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اال�سرتاكات ال�سنوية
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»هذه ال�شرتاكات �شاملة اأج�ر الربيد«

املـــرا�ســـالت 

الإمارات العربية املتحدة

اإمارة راأ�س اخليمة 

دائــــــــــــرة البـــــلديـة 
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فاك�س املجــــــــلة: 2333355 07
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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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الإمارات » اأجمل �شتاء يف العامل «

اأطلق �شاحب ال�شم� ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكت�م ، حملة اأجمل �شتاء يف العامل

 يف م��شمها الثاين على الت�ايل ، لتك�ن حملة �شن�ية تربز اأجمل املعامل ال�شــــياحية

 التي تتميز بها دولة الإمارات العربية املتحدة خلل �شتائها الذي يعترب اأجــــــــــــمل 

�شتاء ميكن اأن يحظى به اأي �شخ�سٍ يف العامل، فطبيعة دولة الإمارات تزداد األــقًا 

وجماًل يف ف�شل ال�شتاء الذي ياأتي معلنًا عن بدء م��شٍم �شياحٍي ا�شتثنائي يحظى 

به كل من يقيم على هذه الأر�س  وكل زائر قادم ليتمتع بجمال �شتاء الإمـــــــــــــارات 

الذي  لي�س له نظري، فكل مق�مات ال�شياحة التي يبحث عنها ال�شائح ، باإمكانه اأن 

يجدها يف دولة الإمارات .

و اإمارتنا احلبيبة راأ�س اخليمة التي تتمتع بجمال طبيعتها وتعدد ت�شاري�شها ، تعترب 

مق�شدًا رئي�شيًا لل�شياحة ، حيث ي�شتطيع ال�شائح واملقيم اأن ميار�س خمتلف الأن�شطة 

خلل هذه الفرتة التي يف�شلها الكثري ، فكثبانها الرملية وقممها اجلبلية وبحرها  

الهادئ تعد جميعها اأماكن �شياحية جاذبة ي�شتطيع الفرد من خللها التمتع باأج�اء 

ال�شتاء ب�شحبة الأهل والأ�شدقاء .

وعلى  فال�شياحة   ، الدولة  اقت�شاد  لدعم  كبرية  اأهمية  ي�شكل  ال�شياحي  القطاع  اإن 

م�شت�ى العامل تعترب من اأهم مق�مات اقت�شادات اأكرب الدول ، وبف�شل اهلل منتلك 

 ، الداخلية  ال�شياحة  على  ت�شجع  التي  املق�مات  املتحدة  العربية  الإمارات  دولة  يف 

وهذا ما ت�شهده دولتنا خلل هذه الفرتة وما نلحظه من اإقبال كبري من الأهايل 

ال�شيخ  ال�شم�  اأطلق عليها �شاحب  ال�شياحة الداخلية ، فدولتنا اجلميلة وكما  على 

حممد بن را�شد اآل مكت�م ،  متتلك » اأجمل �شتاء يف العامل « .

منذر حممد بن �شكر 

االفتتاحية
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 حاكم راأ�س اخليمة يلتقي رئي�س كوريا اجلنوبية 

وي�صيد بعالقات التعاون يف القطاع ال�صحي

�شع�د  ال�شيخ  ال�شم�  �شاحب  التقى 

بن �شقر القا�شمي، ع�ش� املجل�س الأعلى 

حاكم راأ�س اخليمة، يف »م�شت�شفى ال�شيخ 

 ، اخليمة  بــراأ�ــس  التخ�ش�شي«  خليفة 

جمه�رية  رئي�س  اإن،  جــي  مــ�ن  فخامة 

ك�ريا اجلن�بية، الذي يزور البلد حاليًا، 

بن  حممد  ال�شيخ  �شم�  بح�ش�ر  ــك  وذل

�شع�د بن �شقر القا�شمي، ويل عهد راأ�س 

اخليمة.

راأ�ــس  حاكم  ال�شم�  �شاحب  ورحــب 

ــ�ري  ــك ــمــة، بــفــخــامــة الــرئــيــ�ــس ال اخلــي

اجلــنــ�بــي والـــ�فـــد املـــرافـــق لـــه، و�ــشــدد 

ال�شداقة  ــط  ــ رواب عــمــق  عــلــى 

وال�شراكة ال�شرتاتيجية الق�ية 

البلدين، خا�شة يف  التي جتمع 

القطاع ال�شحي، م�ؤكدًا حر�س 

التعاون  تعزيز  على  اجلانبني 

واكــتــ�ــشــاف مــزيــد مــن فر�س 

النم� والزدهار.

وقام �شاحب ال�شم� ال�شيخ 

القا�شمي،  �ــشــقــر  ــن  ب �ــشــعــ�د 

اإن،  جــي  مــ�ن  فخامة  يرافقه 

ــام  ــش ــ� اأق ــة يف خمــتــلــف  ــجــ�ل ب

�شري  على  لل�ق�ف  امل�شت�شفى 

ــلع على  ــ ــه، والطــ ــي الــعــمــل ف

التي  ال�شحية  اخلدمات  اأبــرز 

يقدمها.

