام الفينيقيون حمطات جتارية 

اآثارها يف الفجرية وخور فكان على وجه اخل�سو�س،  يف البالد، تظهر 

يف البحرين وجزيرة  كما  جم��اورة  اأخ��رى  مناطق  مع  جنب  اإىل  جنبًا 

اأن تكون قد ا�ستقت ا�سمها من اأحد  تاروت ال�سعودّية التي من املحتمل 

الآلهة الفينيقية. 

ال�ساحل  من  مناطق  الإخيمينية اعتربت  ن�سوء الإمرباطورية  ومع 

الغربي للخليج جزءًا منها، ورغم اأن الإ�سكندر املقدوين قد ق�سى على 

الإمراطورية الإخيمينية اإل اأنه اأّجل م�ساريعه لدخول اجلزيرة العربية 

من  الباقية  الأدبيات  وت�سري  له،  يتم  مل  ما  وهو  الهند  من  عودته  حتى 

ي�ستخدم  التي  اللزج  الأ�سود  »ال�سائل  عن  احلديث  حول  الفرتة  تلك 
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النفط. ومع  وج��ود  على  دلل��ة  الإ���س��اءة«  يف 

وق�سمتها،  املقدونية  الإمرباطورية  ا�سمحالل 

من الإمرباطورية  جزءًا  البالد  �سواحل  غدت 

ال�����س��ا���س��ان��ي��ة، وال��ت��ي ا���س��ت��م��رت ح��ت��ى ظهور 

خا�س  �سكل  ع��ل��ى  ب��ه��ا  ازده����رت  الإ����س���الم، 

العراق  بني  الرابط  املائي  التجاري  الطريق 

والهند عرب اخلليج العربي. 

اأطالل املدينة الأموية املكت�سفة 

يف حي جمريا التاريخي يف دبي.

الإمارات  منطقة  يف الإ�سالم قبائل  دخل 

منذ عهد النبي حممد، وكان قد اأوفد عمرو بن 

العا�س واأبو العالء احل�سرمي لن�سر الدعوة يف 

مناطق �سرق اجلزيرة بدءًا من ُعمان و�سحار 

وحتى البحرين. بعد وفاة النبي، ارتدت بع�س القبائل يف منطقة عمان 

ال�سديق بقيادة عكرمة  بكر  اخلليفة اأبو  جي�س  وا�ستطاع  جاورها،  وما 

بن اأبي جهل وحذيفة بن حم�سن البارقي وعرفجة بن هرثمة البارقي 

بالقرب  اندلعت  معركة  مالك يف  بن  بقيادة لقيط  املرتدين  �سحق  من 

من مدينة دبا يف اإمارة الفجرية حاليًا.

بو�سفه  الإم����ارات  �ساحل  ازده���ر  الأم��وي��ة،  عهد اخلالفة   خ��الل 

طريقًا مائّيًا للمالحة والتجارة البحرية، ون�سطت �سناعة ال�سفن، وعرث 

عقدة  كانت  اأموية  مدينة  بقايا  على  احلالية  دبي  حي جمريا �سمن  يف 

و�سواحل  اإي��ران  جنوب  و�سواحل  الهند  نحو  املتجهة  التجارية  للطرق 

�سمال  الإم��ارات  �ساحل  على  الواقعة  جللفار  وك��ان  ال�سرقية،  اأفريقيا 

مدينة راأ�س اخليمة دورًا مماثاًل، وقد عرث يف جلفار على بيوت �سكنية 

هي  الهجري  ال��راب��ع  امل��ي��الدي،  العا�سر  للقرن  ترقى  م�ساجد  واأرب��ع��ة 

فاإّن  الأح��وال،  بكل  الإم��ارات.  �ساحل  الإ�سالمية يف  العمارة  اآثار  اأقدم 

العا�سمة،  عن  الإمارات  �ساحل  وُبعد  العبا�سية و�سعفها،  تفكك الدولة 

قد اأف�سى لظهور نوع من ال�ستقالل الذاتي يف اإدارة ال�سوؤون الداخلية 

الالحقة  الفرتة  وتعّد  القبيلة؛  حول  متمركزة  ا�ستمرت  والتي  لل�سكان، 

اإذ  ل�سقوط الدولة العبا�سية يف بغداد فرتة مظلمة يف تاريخ الإم��ارات، 

مل يرتك املماليك ومن ثم العثمانيون اآثارًا ظاهرة على ال�ساحل ال�سرقي 

للجزيرة العربية. 

• دولة اليعاربة
م��ع ان��ح��الل دول���ة ال��ي��ع��ارب��ة وان��ك��ف��اء ال��ربت��غ��ال��ي��ني، �سعد جنم 

غافر  ب��ن��ي  ق��ب��ائ��ل  م��ن  ح��ل��ف  واأه��م��ه��ا  الإدارة،  يف  امل��ن��ط��ق��ة  ���س��ك��ان 

بزعامة القوا�سم ومركزهم يف راأ�س اخليمة وال�سارقة، ثم انت�سروا نحو 

مناطق وا�سعة من �سرق اخلليج العربي ب�ساحليه ال�سمايل التابع حاليًا 

لإيران واجلنوبي، ومتيزوا بو�سفهم قّوة بحرية.

احللف  �سمن  القبائل  من  يا�س وحلفاوؤهم  هم بنو  الثانية   والقوة 

الهناوي، وقد اأطلق على هذا احللف ا�سم »حتالف بني يا�س«، وتزعمه 

اآل بوفالح التي ينحدر منها اآل نهيان حكام اإمارة اأبوظبي، واآل بوفال�سة 

والتي ينحدر منها اآل مكتوم حكام اإمارة دبي.

ن�سمة،   72،000 املنطقة  �سكان  اأعداد  تتجاوز  املرحلة مل  تلك   يف 

با�سم  الع�سرين  القرن  من  اخلم�سينات  حتى  ُتعرف  املنطقة  وكانت 

اإمارات �ساحل عمان؛ اأما الإجنليز فكانوا ي�سمونها »�ساحل القرا�سنة« 

ال�سكان يقطنون  1853. كان  الدائم عام  ال�سالم  اأبرمت اتفاقية  حتى 

ودبي  وال�سارقة  اخليمة  راأ���س  �ساحل  على  متناثرة  �سغرية  ق��رى  يف 

ال�سكاين  التجمع  مناطق  يف  اأنف�سهم  حلماية  ح�سونًا  وبنوا  واأبوظبي، 

الرئي�سية، اأما عماد القت�ساد فكان �سيد ال�سمك واللوؤلوؤ؛ وقد اعتربت 

اململكة املتحدة املنطقة جزءًا من اإمرباطوريتها التجارية، وهو ما �ساهم 

يف اندلع عدد من املعارك البحرية بني الأ�سطول الربيطاين واأ�سطول 

القوا�سم املكون من 60 �سفينة، بكل الأحوال فقد انتهت العالقة املتوترة 

1853 لتحقيق  ال�سالم الدائم عام  اتفاقية  بالتوقيع على  مع بريطانيا 

اإدارة  يف  القبائل  وا�ستقالل  القبلية  النزاعات  وف�س  البحري  ال�سالم 

�سوؤونها الداخلية، وقد عدلت الهدنة عام 1892 التي منحت بريطانيا 

�سوؤون الدفاع والعالقات اخلارجية، مع احرتام �سيادة م�سايخ الإمارات 

بهذه  العمل  ا�ستمر  املت�سالح،  وقد  ال�ساحل  اإم���ارات  اأو  املت�ساحلة 

التفاقية حتى 1971، وقد �ساعد ال�ستقرار بعد توقيع اتفاقية التحالف 

املعروف  بال�سكل  ال�سبعة  الإمارات  ت�سّكل  على  بريطانيا  مع  وال�سداقة 

عليه اليوم.

عانت البالد خالل مرحلة 1920 - 1930 من ك�ساد جتاري ل�سّيما 

ال�سرائب  عن  ف�ساًل  ال�سناعي  اللوؤلوؤ  وب��روز  اللوؤلوؤ  اأهمية  تراجع  مع 

ما  اندلع   1952 عام  الت�سويق. يف  دول  عليه يف  التي فر�ست  الباهظة 

يعرف بحرب الربميي، وهي خالف حدودي بني اإمارة اأبو ظبي وعمان 

واململكة العربية ال�سعودية، قاد احلركة ال�سيخ �سقر بن �سلطان اآل حمود 

حداثة  اأن  اإل  قبائل؛  عدة  مع  متحالفًا  اآن��ذاك  الربميي  حاكم  النعيمي 

اأكتوبر  يف  وذلك  املنطقة  على  ال�سيطرة  من  مكنتهم  الإجنليز  اأ�سلحة 

عام  الثالث. يف  ال��دول  بني  احل��دود  برت�سيم  احل��رب  واإن��ه��اء   ،1955
1962 اكت�سف النفط يف اإمارة اأبوظبي و�سدرت اأول �سحنة من النفط 

اخلام يف العام نف�سه، وغدت اإمارة دبي ت�سدر النفط عام 1969.

من مو�سوعة الويكيبديا



كوين اأعمل يف املجال الإعالمي منذ ع�سرين �سنة ونيف، مما 

جعلني اأتعامل مع اأ�سخا�س كثرية متنوعة الخت�سا�سات واملذاهب 

الفكرية والعملية ولأنني اأتقرب ب�سكل ودي من �ساحب امل�سروع اأو 

الكتيب اأو الن�سرة  حتى اأ�سل اإىل الهدف الذي يذهب اإليه املوؤلف  

من هدف حلملته الإعالنية اأم ت�سميم كتاب اأم كتييب اأم ن�سرة اإل 

الأدبية والعني  والروؤية  العقلية  باإمكاناتهم  اأنا�سًا متيزوا  اأن هناك 

الفنية التي تلتقط من ثواين احلياة جوانب متر على اأغلب النا�س 

مرور الكرام، ولكن تبقى عني الفنان والأديب روؤية مغايرة ح�سا�سة 

ول�ست هنا لأخو�س غمار جن�س اأدبي واأنب�س مكنوناته، اإمنا اأنا  مع 

الراحل �سامل �سيف اجلابر - رحمه اهلل وغفر له - حتديدًا وجدت 

اخلري  وعمل  والعمل  والهدف  والعني  الروؤية  ملك  من  اأم��ام  اإنني 

بهدوء. حيث اأنني مل اأجد نف�سي م�سطرًا للتقرب منه  فوجهه ال�سمح 

البت�سامة  وتلك  وقابلوه  اجتمعوا معه  للذين  يبثها  ر�سالة خري  كان 

التي حتمل يف ثناياها الطيبة واملودة ناهيك عن العبارات الرتحيبية  

اجلميلة التي ت�سي ب�سمو اأخالقه والتزامه الديني الراقي واملنفتح .

اإنه ذاك الرجل الذي تتمنى اأن تلتقيه كل يوم وكل حني ، كان - 

رحمه اهلل - يبهرك بتوا�سعه املمتلئ بالرقي وال�سماحة، فقد كان 

رحمه اهلل مثقفًا فوق العادة قارئًا نهمًا لأ�سناف الكتب و م�ستمعًا 

يدل   ، واملراجع، ذا فكر متوقد  الكتب  اأمهات  باحثًا يف  كان  جيدًا 

على عمق فل�سفي باحلياة.

اأذكر هذا  وكاأنه جال�س اأمامي مبت�سم بهدوء تلك الطيبة التي 

خ�سارته  على  �سنني  م��رور  زغم  هذا  يومي  اإىل  اأفتقدها  مالبثت 

لوؤي اأحمد كحلة

يف رثاءالطيب ... ذاكرة التقدير والوفاء

              �سامل �سيف اجلابر
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رجل  اإىل  ال�سوق  ولكنه 

ب�سكل اأو باآخر اعتربته 

اأب��ًا  اأو  اأخ���ًا  و  �سديقًا 

اأحيانًا ،  ملا  نالني من 

ح�����س��ن ت��ق��دي��ره وك��رم 

اأخالقه  ودماثة  اأفكاره 

وح�سن ا�ستقباله يل.

ه��ل احل��دي��ث عنه 

بالغر�س  يفي  كاإن�سان 

على  عنه  احل��دي��ث  اأم 

اأن������ه ك���ات���ب ي��ت��ع��ام��ل 

م�����ع م�����ادت�����ه ب��ع�����س��ق 

ابنه  م��ع  الأب  كعالقة 

احلوار  اأ�سلوب  موؤلفاته  بع�س  يف  ا�ستخدم  فقد  بتفا�سيلها،  مهتم 

الفرتا�سي مع �سخ�سياته ، متفننا بتمرير فكرة ما اأو الإنارة على 

اأو فكر حماوره الفرتا�سي عرب الأ�سئلة وتوقع  بع�س جوانب حياة 

الإجابة بناًء على خلفيته عن ذاك املحاور.

لفتني يف تعامله مع ن�سه اأنه يحرتم وقفاته  واأ�����س����د م��ا 

ويبداأ من اأول ال�سطر وكاأنه يكتب 

بيتًا �سعريًا  اأو يقطع  ال�سعر 

اإىل  ال��ن��ظ��ر  ل��ي��ل��ف��ت 

فكرة ما . 

ل�ست �سليعا 

ب�����اجل�����ن�����������س 

ولكني  الأدب���ي 

اح�����رتم�����ت 

ف���������ي���������ه 

تقديره ل�سرده كلماته ب�سال�سة  و خطها بيده الطيبة التي وح�سب 

علمي مل تق�سر يف فعل اخلري بها وهناك ق�س�س ل ي�سح ذكرها 

لأنه كان حري�سًا على فعل اخلري ب�سمت . 

اأرثي رجاًل من راأ�س اخليمة  اأذكر و  اأن  هل من اخلطاأ مبكان 

دون غريه اأم هي الأمانة الأخالقية بعدم نكران مرور هكذا قامة يف 

راأ�س اخليمة مرت مرور الكرام دون اأن نفيه حقه  .

ال�سام�سي  اجلابر  �سيف  �سامل  الإم��ارات��ي  والباحث  الكاتب 

على  حا�سل  اخليمة،  راأ�س  مدينة  مواليد  من    2014 عام  فارقنا 

بكالوريو�س اإدارة عامة وعلوم �سيا�سية من جامعة الإمارات، 1981 

�سغل من�سب رئي�س ق�سم التعليم اخلا�س يف منطقة راأ�س اخليمة 

يف  اأبيات  الكلمات،  مرافئ  منها:  عدة  اإ�سدارات  وله  التعليمية، 

كتب  له  و  الكهنة )2011(،  �سجع  ومع  التاأمالت )2010(،  بحار 

كانت معدة للطبع حني فارقنا منها مو�سوعة الألقاب، وحممد بن 

حممد بن حممد، ويف دائرة ال�سوؤال، والتوقيعات يف الأدب العربي .

حيث اأطلعني على بع�س خمطوطات تلك امل�ساريع وقام باإعداد 

بحث ودليل عن الأحداث التي ح�سلت يف �سهر رم�سان  منذ الفتح 

الإ�سالمي . 

رحمه اهلل غادرنا قبل اأوانه اإنه خ�سارة كبرية لدولة الإمارات 

حيث مل ي�سعفه عمره على تقدمي اأفكاره وتدوينها يف كتيبات  تبقى 

اأوًل  وللعامل ب�سكل عام رحمك  كمرجع لروؤية مغايرة لأبناء وطنه 

والأثر  ال�سخ�سي  امل�ستوى  الكبريعلى  الأثر  واأخًا لك  اهلل  �سديقًا 

على م�ستوى اأ�سدقائك وكل من تعامل مع روحك الطيبة  �ستبقى 

كل  باأخالقك  النا�س   و�سيذكرك  بك  اجتمع  من  كل  خميلة  يف 

ذلك اآمل اأن يكون �سفيعًا لك عند رب العاملني رحمك اهلل ب�سفاعة 

طيبك وطيب اأعمالك وطيب اأثرك �سامل �سيف اجلابر لن اأن�ساك 

ما حييت.
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اإن  وط����������ب����������ع����������ًا 

يف  روؤية قيادتنا احلكيمة 

وتطلعاتها  الإم���ارات  دول��ة 

ب����اأن����ه ل مي��ك��ن  اأدرك��������ت 

على  الإب��ق��اء  للموؤ�س�سات 

امل���دى  ع��ل��ى  م��ت��م��ي��ز  اأداء 

لديها  ت��ك��ن  مل  م��ا  البعيد 

را�سخة  موؤ�س�سية  فل�سفة 

ت�سجع على ثقافة التاأقلم.

 من هنا كان النخراط 

بثقافة ا�ست�سراف امل�ستقبل 

البيانات واملعلومات  ونظم 

البتكاري  والثقل  املكانية 

متكن  التي  املنافع  لتوليد 

الع�سر  مواكبة  من  الدولة 

د. �سعيد �سامي ال�سقر

خبري التطوير املوؤ�س�سي 

�سر تركيبة التغيري و اإدارته

�إن �لتغيري �ُسنٌة كونيٌة ، و�أمٌر فطرٌي يف هذه �حلياة �لدنيا ؛ �إذ 

�إن حياة �الإن�سان قائمٌة على مبد�أ �لتغيري . وكذلك هو من دالالت  

�لطموح و�لتطلع و�لرغبة يف حتقيق �الأف�سل و�الأجمل و�الأكمل .

ولكن بقيت �حلاجة و�ملربر الإدر�ك  �لقناعة يف �لتطبيق من 

خالل  �ملعنى �ملر�دف لكلمة �لتغيري وهو �لتطوير وحكماً حاجة 

�لتغيري و�لتطوير الأدو�ت �إد�رته و�سبطه وهي �إد�رة �لتغيري.
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و�سمان مكانتها يف بيئة تناف�سية.

تتمحور   والتي  التغيري  مقومات  اأهم  باأن  �سبق  مما  يت�سح 

ب��ال��روؤي��ة وامل����وارد وال��ت��ي عملت ق��ي��ادة ال��دول��ة اإىل ت��وف��ريه��ا 

وجعلها واقعًا معا�سًا قد جنحت يف حتقيقه حيث ياأتي هنا دور 

املوؤ�س�سات يف التطوير والتغيري واإدارته.

اذًا هي عبارة عن عمل م�سرتك بني ما متلكه الإدارة العليا 

من اأفكار وروؤى وكيفية ال�سعي لتحقيقها  من خالل  فريق عمل 

متميز ميتلك املهارات املعرفية والقيادية الالزمة للقيام بهذه 

املهمة، لذا كان من الأهمية ت�سليط ال�سوء على الفريق الإداري 

والذي يجمع اإىل جانب م�سوؤوليته بتحدي�د امله�ام وامل�سوؤوليات 

واملتابعة والت�سحيحح  والعمل على حتقيق الن�سجام بني هذه 

اإيالء عناية خا�سة لإدارة احتياجات بيئة العمل مبا  العنا�سر 

العمل  ن��واة  بعتربون  والذين  وموظفني  متعاملني  من  ت�سمله 

املهنية  العالقات  بتنمية  دوره  اأهمية  اإىل  اإ�سافة  وحمركة 

والإن�سانية وامل�ساركة الوجدانية مع عنا�سر فريقه التنفيذي األ 

وهم املوظفون.

دمج  تعني  التغيري  اإدارة  على  املوؤ�س�سية  القدرات  اإن   لذا 

واإجراءاتها  وهياكلها  املنظمة  اأدوار  يف  الفعالة  التغيري  اإدارة 

اإدارة  على  املوؤ�س�سة  لقدرات  النهائية  النتيجة  وم�ساريعها واإن 

التغيري هي قيام املوظفني بتبني التغيري ب�سرعة وفعالية اأكرب، 

املحيطة،  للتغريات  ال�سريعة  ال�ستجابة  على  ق��ادرة  وجعلها 

وتبني املبادرات الإ�سرتاتيجية، واعتماد تقنيات جديدة ب�سرعة 

ل  القدرة  هذه  باأن  علمًا  الإنتاجية.  على  اأقل  تاأثري  ومع  اأكرب 

اإدارة  لت�سمني  ا�سرتاتيجيًا  نهجًا  تتطلب  بل  م�سادفًة،  تتوفر 

التغيري عرب املوؤ�س�سة. 

وحيث اأن املوظفني والعاملني املخل�سني هم دعامة املوؤ�س�سة 

و�سمن مواردها واأ�سولها كان ل بد من تعزيز الولء والنتماء 

املوؤ�س�سي كغاية ل بد من اإدراكها لت�سهيل اإدارة التغيري و �سمان 

�سلوكها للم�ساق ال�سحيح.

�سر  اأو  املعرفية  املقومات  متلك  فاملوؤ�س�سات  نظرياً  اإذن 

والنف�س  التنفيذ  تبقى هو �سطارة  التغيري وما  الرتكيبة لإدارة 

الطيب. 
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جملة بلدية ر�أ�س �خليمة من �أو�ئل �ملجالت 

يف �الإم�����ار�ت و ت��ع��د م��رج��ع��اً و �إرث����اً ث��ق��اف��ي��اً ملن 

ين�سد �لثقافة و قد �سهدت �ملجلة مر�حل تطور 

�إمارة ر�أ�س �خليمة و منوها منذ عام 1977 �إىل 

�ساهد�ً  و  للمعلومات  مرجعا  لتكون  هذ�  يومنا 

على تقدم �إمار�تنا �حلبيبة ر�أ�س �خليمة ومر�آة 

الأخبار متنوعة وخمتلفة. 

احللقة الثانية والأربعون

اإعداد جواهر �سلطان  ال�سويدي

جملة البلدية بني املا�سي و احلـا�سر
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يف  ظهرت   1981 م��ار���س   25 الرابعة  ال�سنة   47 ال��ع��دد 

الع�سكرية  الفرقة  لأفراد  م�سرية معربة   �سورة عن  الغالف 

وبع�س  الثامن  امل��رور  باأ�سبوع  لالحتفال  عر�سًا  ي��وؤدون  وهم 

املباين املعروفة يف ذاك الوقت يف راأ�س اخليمة.

 

عودة �ساحب ال�سمو ال�سيخ �سقر

عاد اإىل البالد بيمن اهلل ورعايته �ساحب ال�سمو ال�سيخ 

راأ�س  الأعلى حاكم  املجل�س  القا�سمي ع�سو  بن حممد  �سقر 

اخليمة بعد زيارة خا�سة ا�ستغرقت خم�سة اأ�سابيع وقد كان يف 

ا�ستقباله عدد من ال�سيوخ وكبار امل�سوؤولني يف الإمارة وح�سد 

كبري من جموع املواطنني .

 

برنامج  على  يطلع  �سقر  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب 

التنقيب على البرتول يف راأ�س اخليمة

القا�سمي  حممد  بن  �سقر  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  اطلع 

ع�سو املجل�س الأعلى حاكم راأ�س اخليمة على برنامج احلفر 

القادم ل�سركة غلف اأويل للتنقيب عن البرتول يف راأ�س اخليمة 

ويت�سمن الربنامج بدء عمليات احلفر يف حقل )ب البحري( 

يف اأواخر �سهر مايو اأيار القادم .
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ن�ساطات ق�سم ال�سحة يف 

البلدية

ق���ام ق�����س��م ال�����س��ح��ة ال��ت��اب��ع 

مب�سادرة  اخليمة  راأ���س  لبلدية 

ك��م��ي��ات ك���ب���رية م���ن الأغ���دي���ة 

واأ���س��واق  حم��الت  م��ن  الفا�سدة 

اإن�����ذار  ومت   .. اخل��ي��م��ة  راأ�������س 

ومن  املخالفة  املحالت  اأ�سحاب 

اأي�سًا  ال�سحة  ق�سم  ن�ساطات 

تبيع  التي  الربادات  اأحد  تغرميه 

ال���دج���اج يف راأ�����س اخل��ي��م��ة مع 

اإغالق الرباد ملدة ثالثة اأيام ..

 

راأ�ـــس  يف  مكثفة  حملة 

اخليمة ملكافحة البعو�س

راأ�س  يف  املالريا  وحدة  تقوم 

اخليمة بحملة مكثفة على مناطق 

بهدف  وذل��ك  املختلفة  الإم����ارة 

 .. البعو�س  تكاثر  مكافحة 

وي��اأت��ي ه��ذا الج����راء �سمن 

يف  مناطق  عدة  ت�سمل  خطة 

 .. و�سواحيها  اخليمة  راأ���س 

وقد انتهت الوحدة حاليا من 

واأذن  حبحب  م��ن��اط��ق  ر����س 

والغيل و�سعم ..

وامل������واد امل�����س��ت��ع��م��ل��ة يف 

ال��ر���س ه��ي ع��ب��ارة ع��ن م��ادة 

وه����ذا   %  30 ت   . د   . د 

اأي�سًا مناطق  وت�سمل احلملة 

واخل��ران   .. وخت  الربيرات 

والدقداقة .

 

عــيــد الــ�ــســجــرة يف 

الثامن من اأبريل

الإم�����ارات  دول���ة  حتتفل 

الثامن من  ال�سجرة يف  بعيد 

الحتفال  يتم  اأن  على  اأبريل 
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�سنويًا يف ال�ساد�س ع�سر من مار�س من كل عام .. وقد تقرر ذلك 

يف الجتماع الذي عقد بالأمانة العامة لبلديات الدولة والذي 

الدولة  بلديات  اأمني عام  �سعادة جا�سم حممد دروي�س  تراأ�سه 

وح�سرة روؤ�ساء اأق�سام الزراعة والرثوة ال�سمكية بالإمارات ..

والتعليم  والرتبية  والثقافة  العالم  وزارات  عن  وممثلون 

وقد مت التفاق يف الجتماع على ت�سكيل جلان يف كل اإمارة من 

والرتبية  والداخلية  والإع��الم  الزراعة  وزارات  عن  مندوبني 

ال�سجريات  والبلدية وذلك لالإعداد لالحتفالت وحتديد عدد 

املقرر غر�سها يف ذلك اليوم وحتديد مواقع الغر�س ..

 

م�ساكن �سعبية

ال�سعبية  امل�ساكن  ع��دد  بلغ 

ال��ت��ي وزع��ت��ه��ا جل��ن��ة الن��ت��ف��اع 

التابعة ملجل�س بلدي راأ�س اخليمة 

املا�سيني من  ال�سهرين  .. خالل 

 ... م�سكنًا   62 احل���ايل  ال��ع��ام 

ال�سيخ  �سمو  ح�ساب  على  اأقيمت 

نائب  امل��ك��ت��وم  �سعيد  ب��ن  را���س��د 

رئ��ي�����س جمل�س  ال���دول���ة  رئ��ي�����س 

الوزراء ...

 

راأ�س  يف  النخيل  اأ�سجار 

اخليمة

ب�سوؤون  متخ�س�س  وفد  قام 

الت�سويق بوزارة الزراعة والرثوة 

حيث  الدقداقة  بزيارة  ال�سمكية 

وبحث  فيها  بامل�سوؤولني  التقى 

معهم الأ�س�س التي يجب اأن تقوم 

عليها عملية الت�سويق الزراعي يف 

امل�ستقبل ...

ب�ساتني  اأ�سحاب  ب��داأ  حيث   

بتلقيح  اخليمة  راأ���س  يف  النخيل 

ويقول   . املو�سم  لهذا  اأ�سجارهم 

الإن��ت��اج  تبا�سري  اأن   .. الأه���ايل 

املو�سم  من  اأف�سل  املو�سم  لهذا 

يف العام املا�سي .. و اإن الأ�سجار 

خالية من الأمرا�س متاما . مما 

يب�سر مبح�سول جيد .

وهذا وتقدر اأ�سجار النخيل يف اإمارة راأ�ٍس اخليمة بحوايل 

العدد  ه��ذا  �سعف  املنطقة  يف  ك��ان  فيما   .. �سجرة  األ��ف   460

ب�سكل  يعتمدون  الأه��ايل  كان  عندما  �سنوات  ب�سع  قبل  تقريبا 

اأ�سا�سي على الزراعة واحلرف ومن جهة ثانية .. ذكر اأ�سحاب 

الب�ساتني يف منطقة �سعم اأن الربد واملطر الذي نزل يف املنطقة 

قبل مدة وقد اأثر على ب�ساتينهم واأ�سحاب الأ�سجار بال�سرر ..

وب�سكل خا�س اأ�سجار املوز والليمون واملاجنو ..
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1 -  حدثنا عن �سريتك �لذ�تية ؟

)�خلرب�ت �لعلمية - �ل�سهاد�ت - �جلامعات( 

تخ�س�س   / مدنية  هند�سة  بكالوريو�س  على  حا�سل   -

)م�����س��اح��ة وج��ي��وم��ات��ك�����س ( ج��ام��ع��ة ال��ب��ل��ق��اء 

ملتحق  وحاليا   ) الأردن   / )ال�سلط  التطبيقية 

بربنامج ماج�ستري اإدارة اأعمال جامعة اأت��النتك 

الأمريكية.

بعدة  خاللها  من  عملت  عامًا   15 عن  تزيد  اخل��ربة   -

وظائف ) مهند�س م�سروع / مهند�س موا�سفات 

ما  ومنذ  وحاليا   ) حر  عمل   / عقود  مهند�س   /

يزيد عن 8 �سنوات اأعمل يف بلدية راأ�س اخليمة. 

2 -  متى �لتحقت بد�ئرة �لبلدية ؟ وماذ� عن جتربتك 

يف �لعمل ؟

ميكن  ل  جتربتي   2013/2/1 بالبلدية  التحاقي  ت��اري��خ 

على  م��رت  اأح��داث  ملجموعة  نتاج  اأنها  حيث  بالكلمات  و�سفها 

اإعداد : علياء عبدالعزيز الزعابي

دائرة البلدية ... كوادر متميزة

لقاء مع املهند�س �سليمان حممود �سليمان املبي�سني

مدير ق�سم امل�ساحة بالوكالة 
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مدى 8 �سنوات من اأجمل �سنوات عمري كانت مكللة واحلمد هلل 

بالنجاحات و التحديات والتغريات على امل�ستوى ال�سخ�سي داخل 

العمل اأو من خالل فرق العمل .

3 -  ما هي طبيعة عملك وم�سوؤوليات وظيفتك ؟
اأعمل مدير لق�سم امل�ساحة )باخت�سار م�سوؤوليتي هي  حاليا 

اإدارة وت�سغيل فريق عمل ق�سم امل�ساحة وعددهم 90 موظفًا مبا 

يخدم م�سلحة العمل وذلك من الناحية الإدارية والفنية اإ�سافة 

لي�س  ال��ت��ط��ورات  لنواكب  بها  نعمل  التي  املنظومة  تطوير  اإىل 

باملنطقة فقط و اإمنا على م�ستوى تناف�سي مع نظرائنا .

4 - ك��ي��ف ت��ت��ع��ام��ل م���ع �ل�����س��ع��وب��ات و�مل�����س��اك��ل �ل��ت��ي 

تو�جهك ؟

نعمل  اأننا  خ�سو�سا  �سعبة  لدينا  العمل  طبيعة  اأن  �سك  ل 

ميدانيا و مكتبيا وهنالك الكثري من ال�سعوبات التي تواجهنا نقوم 

بفك �سل�سة امل�ساكل و تب�سيطها حتى ن�سل اإىل احلل املنا�سب و 

هذا بالتاأكيد يحتاج اإىل العمل بروح الفريق الواحد.

�لتدريبية و�لتطويرية  �أ�سافت لك �لدور�ت  5 - ماذ� 

�لتي �ساركت فيها؟

من  مكنتنا  التي  التطورات  مواكبة  على  القدرة  من  ع��ززت 

تطوير م�ستوى العمل .

6 - ماذ� تفعل كي تطور قدر�تك يف جمالك �حلايل ؟
اأ�سع التحديات اأمامي يف كل مرة واأخ�س�س وقتًا للو�سول اإىل 

نتائج مر�سية بحيث تخدم م�سلحة العمل و العاملني يف الفريق. 

7 - بر�أيك كيف يكون �ملوظف �سعيد�ً يف عمله؟
به  يعمل  الذي  للمكان  النتماء  بتعزيز  وقام  عمله  اأحب  اإن 

بال�سرورة �سينعك�س ذلك عليه بال�سعادة ويحقق اأعلى م�ستويات 

الر�سا .

�أو  �الإب��د�ع��ي��ة  �أه���د�ف���ك  ي�����س��ان��دك لتحقيق  م��ن   -  8

متيزك ؟ 

وبالتاأكيد  املتوا�سل  الدعم  خالل  الإدارة من  الأول  باملقام 

املواجهة لأي ظروف  الذي يحمل على عاتقه مهمة  العمل  فريق 

يف العمل .

ر�أ����س  مل��وظ��ف��ي ح��ك��وم��ة  ت��ق��دم��ه��ا  - ن�سيحة ع��ام��ة   9

�خليمة و�ملجتمع؟ 

كمدينة  اخليمة  راأ���س  اإم���ارة  �سورة  اأعيننا  اأم��ام  ن�سع  اأن 

جهودنا  وتكثيف  اقت�سادية  و  �سياحية  وجهة   ، ذكية   ، متطورة 

لذلك .



اأقطعٌة من الأر�س هي اأم عرو�ٌس زفت اإىل هذا الوطن اجلميل ؟! .

عندما تقف على هذه القمة ويف حلظة �سمٍت وتاأمل وانبهاٍر 

مبا تراُه عيناك ، فتنظر اإىل  ال�سمال لرتى زرقة البحر وهدوء 

ال�ساحل ال�سمايل لالإمارة فتظل متاأماًل هذا اللون الهادئ الذي 

عينني  تناظر  وكاأنك  النف�س  اإىل  والطماأنينة  ال�سكينة  يبعث 

زرقاوين وال�ساحل جفن ي�سمها  ، ثم حتول ناظرك اإىل الغرب 

لتكون عيناك اأمام �سحر الرمال الذهبية التي متيز هذه الإمارة 

وكاأنها قطعة من الذهب على ج�سد امراأٍة فائقة اجلمال ، لتلتفت 

بعدها  اإىل اجلنوب  فتقع عيناك على �سل�سلة اجلبال التي اكت�ست 

لونًا داكنًا جمياًل كاأنها خ�سالت �سعٍر تفتح لون اأطرافها ، ويف 

خا�سرة هذا اجلمال الطبيعي �ستكون اأمام م�سهٍد لتطوٍر عمراين 

تعي�سه اإمارة راأ�س اخليمة لتكتمل بها اللوحة وي�سهد اجلميع اأن 

اإىل  فيرتاود  لل�سياحة   عا�سمة  اأجمل  هي  اخليمة  راأ���س  اإم��ارة 

ذهنك هذا ال�سوؤال ، اأقطعٌة من الأر�س هي اأم عرو�ٌس زفت اإىل 

هذا الوطن اجلميل ؟! . 

اأعلى قمة 

يعّد جبل جي�س اأعلى قمة يف الإمارات العربية املتحدة، وجزء 

مليون   70 من  اأكرث  قبل  ت�سكلت  التي  احلجر  جبال  �سل�سلة  من 

الإم��ارات. ويحلق  راأ���س اخليمة يف  ال�سرقي من  عام يف اجلزء 

البحر،  �سطح  م�ستوى  فوق  مرتًا   1934 ارتفاع  على  جي�س  جبل 

حيث ميكنك ال�ستمتاع مب�ساهدة  املناظر اجلميلة  والت�ساري�س 

�ل�سياحية،  �لوجهات  و�أجمل  �جلبلية  �لقمم  �أعلى  من 

هناك حيث يلتقي �جلمال بال�سحر وتهُب ن�سمات �لعطر، 

فتقف �أمام لوحٍة حية تخلد يف �الأذهان ، لوحة تغازل ري�سة 

كل فنان ، وحتب�س �أنفا�س �لعد�سات ، �إنها �لتحفة �لطبيعية 

�إم��ارة  عنق  زينت  �لتي  �لكرمية  �الأحجار  باأجمل  �ملر�سعة 

�جلمال .
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عبد العزيز كرم  جبل جي�س

اأعلى القمم اجلبلية واأجمل الوجهات ال�سياحية

عبد العزيز كرم البلو�سي



اإ�سافة  راأ�س اخليمة   اإمارة  بها  التي متيزت  املتنوعة  الطبيعية 

اإىل ممار�سة  ريا�سات خمتلفة  لتعي�س جتربة فريدة من نوعها  .

الطق�س على قمة جبل جي�س 

يبلغ ارتفاع جبل جي�س يف راأ�س اخليمة 1934 مرتًا، وي�سجل 

عن  مئوية  درجات   10 مبعدل  برودة  اأكرث  حرارة  درجات  عادة 

غريها من املعامل ال�سهرية يف جميع اأنحاء البالد. 

حيث ترتاوح درجات احلرارة خالل اأ�سهر ال�سيف يف جميع 

املعامل الرئي�سية يف الإمارة بني 43 - 45 درجة مئوية، بينما تكون 

31 درجة مئوية  ال�  درجات احلرارة يف قمة جبل جي�س بحدود 

خالل النهار و 29 درجة مئوية خالل فرتة بعد الظهر. 

الهروب من حرارة  اإىل  واملقيمني  الزوار  يتطلع  بينما 

مناطق  يف  داخلية  ن�ساطات  ممار�سة  خالل  من  ال�سيف 

اأخرى من الإمارات العربية املتحدة، فاإن جبل جي�س مينح 

عن  يبحثون  الذين  واملقيمني  للم�سافرين  الأمثل  الفر�سة 

مغامرات مثرية يف الهواء الطلق ومناظر طبيعية متنوعة 

يف درج��ات ح��رارة اأك��رث ب��رودة بكثري مما هي عليه عند 

مب�ساهدة  ال�ستمتاع  اإىل  اإ�سافة  البحر،  �سطح  م�ستوى 

تطل  التي  اخليمة  راأ���س  يف  ال�ساحرة  الطبيعية  املناظر 

عليها قمة جبل جي�س.

جبل جي�س فاليت

حيث ميتاز جبل جي�س باأنه ي�سم اأطول م�سار انزلقي 

لالأرق���ام  غيني�س  مو�س�����وعة  م��ن  ب�سهادة  ال��ع��امل  يف 

القيا�سية ! .

و ع�ساق املرتفعات واملغامرات �سيعي�سون متعة جتربة امل�سار 

يف  كيلومرت   120 اإىل  ت�سل  ب�سرعة  بالعامل  الأط��ول  الن��زلق��ي 

ال�ساعة وحتى 150 كيلومرت يف ال�ساعة على ارتفاع 1680 مرت فوق 

وال�ستمتاع  جي�س  جبل  قمة  من  انطالقًا  البحر  �سطح  م�ستوى 

بهذه التجربة املزودوة مبعدات ربط خا�سة لهذه املغامرة واآمنة 

دقائق.  اأو ثالث  الطويلة حوايل دقيقتني  الرحلة  ت�ستغرق  حيث 
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اإىل  ال�سيوف  ي�سل  الرحلة  انتهاء  وع��ن��د 

من�سة هبوط معلقة ينتقلون بعدها اإىل خط 

ثاٍن لإكمال رحلتهم اإىل الأر�س.

الت�سلق باحلبال »فيا فرياتا« 

تعّد من�ساأة فيا فرياتا التجارية الأوىل من نوعها يف ال�سرق 

جي�س،  جبل  يف  اجلبال  لت�سلق  حمميًا  طريقًا  وتوفر  الأو���س��ط 

فيا فرياتا )وتعني  املتحدة.  العربية  الإمارات  دولة  اأعلى جبال 

بالإيطالية »طريق احلديد«( هو طريق ت�سلق حممي موجود يف 

جبال الألب وبع�س املواقع الأخرى. 

ا�ستمتع بثالثة حبال انزلقية مثرية جتتاز اأكرث من كيلومرت 

واحد على امتداد الطريق اجلبلي.  فيا فرياتا هو كبل فولذي 

ميتد على طول الطريق ويتم تثبيته ب�سكل دوري على ال�سخر)كل 

مرت اإىل 10 اأمتار(. ويتم ربط املت�سلقني اإىل الكابل اأثناء الت�سلق. 

متاهة جي�س املعلقة 

هي جتربة فريدة من نوعها ول ميكن تفويتها من خالل م�ساٍر 
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ع�سرة  ارتفاع  على  املغامرة  ملحبي  والعوائق  للتحديات  جديٍد 

اجتياز  عرب  الالمتناهية،  املتعة  من  وجتربة  الأر���س  عن  اأمتار 

التديل على احلبل وبع�س اجل�سور واحللقات  عدة حواجز مثل 

من  املغامرات  ع�ساق  املعلقة  جي�س  متاهة  تنا�سب   . املتاأرجحة 

كافة الفئات العمرية.

متنزه من�سة امل�ساهدة 

املثايل  امل��ك��ان  ه��و  جي�س  جبل  يف   Viewing Deck متنزه 

لال�سرتخاء لأولئك الذين يبحثون عن جتربة اأكرث راحة. يحتوي 

املتنزه �سبعة طوابق للم�ساهدة مع اثني ع�سر منظارًا يطل على 

مناظر رائعة للخليج العربي ووديان جبال احلجر، كل ذلك من 

ارتفاع 1.250 مرت فوق م�ستوى �سطح البحر. 

مت ت�سميم املتنزه مبا يتما�سى مع مبادئ ال�سياحة امل�ستدامة. 

واملتنزه م�ساء بالطاقة ال�سم�سية مع ال�ستدامة طويلة املدى التي 

تلعب اأي�سا دورا رئي�سيا يف عملياتها. 

جي�س  يختربون جبل  وه��م  ال�سياح  م�ساهدة  للزوار  ميكن 

اخلفيفة  والوجبات  باملرطبات  ال�ستمتاع  اأي�سًا  وميكن  فاليت، 

من املطاعم الكافيهات املتوفرة يف هذا املتنزه .

    PURO 1484 مطعم

اأكتوبر/  1 افُتتح يف  الذي  بورو«،  »1484 من  يتواجد مطعم 

ارتفاع  على  يقع  وهو  للمغامرة«،  جي�س  الأول، يف«مركز  ت�سرين 

1484 مرتًا عن �سطح البحر، ومن هنا ياأتي ا�سمه.

وي�ساهم ت�سميم املطعم على ا�ستغالل امل�ساهد الفريدة التي 

حتيط بالزائر باأق�سى درجة ممكنة يف الهواء الطلق ، مع �سرفة 

خارجية مب�سهد بانورامي. 

املوؤكد  من  املطعم،  داخل  بوجبتك  ت�ستمتع  كنت  اإذا  وحتى 

اأنه لن تفوتك امل�ساهد ال�ساحرة التي حُتيط بك بف�سل النوافذ 

الزجاجية الكبرية التي متتد من ال�سقف اإىل الأر�س.

ويقدم املطعم ماأكولت من مطبخ البحر الأبي�س املتو�سط
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م�����اذ� ي���ح���دث الأج�����س��ام��ن��ا ع��ن��دم��ا ن��ت��وت��ر �أو ن��ت��ع��ر���س 

ل�سغوطات نف�سية؟

باإفراز الدرينالني  يف البداية تقوم الغدة الكظرية 

وهو هرمون يوؤهب اجل�سم لال�ستجابة للخطر في�سرع 

يقوم  نف�سه  الوقت  ويف  التنف�س  ومعدل  القلب  دق��ات 

حتفيز  على  املهاد  حتت  ب  ي�سمى  الدماغ  من  جزء 

امل�سار الهرموين لإنتاج الكورتيزول الذي بدوره يحفز 

طريق  عن  للهروب  الطاقة  من  مزيد  لإنتاج  اجل�سم 

يحدث  م��اذا  ولكن  اجل�سم  ا�ستقالب  معدلت  زي��ادة 

النف�سية  لل�سغوطات  التعر�س  من  البعيد  امل��دى  على 

الدائمة؟

وال�سغوطات  التوتر  ا�ستمرارية  من  البعيد  املدى  على 

وا�ستمرارية حتفيز اجل�سم للتاأهب للهروب تتولد ا�سطرابات 

نف�سية فيزولوجية توؤدي لأمرا�س مزمنة مثل اأمرا�س القلب 

اإعداد : علياء عبد العزيز حميدان الزعابي

ال�سغوطات النف�سية

�أنه ال  و�ل�سغوطات من جميع �جلو�نب حتى  بالتحديات  �حلياة مليئة 

تخلو �أي مرحلة عمرية من �ل�سغوطات �لنف�سية و�لتي ما �إن �نتهت �سرعان 

ما �أتبعت بغريها و�الأمثلة على ذلك كثرية �سغوطات �لدر��سة ثم �لعمل ثم 

�ليومية  �الأح��د�ث  �مل��ادي وغريها من  �ال�ستقر�ر  ثم  �الإجتماعية  �مل�سوؤولية 

�لعابرة كازدحام �ملرور و�الأحد�ث �ملفاجئة �لتي تغري منط �حلياة.
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اأمرا�س  والتنف�سي،  اله�سمي  اجلهاز  اأم��را���س  وال�سرايني، 

الع�سالت واملفا�سل،واأمرا�س اجللد مثل الأكزميا.

وت�سريع  اجل�سم  مناعة  على  ال�سلبي  تاأثريه  اإىل  بال�سافة 

ال�سيخوخة والهرم.

متالزمة التكيف العام

The general adaptation syndrome (GAS)
لل�سغوطات  املزمن  التعر�س  بعد  املتالزمة  ه��ذه  حت��دث 

النف�سية ومتر خالل ثالث مراحل

والتي  الإن��ذار  مرحلة  وهي  الأوىل  املرحلة 

لت�سريع  الأدرينالني  باإفراز  اجل�سم  بها  يقوم 

الكورتيزول  واإف��راز  والتنف�س  النب�س  معدل 

اخلطر  ل�ستجابة  ال��الزم��ة  الطاقة  لتوفري 

الأي�س  ت�سريع عمليات  والهروب عن طريق 

وال�ستقالب.

املقاومة  مرحلة  وهي  الثانية  املرحلة 

التعر�س  ا�ستمرارية  ح��ال��ة  يف  وحت���دث 

ل��ل�����س��غ��وط��ات ال��ن��ف�����س��ي��ة وا���س��ت��م��راري��ة 

طريق  عن  ال�ستقالب  عمليات  ت�سريع 

ال�سغوطات  نتيجة  املفرزة  الهرمونات 

النف�سية.

مرحلة  وه���ي  ال��ث��ال��ث��ة  امل��رح��ل��ة 

ال�����س����ت����ن����زاف وحت��������دث ن��ت��ي��ج��ة 

ا�ستمرارية حتفيز اجل�سم ل�ستجابة 

وعند  البعيد  امل���دى  على  اخل��ط��ر 

ه���ذه امل��رح��ل��ة ت�����س��ت��ن��زف م���وارد 

اجل�سم وتبداأ الأمرا�س بالظهور 

املناعي  اجلهاز  �سعف  نتيجة 

ووظائف اجل�سم املتعددة.

ال�سداع التوتري

Tension Headache

يحدث ال�سداع 

ب�سبب  ال��ت��وت��ري 

ع�سالت  ���س��د 

ال��������وج��������ه 

وال��رق��ب��ة 

وق����������د 

لقلة  التعر�س  عند  �سوءا  وي��زداد  مزمنا  ال�سداع  هذا  يكون 

النوم، تخطي بع�س الوجبات، اإجهاد العينني، الإرهاق، ال�سد 

الع�سلي الناجت عن و�سعيات جلو�س خاطئة اأو ال�سغط النف�سي.

جتدر الإ�سارة باأن ال�سغط النف�سي ي�ستطيع زيادة ح�سا�سية 

ال�سابقة  للحالت  املرافق  الع�سلي  ال�سد  نتيجة  لالأمل  اجل�سم 

وبالتايل فاإن ال�سغط النف�سي يفاقم ال�سداع التوتري.

اأنواع ال�سخ�سيات من حيث ا�ستجابتها لل�سغوطات النف�سية

حل�سن احلظ فاإن الأعرا�س ال�سابقة ل حتدث عند جميع 

اأن  وباإرادتنا املطلقة  اأننا ن�ستطيع  اأي�سا  الب�سر واخلرب املفرح 
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مننع هذه املتالزمة من احلدوث وذلك عرب عدة ا�سرتاتيجيات 

خمتلفة وفعالة باإذن اهلل 

تعرف على نوع �سخ�سيتك

ال�سخ�سية من النوع 

(A)
هي �سخ�سية لديها اإح�سا�س مزمن باأهمية الوقت و�سرورة 

وق��ت، غالبا ما ت�ساحب  اأق��ل  املهام يف  اأك��رب قدر من  اإجن��از 

الع�سبية والعدوانية هذه ال�سخ�سية ويتمنى ال�سخ�س املت�سف 

اإىل  بالإ�سافة  يومه  يف  اأك��رث  �ساعات  وج��ود  ال�سخ�سية  بهذه 

وجود الدافع التناف�سي املفرط عنده.

ويف املقابل ال�سخ�سية من النوع 

(B)
هي �سخ�سية هادئة تتميز باأنها اأكرث ا�سرتخاء وراحة

اأثبتت الدرا�سات اأن ال�سخ�سيات املت�سفة بالنوع الأول هي 

اأكرث عر�سة لأمرا�س القلب وال�سرايني.

تعلم طريقة حل امل�سكالت

هناك منطان رئي�سان للتاأقلم مع م�ساكل احلياة وذلك عرب 

الرتكيز على م�ساعرنا جتاه هذه  اأو  امل�سكلة  الرتكيز على حل 

امل�سكلة

ب�سكل  اإزالتها  اأو  امل�سكلة  بتغيري  نقوم  قد  الأول  النمط  يف 

لها  امل�ساحب  النف�سي  ال�سغط  من  نتخل�س  وبالتايل  فعال 

وذلك عن طريق اإدراك �سبب امل�سكلة وتعريفها ثم التفكري يف 

احللول املتاحة اأو اخليارات املتوفرة يف الظروف احلالية ومن 

اإىل  الو�سول  حتى  حل  لكل  والإيجابيات  ال�سلبيات  موازنة  ثم 

اخليار الأن�سب واخليار البديل.

اأو  امل�سكلة  حل  لن�ستطيع  وعندما  الثاين  النمط  يف  بينما 

امل�ساحبة  ال�سلبية  امل�ساعر  تقليل  �سرورة  على  نركز  تغيريها 

التعر�س  تقليل  امل�سكلة،  م�سدر  جتنب  طريق  عن  للم�سكلة 

وهنا  ابتالء  واأكرث  حظا  اأتع�س  هم  مبن  النف�س  مقارنة  اإليها، 

تاأتي �سرورة ا�ست�سعار نعم اهلل وف�سله علينا اأو ا�ستخراج فائدة 

اإيجابية من و�سط البيئة ال�سلبية وذلك من خالل اإعادة تقييم 

امل�سبب لل�سغط النف�سي والنظر اإليه من زاوية اأخرى.

العتقاد باأن لديك ال�سيطرة على �سغوطات احلياة

اإن اإميانك بقدرتك ال�سخ�سية بالتاأثري على ظروف حياتك 

ور�سم توقعاتك من الأحداث بالطريقة التي تريدها له اأثر كبري 

على �سعادتك بل وعلى �سحتك اأي�سا حيث اأثبتت الأبحاث اأن 

م�ساحبا  كان  باحلياة  ال�سخ�سي  التحكم  باإمكانية  الت�سور 
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لآثار اإيجابية على ال�سحة البدنية والنف�سية واإبداء تفاعل اأقل 

مع �سغوطات احلياة املختلفة.

و�سرورة  للظروف  ال�ست�سالم  ع��دم  حقيقة  تكمن  وهنا 

لكل  واإيجاد خمرج  التي نحب  بالطريقة  لر�سم حياتنا  ال�سعي 

عقبة.

العالقات الجتماعية

النا�س؟  ع��ن  م�ستغنيا  مب��ف��رده  العي�س  ي�ستطيع  منا  م��ن 

تكوين  اإىل  مييل  بطبيعته  الإن�سان   ... م�ستحيل  بالطبع  هذا 

ثم  الأق���ارب  ثم  العائلة  من  ابتداء  به  حتيط  عالقات  �سبكة 

هذه  اأف��راد  جميع  واملعارف.  الزمالء  ثم  املقربني  الأ�سدقاء 

ال�سبكة متثل الدعم الجتماعي لل�سخ�س من خالل ال�ستماع، 

الن�سح، الإر�ساد، التوجيه، التحفيز، املوا�ساه، واأي�سا الت�سلية 

وال�ستمتاع بالوقت.

م�ستويات  يزيد  الجتماعي  الدعم  اأن  الدرا�سات  اأثبتت 

اأم���را����س الرت���ف���اع �سغط ال��دم  امل��ن��اع��ة يف اجل�����س��م وي��ق��ل��ل 

والأمرا�س امل�ستع�سية اأي�سا 

الدعم  اأ�سبح  الجتماعي  التوا�سل  �سبكات  وج��ود  وم��ع 

الجتماعي مي�سرا اأكرث من اي وقت �سبق فلنتوا�سل مع اأحبتنا 

ولنقدم الدعم الجتماعي املتبادل.

ممار�سة الريا�سة

اأثبتت الدرا�سات اأن ال�سخا�س الذين يتمتعون بلياقة بدنية 

هم اأقل تاأثرا بال�سغوط النف�سية وبالتايل اأقل تعر�سا لالأمرا�س 

تخ�سي�س  امل�سنح�سن  من  لذلك  للتوتر  امل�ساحبة  الع�سوية 

لأنها  وذلك  الريا�سة  ملمار�سة  اليومي  الروتني  من  ي�سري  وقت 

تعاك�س التاأثريات ال�سلبية لهرمونات التوتر على اجل�سم فتحمي 

اجل�سم منها واأي�سا تبطئ حدوث ال�سيخوخة وحتمي الذاكرة.

والأح��داث  املنغ�سات  من  احلياة  لتخلو  قد  النهاية  ويف 

املفتاح  وحدك  اأنت  لديك  ولكن  النف�سية  وال�سغوطات  املوترة 

واخليار اإما اأن ت�سمح لها باقتحام حياتك وهدم �سحتك اأو اأن 

تكون اأقوى منها وتوظفها مل�ساحللك وتتغلب عليها 

ت�ستمتع  واأن  حت��ب  م��ن  م��ع  تتوا�سل  اأن  تن�سى  ل  واخ���ريا 

بها  وتزيد  احلياة  �سغوطات  بها  تزيل  يومية  بدنية  بريا�سة 

�سحتك ومناعتك، خذ الأمور بهدوء وروية وانظر اإىل الأحداث 

من زوايا خمتلفة علك جتد املنحة يف املحنة 

�سلى  للنبي  قال  رجال  اأن  عنه  اهلل  ر�سي  هريرة  اأبي  عن 

اهلل عليه و�سلم: اأو�سني. قال: )ل تغ�سب فردد مرارا قال: ل 

تغ�سب( رواه البخاري
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على  والحتفالت  الفعاليات  من  العديد  املارية  ت�ست�سيف 

مدار العام مما يجعلها اأكرث اجلزر حيوية وجماًل.

اأف�سل الأن�سطة يف جزيرة ماريا يف اأبوظبي

اإطاللة  يوفر  وال��ذي   ، اأبوظبي  يف  املارية  جزيرة  مم�سى 

غاية  اأج��واء  ويبعث  العربي،  اخلليج  �ساطئ  على  ورائعة  بهية 

متعة  �ستجد  العيون،  ويبهر  مميز  حولك  ما  فكل  اجلمال،  يف 

غامرة اأثناء �سرّيك على هذا املم�سى وم�ساهدة معامل اجلزيرة 

اإعداد : علياء عبد العزيز حميدان الزعابي

جزيرة املارية يف اأبوظبي

�أب��وظ��ب��ي تعد �ل��وج��ه��ة �ملُ��ث��ل��ى للحياة  ج��زي��رة �مل��اري��ة يف 

�ل��ع�����س��ري��ة، �ل��رف��ي��ه، ك��م��ا ت��ع��د م���رك���ز�ً ل��الأع��م��ال و�ل��ن��م��و 

جذباً  و�أكرثهم  �أبوظبي  جزر  �أجمل  من  وهي  �ال�ستثماري، 

ر�ئعة،  وف��ن��ادق  مذهل،  ت�سوق  مركز  من  ت�سمه  ملا  لل�سّياح، 

باالإ�سافة �إىل �ملطاعم �ملميزة وكذلك عدد من �ملقاهي.
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املتنوعة.

قيم 
ُ
جالرييا مول من اأرقى مراكز الت�سوق يف املدينة، الذي اأ

ذاته،  بحد  �سياحية  وجهة  ليكون  اأبوظبي  املارية  جزيرة  على 

جتارية  عالمة   50 من  اأك��رث  الفخم  ال�سرح  هذا  ي�سم  حيث 

مناطق  الفريدة،  املجوهرات  متاجر  اإىل  بالإ�سافة  عاملية، 

ترفيهية، مطاعم عاملية، والعديد من املتاجر الأخرى.

تقنيات  باأعلى  املجهز  اأبوظبي  يف  املارية  جزيرة  م�سرح 

عليه  تقام  الذي  هو  املذهلة،  والديكورات  الإ�ساءة  ال�سوت، 

اأكرب احلفالت لنجوم الوطن العربي املميزين، يف العديد من 

املنا�سبات الوطنية وغريها، �ستجد فر�سة رائعة حل�سور حفل 

لنجمك املف�سل على هذا امل�سرح.

مطاعم جزيرة املارية يف اأبوظبي ، �ستنال اأرقى اخلدمات 

املقدمة وباأعلى جودة، مع قائمة طعام متنوعة، كما توفر تلك 

على  الرائعة  واملعامل  �ساطئ  على  اخلالبة  الإطاللة  املطاعم 

اجلزيرة، فتحظى بوجبة �سهية ومناظر طبيعية رائعة.

جمموعة  ت�سم   ، اأبوظبي  يف  املارية  جزيرة  على  املقاهي 

لت�ستمتع  الأف�سل  بينهم  من  فتخري  املقاهي،  اأ�سهر  من  رائعة 

بالقهوة مبذاقك اخلا�س

لعل  اأبوظبي،  مارية يف  تُقام على جزيرة  متعددة  فعاليات 

ال�سنة  بداية  مع  ال�سينية  للقرية  املارية  ا�ست�سافة  اأب��رزه��ا 

ال�سينية، والتي تقدم فعاليات مبهجة، وعرو�س رائعة بالإ�سافة 

اإىل الأك�ساك ال�سغرية التي توفر منتجات �سينية متعددة

مو�سوعة ويكيبيديا �حلرة 



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

املهمة والأيام العاملية التي �سجلها التاريخ يف �سفحاته ، وطوتها ال�سنون لت�سبح جمرد ذكرى 

ليوم حددته الوقائع التي ح�سلت به.

وبني اأيديكم قائمة م�سغرة لأهم ماحدث يف �سهر ) يناير ( وجمرياته ب�سكل خمت�سر ، 

لنعرب معكم رحلة عرب بوابة الزمن وما �سطرته ال�سنون املا�سية من اأحداث ووقائع، لنتنف�س 

عبق املا�سي ون�ستح�سر ما فاتنا من جمريات قد تكون ُحفرت كاأيام ثابتة �سنويًا اأو تكون غريت 

تاريخ اأمٍم وح�سارات.

1/ينــــاير

وتبداأ دولة العزة وال�سموخ عامها اخلم�سني

حتتفل دولة الإمارات بيوبيلها الذهبي يف عام 2021 مبنا�سبة 

مرور 50 عامًا على الحتاد والعزمية والقوة،  اإذ مرت على الدولة 

نعتّز  التي  الإجن���ازات  من  بالكثري  مليئة  و  م�ستمرة  عقوٍد  خم�سة 

ر�سمه  الذي  العريق  ما�سينا  كّونت  التي  الأعوام  فهي  بها،  ونفتخر 

ن�ستعد  كنا   2020 ع��ام  يف  ونحن  اإع��الن��ه،  منذ  الحت��اد  موؤ�س�سوا 

خلم�سة عقوٍد اأخرى لرن�سم مالمح م�ستقبل دولتنا ال�ساخمة، فنحن 

بكل  العظيمة  دولتنا  تدخلها  وجديدة  خمتلفة  مرحلة  اأعتاب  على 

عزمية ومثابرة واإ�سرار، ولدى قادتها واأبنائها الكثري من امل�ساريع و 

املبادرات املحكومة با�سرتاتيجية مدرو�سة وتخطيط متقن، ن�ستقبل 

دائمًا  عهدناها  كما  الدولة  لتبقى  م�سبوقة،  غري  بهّمة  هذا  عامنا 

واأبدًا ، تبداأ و تخطط.. ثم تنّفذ.. وبعدها حتتفل بالإجناز.

وتعترب مقارنة �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد اآل مكتوم، 

»نعلن  بينها  والريادة وربطه  والتمكني  التاأ�سي�س  رعاه اهلل، مراحل 

اليوم العام القادم عام ال�ستعداد للخم�سني، نريد تطوير خططنا 

وم�ساريعنا وتفكرينا، قبل خم�سني عامًا �سمم فريق الآباء املوؤ�س�سني 

حياتنا اليوم، ونريد العام القادم ت�سميم اخلم�سني عامًا القادمة 

لالأجيال اجلديدة«، هي مبثابة منهاج عمل وخريطة طريق وا�سحة 

للكيفية التي حتتفل 

ب���ه���ا الإم�����������ارات 

مب���ن���ا����س���ب���ات���ه���ا 

ال�����������س�����ع�����ي�����دة، 

اأنها  على  وت��اأك��ي��د 

����س���ت���ب���ق���ى دوم�������ًا 

دول����ة دي��ن��ام��ي��ك��ي��ة 

ال���را����س���خ���ة  وت���رت���ك���ز ع���ل���ى ج�����ذوره�����ا  ت���ع���ت���ّز مب��ا���س��ي��ه��ا ،، 

وت��ن��ف��ت��ح  امل����ع����ايل،  ن��ح��و  وال���ت���ط���ّل���ع  الأع����ل����ى  اإىل  ال�����س��م��وخ  يف 

 ع��ل��ى ال���ع���امل وح�������س���ارات���ه ل��ت��ت��ف��اع��ل م��ع��ه��ا وت�����س��ه��م ف��ي��ه��ا .

 وت�سري قافلة دولة الإمارات بثبات نحو امل�ستقبل بطموحات واأهداف 

ل تعرف امل�ستحيل ، وعزمية ل تلني ولي�س لها حدود ، لأنها ت�ستلهم 

معجزات،  من  حققه  ما  اإىل  وت�ستند  »زاي���د«  وعطاء  اإرث  دائ��م��ًا 

ال�سفوف  بغري  تر�سى  ل  طموحة  حكيمة  قيادة  ب��روؤي��ة  وت�ستنري 

اهلل  عاهدوا  الذين  الوطن  هذا  اأبناء  �سواعد  على  وتعتمد  الأوىل، 

ثّم قيادتهم على الإخال�س والوفاء والعطاء ليظل ا�سم الوطن عاليًا 

ورايته خفاقة �ساخمة يف ال�سماء.

وما تتميز به دولة عن غريها من دول العامل، اأنها حتر�س دائمًا 

العرب  وا�ستلهام  متوازن  ب�سكل  وامل�ستقبل  املا�سي  بني  الربط  على 

تطّلعاتها،  مع  ين�سجم  نتائجها مبا  وتطويع  التجارب  من  والدرو�س 

م�ستقبلها  مالمح  لر�سم  بانفتاح  الواقع  معطيات  من  وال�ستفادة 

ب�سكل مدرو�س ، ويكمن ال�سّر وراء ما حققته هذه الدولة الفتية من 

الوطنية ومتكني  امل�سلحة  ت�سع  ر�سيدة حكيمة  قيادة  هو  اإجنازات 

القمم و�سعادة املواطن والرتقاء  الدولة يف املقدمة واملناف�سة على 

حمور  دائمًا  منه  لتجعل  اأولوياتها  مقدمة  يف  حياته  مقومات  بكل 

ويلتف حول  يندمج مع وطنه  الذي  املجيد  ال�سعب  اهتمامها، وهذا 

نحو  ثابتة  خطى  على  وي�سري  املع�سم  حول  ال�سوار  التفاف  قيادته 

ارتقاء القمم، وهي 

ا�ستثنائية  ع��الق��ة 

ب�������ني ال�����ق�����ي�����ادة 

تخت�سر  وال�سعب 

ق����وان����ني ال��ن��ج��اح 

ومتطّلبات التفّوق.
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يناير 

خلود را�سد املزروعي



9/يناير

رائد ف�ساء يحطم الرقم القيا�سي

يوم   366 بولياكوف   الف�ساء فالريي  رائ��د  اأكمل   1995 عام  يف 

البقاء  القيا�سي يف  الرقم  الف�سائية مري ليحطم بذلك  يف املحطة 

اأطول  واأم�سى  الف�ساء، وهو رائد ف�ساء من رو�سيا   اأطول مدة يف 

املحطة  يف  الف�ساء  يف  لوجوده  ة  م��َدّ

 437 الرو�سَيّة مري وهي  الف�سائَيّة 

يوًما و18 �ساعة من عام 1994 اإىل 

1995، واجلدير بالذكر اأنه حا�سل 
والأو�سمة  اجلوائز  من  العديد  على 

يف  ال�ستحقاق  و���س��ام  اأهمها  وم��ن 

ا�ستك�ساف الف�ساء

13/يناير 

اأول عربية تتوىل من�سب رئا�سة الربملان الهولندي

انتخاب الربملانية خديجة عريب لتويل من�سب  2016 مت  يف عام 

هذا  يف  وم�سلمة  عربية  اأول  لت�سبح  الهولندي،  رئا�سة الربملان 

املن�سب، وتعترب �سيا�سية هولندية من اأ�سول مغربية وهي برملانية 

منذ 1998، وكانت خديجة عريب قد 

يف  كانت  عندما  هولندا  اإىل  هاجرت 

اإطار  يف  عمرها  من  ع�سرة  اخلام�سة 

در�ست علم  حيث  الأ�سرة،  �سمل  جمع 

من  وكانت  الج��ت��م��اع يف اأم�����س��رتدام، 

يف  املغربيات  الن�ساء  احتاد  موؤ�س�سات 

هولندا، وترتكز اهتماماتها ال�سيا�سية 

على حماربة العن�سرية والتمييز.

7/يناير  

الـــزوار  بــيــزا اأمــام  اإيطاليا تغلق برج 

ب�سبب ا�ستداد درجة ميله واخلوف عليه 

من ال�سقوط

يف عام 1990 مت اإغالق برج بيزا اأمام الزوار 

ومنع ال�سياح من ت�سلقه لأنه معر�س لالنهيار يف 

اأي حلظة ، مت اقرتاح العديد من الطرق لتثبيت 

من  مرتي  طن   800 اإ�سافة  �سمنها  من  الربج 

املرتفع  الطرف  على  مقابل  كثقل  الر�سا�س 

لت�سحيح  النهائي  احلل  ال��ربج.  قاعدة  من  اأو 

امليالن كان اإزالة 38 مرت مكعب من الرتبة من 

ومت  ال��ربج.  قاعدة  من  املرتفع  الطرف  حتت 

اإعالن الربج »م�ستقرا« لثالثمئة عام قادمة على 

القل. وبعد عقد من جهود الت�سحيح والتثبيت 

دي�سمرب   15 يف  للزوار  الأب���واب  فتح  اإع��ادة  مت 

2001، واجلدير 
اأن  ب����ال����ذك����ر 

ارتفاع الربج هو 

عن  م��رتا   56،2
الأر����س.  �سطح 

وت����ق����در ك��ت��ل��ت��ه 

ب14،500 طن. 

وامل���ي���ل احل���ايل 

 5.5 ب�����  ي���ق���در 

درج����ة، ول��ل��ربج 

294 درجة.

2/ينــــاير

وفاة الرحالة الإماراتي �سامل بن غبي�سة

 2016 عام  اليوم من  مثل هذا  بها منذ طفولته، ويف  قام  التي  الرحالت  العديد من  بعد 

غادرنا الرحالة الإماراتي �سامل بن غبي�سة الرا�سدي، بعد اأن �سجل ا�سمه يف تاريخ املنطقة، 

من خالل م�ساركته الرحالة امل�سهور ويلفرد ثي�سجر، اأو »مبارك بن لندن« كما عرف لدى 

1945 و1950،  الربع اخلايل مرتني يف عامي  �سكان املنطقة، يف رحلة اجتيازه ل�سحراء 

واليوميات التي �سجلها بن لندن عن الرحلتني يف كتابه ال�سهري »رمال عربية«، متطّرقًا فيه 

اإىل مرافقيه )ال�ساملني( �سامل بن غبي�سة و�سامل بن كبينه، وكانا وقتها يف ال�15 من العمر، 

بل وقام »بن لندن« باإهداء الكتاب لهما. 
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15/يناير  

افتتاح اأعظم امل�ساريع الهند�سية بالقرن الع�سرين

ل�سد  ال��ر���س��م��ي  ب��الف��ت��ت��اح  الح��ت��ف��ال  مت  م�سر  يف   1971 ع���ام  يف 

النيل يف  مائي على نهر  العايل ويعترب �سد  اأ�سوان العايل اأو ال�سّد 

ال�سد  �ساعد  وقد  النا�سر ،  اأن�سئ يف عهد جمال عبد  جنوب م�سر، 

اآثار في�سان النيل.  كثريًا يف التحكم على تدفق املياه والتخفيف من 

تبلغ  كما  مرت،   980 القاعدة  وعر�س  مرت   3600 ال�سد  طول  ويبلغ 

عر�س القمة 40 مرتا، والرتفاع 111 مرت ، وحجم ج�سم ال�سد 43 مليون مرت مكعب من اإ�سمنت وحديد ومواد اأخرى، وميكن اأن مير 

خالل ال�سد تدفق مائي ي�سل اإىل 11،000 مرت مكعب من املاء يف الثانية الواحدة، وجتدر الإ�سارة هنا اإىل اأن اأول من اأ�سار اإىل بناء 

هذا ال�سد هو العامل العربي امل�سلم احل�سن بن احل�سن بن الهيثم والذي مل تتح له الفر�سة لتنفيذ فكرته وذلك ب�سبب عدم توفر الآلت 

الالزمة لبنائه يف عهده، ومن املهم معرفة التقرير الدويل الذي اأ�ساد اأن ال�سد العايل تفوق على 122 م�سروعات عمالقًا يف العامل 

ملا حققه من فوائد عادت على اجلن�س الب�سري �� حيث وفر مل�سر ر�سيدها ال�سرتاتيجي يف املياه بعد اأن كانت مياه النيل من اأ�سهر 

الفي�سانات تذهب �سدًى يف البحر املتو�سط .

18/يناير  

من  �سا�سك�س  دوقي  جتريد  عن  ر�سميًا  الإعــالن 

لقب ) �ساحب ال�سمو امللكي ( 

اإل��ي��زاب��ي��ث  اأع���ل���ن���ت   2020 ع����ام  م���ن  ال���ي���وم  ه����ذا  م��ث��ل  يف 

الثانية ملكة اململكة املتحدة  ر�سمًيا جتريد دوقي �سا�سك�س الأمري 

هاري وزوجته ميجان من لقب »�ساحب ال�سمو امللكي« وما يت�سل 

به من امتيازات، بعد قرارهما التخلي عن مهامهما امللكية.

املتحدة الأمري  اأبناء ويل عهد اململكة  ثاين  هاري  الأمري  ويعترب 

ال�ساد�س يف  ويعترب  ويلز،  اأمرية  الأوىل ديانا  زوجته  ت�سارلز من 

وزوجته ميغان  هاري  الأمري  ذكر  وقد   ، عر�س بريطانيا  ترتيب 

رفيعي  ك�«ع�سوين  دورهما  عن  التنازل  يريدان  اأنهما  بيان  يف 

لي�سبحا م�ستقلني  اأنهما �سيعمالن  و  املالكة  العائلة  امل�ستوى« يف 

ماديًا ، واأّدى ذلك اإىل اأن ُتعلن امللكة  اأنها وافقت على رغبة هاري 

العمل  اإىل  ينتقال  اأن  وقررت  ا�ستقاللية،  اأكرث  وميجان يف حياة 

بدوام جزئي اإىل كندا.

21/يناير  

افتتاح اأول مكتب بريد يف الكويت 

عام 1899 عن  بني االكويت وبريطانيا   احلماية  اتفاقية  اأثمرت  قد 

كان  ال��ك��وي��ت ال��ذي  يف دول���ة  بريطاين  �سيا�سي  مقيم  اأول  تعيني 

الكولونيل )نوك�س( والذي اح�سر معه م�ساعد طبيب جراح  يدعى 

الربيدية يف  الربيد حيث مور�ست اخلدمات  وم�ساعدا م�سوؤول عن 

الكويت مع بداية ا�ستقرار املقيم ال�سيا�سي يف الكويت، ال ان افتتاح 

اأول مكتب بريد ر�سميا يف دولة الكويت كان يف عام 1915 وكان ذلك 

يف عهد املغفور له ال�سيخ مبارك بن �سباح.

وكان مقر مكتب الربيد يف مبنى مقر املعتمد ال�سيا�سي الربيطاين 

الواقع يف منطقة ال�سرق ، والذي عرفه الكويتيون فيما بعد ب )بيت 

الت�سال  و�سائل  احدى  هي  الربيدية  اخلدمات  وكانت   ، ديك�سن( 

املهمة التي كان لبد منها يف بلد يعتمد اقت�ساده اأ�سا�سا على التبادل 

تعتمد  املا�سي  يف  �سكانه  معظم  عمل  وطبيعة  كالكويت  التجاري 

ب�سورة كبرية على ال�سفر والغرتاب ملدد طويلة ت�ستغرق عدة اأ�سهر 

اىل بلدان بعيدة مما اأدى اإىل ن�سوء حركة ن�سطة نوعًا ما للمرا�سالت 

بني املغرتبني الكويتيني خارج الكويت واأهلهم يف الكويت .
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30/يناير  

ر�سميًا ) كوفيد ( حالة طارئة لل�سحة العامة 

ت�ستدعي القلق الدويل

عام  من  اليوم  ه��ذا  مثل  يف  العاملية  ال�سحة  منظمة  قامت   

العامة  لل�سحة  طارئة  SARS-CoV-2 كحالة  بتعيني   2020

�سحية  لأزم��ة  ر�سمي  اإع��الن  هو  و   ، ال��دويل  الهتمام  حمل 

عامة حمتمل اأن يكون لها متدد عاملي، ت�سدره جلنة الطوارئ 

التابعة ملنظمة ال�سحة العاملية والتي تعمل حتت لوائح ال�سحة 

الدولية.

يف تاريخ املنظمة اأعلنت حالة الطوارئ العامة 6 مرات اأخرها 

اجلديد حالة  كورونا  اإعالن فريو�س  بعد   2020 يناير   30 يف 

طوارئ.

والعالجات  اللقاحات  تطوير  ت�سريع  الإعالن يف  اأهمية  تتمثل 

والت�سليل،  ال�سائعات  انت�سار  ومكافحة  والت�سخي�سات، 

املوارد  وتقييم  الثغرات  وحتديد  ال�ستعداد  خطط  ومراجعة 

انتقال  ومنع  ورعايتها  وعزلها  احلالت  على  للتعرف  الالزمة 

ل�سببني:  حتدث  التاأخري  حالت  زالت  ما  ذلك  ومع   ، العدوى 

بني  م��ا  الزمنية  ال��ف��رتة  ي��ح��دث يف  ال���ذي  ال��ت��اأخ��ر  ه��و  الأول 

على  ال�سحية  الرعاية  نظام  وتاأكيد  الأوىل،  اكت�ساف احلالة 

يقوم  مالئم  مراقبة  بنظام  م�سحوًبا  وذلك  املر�س،  انت�سار 

بجمع البيانات، وتنظيمها وتطويرها. الثاين يتمثل يف الفرتة 

الزمنية ما بني اكت�ساف انت�سار املر�س، والعرتاف بالنت�سار 

ووفًقا    ، الدويل  لالهتمام  واإق��راره كمحل  له  النطاق  الوا�سع 

2005م، هناك  للقواعد املُنِظمة لل�سحة العامة ال�سادرة عام 

ط��وارئ  لإع��الن��ات  الفورية  بال�ستجابة  للدول  قانوين  اإل��زام 

ال�سحة العامة.

انتقال  حالة  ُوثقت   ،2020 يناير   20 يف  اأن��ه  بالذكر  واجلدير 

ب�سكل  يف غوانغدونغ يف ال�سني  لآخ���ر  اإن�����س��اٍن  م��ن  للعدوى 

جلنة  فريق  رئي�س  وهو  نان�سان  ح�سب ت�سونغ  وذل��ك  ر�سمي، 

حالة  اأول  اأن  من  الرغم  على  التف�سي،  يف  للتحقيق  ال�سحة 

اإ�سابة معروفة حالًيا مت العثور عليها يف 17 نوفمرب 2019.

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

لنختار لكم من ال�سبكة العنكبوتية بع�س الأحداث واملنا�سبات 

التي �سَطرت خطوطها يف �سنواٍت م�ست.

26/يناير  

اليوم العاملي للجمارك

اأقيمت اجلل�سة الفتتاحية ملجل�س التعاون اجلمركي يف بروك�سل ببلجيكا. وح�سر 

1994  اأعيدت ت�سمية املركز اإىل  اأوروبيًا. ويف عام  هذه الدورة �سبعة ع�سر بلدًا 

بلدًا   179 من  اليوم  املخ�س�سة  املنظمات  واأ�سبحت  العاملية،  اجلمارك  منظمة 

اأع�ساًء يف منظمة اجلمارك العاملية ، واأ�سبح اليوم العاملي للجمارك ُيعقد �سنويًا 

يف 26 يناير، ويركز على ظروف العمل والتحديات التي يواجهها موظفو اجلمارك 

يف وظائفهم. وتنّظم املوؤ�س�سات اجلمركية حول العامل فعاليات توعية عامة حيث 

اأنها تقوم بتثقيف اجلمهور حول وظائفهم وم�سوؤولياتهم جتاه املجتمع.
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Editorial
Recovery Committee 

There is no doubt that the Distinguished Civili-
zational Achievement remains a Brilliant Light that 
cannot be extinguished by a Strong Wind or Unjust 
Storms. Based on the foregoing, the World’s Civili-
zations over the ages remain an Eternal Landmark 
that the Zealots, Researchers and Scientists express.

If we start talking about the UAE Civilization 
Journey, then we will start an endless conversa-
tion about a Journey of Thousands Miles. Yet, the 
talk today will be limited to Coronavirus Recov-
ery Committee -the virus that bedeviled the whole 
world-. 

This National Coronavirus Management, Gov-
ernance and Recovery Committee has been able to 
set a distinguished example in efficiency, sacrifices, 
giving and services. It is sufficient to address En-
tities Proactive Support Programs, Rules and Re-
sponsibilities, and to measure Strategic and Opera-
tional Performance Indicators in order to overcome 
this epidemic and brining back light, brightness and 
wellness to our beloved country. 

Based on the various, multiple and qualitative 
efforts made to face Covid-19, the UAE has gained 
the lead and is considered at the forefront of Arab 
Countries in dealing  with this epidemic, ranking 
First on the Arab Level and 37th on the Interna-
tional Level.

Towards the beginning of a New Year, we pray 
to Almighty Allah to increase the UAE’s strength 
and pride and to remain people’s life in health, hap-
piness and joy.  

We extend our appreciation to the Benefactors 
who has proven that the Love of Country is not 
equivalent to any other love and that the Practical 
Application is a Vivid and Credible Picture.

Munther Mohammed bin Shakar 
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His Highness Sheikh Saud bin Saqr Al 
Qasimi, Supreme Council Member and Ruler 
of Ras Al Khaimah, has sent a message of 
congratulations to King Hamad bin Isa Al 
Khalifa of Bahrain on His country’s National 
Day, which is marked on 16th December.

In the cable, H.H. Sheikh Saud wished 
permanent development and progress for the 
Government and People of Bahrain.

H.H. Sheikh Mohammed bin Saud bin 
Saqr Al Qasimi, Crown Prince of Ras Al 
Khaimah, also dispatched a similar messag-
es to the Bahraini King, and to Prince Sal-
man bin Hamad Al Khalifa, Bahraini Crown 
Prince and Prime Minister, on the occasion.

RAK Ruler congratulates Bahraini King on National Day

RAK Ruler offers condolences to Saudi King on death of 
Princess Hessa

RAK Ruler offers condolences to King of Bahrain on death 
of Sheikh Mohammed bin Abdullah bin Hamad Al Khalifa

His Highness Sheikh Saud bin Saqr Al Qasi-
mi, Supreme Council Member and Ruler of Ras 
Al Khaimah, has sent a cable of to the Custodian 
of the Two Holy Mosques, King Salman bin Ab-
dulaziz Al Saud of Saudi Arabia, on the death of 

Princess Hessa bint Faisal bin Abdulaziz Al Saud.
H.H. Sheikh Mohammed bin Saud bin Saqr Al 

Qasimi, Crown Prince of Ras Al Khaimah, dis-
patched a similar cable.

His Highness Sheikh Saud bin Saqr Al Qasimi, 
Supreme Council Member and Ruler of Ras Al 
Khaimah, has sent a cable of condolences to King 
Hamad bin Isa Al Khalifa of Bahrain on death of 
Sheikh Mohammed bin Abdullah bin Hamad Al 
Khalifa.

His Highness prayed to Almighty Allah to rest 
his soul in paradise and to grant his family solace 
and patience.

H.H. Sheikh Mohammed bin Saud bin Saqr Al 
Qasimi, Crown Prince of Ras Al Khaimah, dis-
patched a similar cable to King of Bahrain.
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Ruler of Ras Al Khaimah reviews 
the Strategy of Ministry of Finance

His Highness Sheikh Saud 
bin Saqr Al Qasimi, Supreme 
Council Member and Ruler of 
Ras Al Khaimah, received H.E. 
Obaid Humaid Al Tayer, Minis-
ter of State for Financial Affairs.

During the meeting, H.E. Al 
Tayer briefed H.H. Sheikh Saud 
about the Strategy of the Min-
istry of Finance, which aims to 
enhance the country’s Financial 
and Economic Competitiveness 
and Develop its International 
Ties with relevant International 
Organizations.

His Excellency Al Tayer also 
explained the key development 
initiatives launched by the Min-
istry to promote the culture of 
innovation and smart transfor-
mation, create an organizational 
working environment, and im-
prove services.

His Highness Sheikh Saud 
commended the Ministry’s ef-
forts to improve the UAE’s 
Competitiveness and Enhance 
its Financial and Economic Ties, 
as well as its role in encouraging 
partnerships with leading global 
economies and maintaining the 
country’s financial sustainabil-
ity.

Ruler of Ras Al Khaimah condoles Emir of Kuwait on 
death of Sheikh Nasser Sabah Al Ahmad Al Jaber Al Sabah

His Highness Sheikh Saud bin Saqr Al Qasimi, 
Supreme Council Member and Ruler of Ras Al 
Khaimah, has sent a cable of condolences to Emir 
of Kuwait His Highness Sheikh Nawaf Al Ahmad 
Al Jaber Al Sabah on the death of Sheikh Nasser 
Sabah Al Ahmad Al Jaber Al Sabah. H.H. Sheikh 

Saud sent a similar cable to Sheikh Meshal Al Ah-
mad Al Jaber Al Sabah, Crown Prince of Kuwait.

H.H. Sheikh Mohammed bin Saud bin Saqr Al 
Qasimi, Crown Prince of Ras Al Khaimah, dis-
patched similar messages to Sheikh Nawaf and His 
Crown Prince.
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Ras Al Khaimah Municipality De-
partment and Ras Al Khaimah Eco-
nomic Zones Authority “RAKEZ” 
honored the winners of Ras Al 
Khaimah Innovative Energy Com-
petition “School Edition” during a 
ceremony that was held at RAKEZ 
HQ, in the presence of Senior Of-
ficials and Winners.

The competition that was organ-
ized by Ras Al Khaimah Municipal-
ity and sponsored by RAKEZ was 
kicked off in January 2020 with 
over 50 schools participation and 
more than 100 students’ submis-

Based on Ras Al Khaimah 
Government vision aimed at 
enhancing the Business En-
vironment to build a competi-
tive and knowledge economy 
based on the availability and 
the development of Global 
Quality Initiatives through 
procedures of International 
Standards Measures and a 
Stimulating Polarized Regu-
latory Environment for In-
vestments. In order to achieve 
the strategic objectives of the 
Emirate by facilitating the 
practice of business in ac-
cordance with the standards 
adopted by the Country in the 
field of the Issuance and Re-
newal of Economic Licenses.

His Excellency Munther 
Mohammed bin Shakar, Director General of Ras Al 
Khaimah Municipality Department, and His Excellen-
cy Abdulrahman Al Shayeb, Director General of Ras 
Al Khaimah Department of Economic Development, 
signed a Memorandum of Understanding ‘MoU’ in a 
virtual signing ceremony via Microsoft Teams, where 
the meeting was attended by a number of Directors of 

Administrations and Sections 
from both sides.

The memorandum con-
stitutes an important part 
of the two parties’ efforts to 
emphasize the importance of 
coordination and coopera-
tion between Federal and Lo-
cal Government Entities. In 
recognition of their strategic 
role in the field of strengthen-
ing the economy, facilitating 
and attracting investments 
and establishing businesses 
to enhance their participation 
and affirming the importance 
of government integration to 
implement the strategic ob-
jectives of the Emirate.

His Excellency Munther 
Mohammed bin Shakar stat-

ed that: “We welcome such cooperation that enhances 
the role of government institutions in the field of cus-
tomer happiness, achieving added value and keeping 
pace with the development that the world is witness-
ing in this field so that the services provided in Ras 
Al Khaimah are comparable to their counterparts at the 
Global Level and in Developed Cities.”

RAK Municipality signs a cooperation agreement with RAK DED

RAK Municipality and RAKEZ awarded the winners of RAK 
Energy Innovation Competition
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Ras Al Khaimah Municipality - Laboratories Section acquires 
International Accreditation ISO / IEC 17025: 2017

Due to the efforts made by the 
Ras Al Khaimah Municipality De-
partment and its constant endeavor 
to upgrade the services provided 
to achieve the highest international 
standards in public health and safe-
ty,

Ras Al Khaimah Municipality 
represented by Public Health Ad-
ministration - Laboratory Section 
successfully obtained International 
Accreditation of ISO / IEC 17025: 
2017 certificate from Emirates In-
ternational Accreditation Centre of 
the Government of Dubai (EIAC), 
which is internationally author-
ized to grant this certificate as per 
an International Agreement be-
tween (EIAC) and the International 
Laboratory Accreditation Coopera-
tion (ILAC) in Quality System; for 
working in testing laboratories ac-

cording to the updated version of 
the standard ISO / IEC 17025: 2017.  
This Accreditation Certificate is one 
of the Highest Quality Certificates 
in the World that Laboratories can 
obtain, and is considered an Inter-
national Official Recognition of 
the Efficiency of Laboratories, Ac-
curacy of Measurements and Test-
ing Processes that take place inside 
the laboratory and Final Approval 
of Results. The Accreditation Body 
granted the confidence in Ras Al 
Khaimah Municipality - Labora-
tories Section and its Human and 
Technical Capabilities. The Techni-
cal Audit on the Methods of Analy-
sis within the Planned Accreditation 
Scope was Successfully Passed, and 
the Preparations are going on for 
expanding the range of Approved 
Methods in the near future.

His Excellency Munther Moham-
med bin Shakar, Director General 
of Ras Al Khaimah Municipality, 
praised this achievement due to the 
laboratory’s efficiency and as an ad-
ditional step in the series of continu-
ous efforts to develop work systems 
in line with the directions of Ras Al 
Khaimah Municipality in achieving 
its strategic objectives, upgrading 
government work and moving it to 
advanced levels, and achieving ex-
cellence in providing Government 
Services.

Shayma Al Teneiji, Director of 
Public Health Administration, ex-
plained that the Laboratories Sec-
tion obtaining ISO / IEC 17025: 
2017 Certification confirms that the 
Laboratory’s work procedures are 
in conformity with International 
Quality Standards, noting that it is 

sions. Through their submissions, 
students showcased innovative ide-
as on how to promote energy and 
water savings in Ras Al Khaimah 
communities. An evaluation panel, 
composed of members of Energy 
Efficiency and Renewables Com-
mittee of Ras Al Khaimah, assessed 
and selected the most deserving 
ideas.

His Excellency Munther Moham-
med bin Shakar, Director General 
of Ras Al Khaimah Municipality 
Department said, “We believe it is 
important to instill the sustainabil-
ity mindset at an early age. We want 
the youth to understand sustainabil-
ity challenges and be motivated to 
tackle them with innovative solu-
tions when they grow up. Through 
this initiative, we are taking first 
steps to engage students in sustaina-
ble activities and contribute towards 

Ras Al Khaimah Energy Efficiency 
& Renewables Strategy 2040.”

Ramy Jallad RAKEZ Group 
CEO said, “We are thrilled to be 
part of this event that encourages 

the younger generation to explore 
innovative ways to save water and 
energy, which are both very impor-
tant resources now and for the years 
to come.”

 Issue No. 524 - 2021 - Ras Al Khaimah Municipality Magazine 

5

News

m u n r a k a e



Ras Al Khaimah Municipality Department accredits a number of 
Cleaning and Disinfection Companies

Based on Ras Al Khaimah Mu-
nicipality Department’s keenness 
represented by Public Health Ad-
ministration to maintain Public 
Health and Safety and in light of 
the Current Health Conditions. Ras 
Al Khaimah Municipality issued an 
accreditation for 17 companies spe-
cialized in cleaning and disinfection 
operations in the emirate to provide 
their services to laundry facilities 
after verifying their commitment to 
applying Preventive Measures.

The Municipality Department in-
dicated that the facility must com-
mit to contracting with one of the 
cleaning and sterilization compa-
nies included in the approved list to 
implement the hygiene and sterili-
zation service at least once a month 

during the next six months.  With 
the possibility of extending this ser-
vice if the need arises and keeping 
all the service reports that will be 
provided by the Cleaning Company.

Provided that care is taken to 
adopt Preventive Measures that 
must be taken, such as increasing 
cleaning and disinfection of facili-
ties, focusing on: door handles, re-
ceiving and delivery area, ironing 
tables, shelves, drawers, cabinets 
and surfaces in the facility, toilets, 
hanging and packaging means, as 
well as the means of transport used 
for delivery.

The department also called for 
the necessity to document the daily 
internal cleaning and disinfection 
operations in the cleaning records, 

with mentioning the quantity and 
type of material used in disinfec-
tion. Employees are obligated to 
wear clean customized uniforms, 
in addition to wearing masks and 
gloves while working, replace them 
whenever needed and properly 
dispose of used masks and gloves 
in a self-closing waste container. 
In addition to the constant care to 
provide hand sanitizer and liquid 
soap, and to adhere to sterilization 
and hygiene of the hands whenever 
needed.

It is worth noting that the Public 
Health Administration is keen to 
educate establishments and make 
them aware of Preventive Meas-
ures to preserve Public Health and 
Safety. 

an additional step in the 
series of continuous ef-
forts in developing work 
systems. Al Teneiji ex-
plained that the delegation 
of the Accreditation Body 
conducted audit of the 
technical quality system 
in the laboratory and was 
completed in the scope 
of laboratory analysis for 
food products and drink-
ing water, which lasted 
for two days during which 
the documents for accred-
itation were reviewed and 
checked with specialists 
in the laboratories section 
through distance online 
audit.  Al Teneiji indicat-
ed that the Accreditation 
Body (EIAC) praised the 
achievement, sophisti-
cation and accuracy of 
the analysis achieved by 

RAK Municipality in 
terms of using the latest 
International Methods to 
detect contaminants & 
pollutants with high ac-
curacy, as well as the pre-
preparedness and docu-
mentation methods used 
and expertise in applying 
the analysis steps in the 
laboratory in addition to 
the high competence of 
the analysts. The Accredi-
tation Body delegation 
which included a group 
of International Experts, 
also listened to a detailed 
explanation to clarify the 
mechanisms and meth-
ods of control applied by 
RAK Municipality, and 
the stages of workflow in 
laboratories since the re-
ceipt of samples to the is-
suance of results.
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SGS Gulf Limited visit to check 
Halal Procedures and Food Safety in Slaughterhouses

Ras Al Khaimah Municipality organizes Innovative Services Seminar

In order to activate the means of cooperation 
and exchange of Health Experiences that Public 
Health Administration undertakes to Enhance 
Efficiency and Provided Services. A delegation 
from SGS Gulf Limited, one of the International 
Companies specialized in Auditing Halal Pro-
cedures and Food Safety, visited the slaughter-
houses. 

The visiting delegation checked Central 
Slaughterhouse Operations, starting from ex-
amining live animals before slaughtering, all 
slaughtering process, the veterinary physical 
examination of the slaughtered, the refrigerators 
for preservation and storage of carcasses and all 
isolation sheds. To ensure compliance with UAE 
Specification: UAE.S GSO 2055:2015 (General Re-
quirements for Halal Food) & UAE Standard: UAE.S 
GSO 993:2015 (Requirements for Animal Slaughter-
ing according to Islamic Provisions. 

The delegation praised the procedures followed, the 
good organization, the sequence of operations, the ef-
ficiency and awareness of the workers and their com-
mitment to all Preventive Measures followed in the 
Slaughterhouses.

Ras Al Khaimah Municipal-
ity Department organized a 
seminar entitled “Innovative 
Services”, as part of the ef-
forts provided by Corporate 
Communication Office in 
cooperation with Innovation 
Team. Where the seminar was 
presented through Zoom pro-
gram in light of the current 
circumstances to achieve so-
cial distancing, with the aim of 
offering Innovative Ideas and 
Visions in various areas of im-
provement in order to develop 
services. 

The seminar was attended 
by a number of beneficiaries 
and partners to discuss their observa-
tions and experiences on the provision 
of the services provided. In order to 
find appropriate and innovative ideas 
and maturing them, by achieving the 
best desired results in terms of ser-
vices development and institutional 
performance.

The Department’s Strategic Orien-
tation for Innovation aims to enhance 
the Department’s efforts to satisfy the 
customers by improving the provided 
services and developing new services 
that ensure adding value to its servic-
es.

Mr. Ahmed Abdulhadi Al Ahmed, 
Director of Corporate Communica-

tions Office, emphasized that 
the dialogues produced by 
such workshops and seminars 
deepen awareness and bring 
perspectives closer to the ad-
vancement of the set goals, and 
it is a creative and promising 
initiative to involve all society 
members. Corporate Commu-
nications Office is keen to pro-
vide the Supportive Conditions 
for building bridges of com-
munication to raise the level of 
provided services. 

Mrs. Reem Al Jarraf, Head 
of Innovation Team at the 
Department, said that the co-
operation between the Innova-

tion Team and the External Customer 
has the largest and optimal return in 
developing services and making use 
of observations and proposals and 
harnessing them to develop innova-
tive work in the department. As this 
is what innovation aims at in Ras Al 
Khaimah Municipality Department. 
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