ومن اجلدير بالذكر، باأنه مت 
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حاكم راأ�س اخليمة ي�صتقبل �صفري دولة اإ�صرائيل

�شع�د  ال�شيخ  ال�شم�  �شاحب  ا�شتقبل 

بن �شقر القا�شمي ع�ش� املجل�س الأعلى 

ال�شيخة  بح�ش�ر  اخليمة،  راأ�ــس  حاكم 

القا�شمي،  �شقر  بــن  �شع�د  بنت  اآمــنــة 

ال�شتثمار  مكتب  اإدارة  جمل�س  رئي�س 

والتط�ير يف راأ�س اخليمة، بق�شر �شم�ه 

يف مدينة �شقر بن حممد.. �شعادة اأمري 

الدولة،  اإ�شرائيل لدى  حايك �شفري دولة 

ال�فد  مع  �شم�ه  على  لل�شلم  قدم  الذي 

عمله  مهام  ت�شلمه  مبنا�شبة  له،  املرافق 

اجلديد.

راأ�ــس  حاكم  ال�شم�  �شاحب  ورحــب 

له  متمنيًا  ال�شفري،  ب�شعادة  اخلــيــمــة، 

الت�فيق والنجاح يف اأداء مهام عمله، مبا 

الثنائي  التعاون  علقات  دفع  يف  ي�شهم 

بني البلدين على خمتلف ال�شعد.

حايك،  اأمري  �شعادة  عرّب  جانبه  من 

عن بالغ �شكره وتقديره ل�شاحب ال�شم� 

ال�شيافة  كرم  على  اخليمة  راأ�ــس  حاكم 

وح�شن ال�شتقبال.

ال�شيخ  »م�شت�شفى  افتتاح 

ــيــفــة الــتــخــ�ــشــ�ــشــي«  خــل

بـــراأ�ـــس اخلــيــمــة يف عــام 

من  ــدار  ــ يـ ــ�  وهــ  ،2015

جامعة  »م�شت�شفى  قبل 

ــة«،  ــيـ ــنـ ــ�طـ �ــــشــــيــــ�ؤول الـ

ــات  ــلجـ ــعـ ــس بـ ــ�ـ ــتـ ــخـ ويـ

ــس الـــ�ـــشـــرطـــان  ــ ــ ــرا� ــ ــ اأم

والــــقــــلــــب والأطــــــفــــــال 

التاأهيل  اإعادة  وعلجات 

الع�شبية،  وال�شطرابات 

ويــعــمــل فــيــه الــعــديــد من 

ــة  ــرعــاي ــال املــخــتــ�ــشــني ب

ال�شحية من ك�ريا.
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حاكم راأ�س اخليمة ي�صتقبل �صفري جمهورية �صنغافورة

 حاكم راأ�س اخليمة ي�صتقبل قن�صل عام العراق

ــل  ــ ــب ــ ــق ــ ــت ــ ــش ــ  ا�

ــب الــ�ــشــمــ�  ــاح ــش �

بن  �شع�د  ال�شيخ 

القا�شمي  �ــشــقــر 

ــ�ــس  عـــ�ـــشـــ� املــجــل

الأعلى حاكم راأ�س 

بح�ش�ر  اخليمة، 

اآمنة بنت  ال�شيخة 

�شقر  بـــن  �ــشــعــ�د 

رئي�س  القا�شمي، 

اإدارة  ــلـــ�ـــس  جمـ

ال�شتثمار  مكتب 

راأ�س  يف  والتط�ير 

ق�شر  يف  اخليمة، 

مدينة  يف  �ــشــمــ�ه 

بــن حممد   �ــشــقــر 

اآر  �ــشــعــادة كــمــال 

فا�ش�اين، �شفري جمه�رية �شنغاف�رة لدى 

مع  �شم�ه  لل�شلم على  قدم  الذي  الدولة، 

ال�فد املرافق له.

راأ�ــس  حــاكــم  ال�شم�  �شاحب  ورحـــب 

معه  وتــبــادل  ال�شفري،  ب�شعادة  اخليمة، 

الأحاديث ح�ل تعزيز علقات التعاون بني 

البلدين ال�شديقني على خمتلف ال�شعد.

التي  ال�شداقة  بعلقات  �شم�ه  واأ�شاد 

تربط دولة الإمارات وجمه�رية �شنغاف�رة، 

وجه�د �شعادة ال�شفري يف ت�طيد ال�شراكة 

ال�شرتاتيجية بني البلدين.

ــادة كــمــال اآر  ــع ــش مـــن جــانــبــه عـــرب �

ــغ �ــشــكــره وتــقــديــره  ــال فـــا�ـــشـــ�اين، عـــن ب

على  اخليمة  راأ�س  حاكم  ال�شم�  ل�شاحب 

كرم ال�شيافة وح�شن ال�شتقبال.

�شاحب  ا�شتقبل 

�شع�د  ال�شيخ  ال�شم� 

القا�شمي  �ــشــقــر  بــن 

الأعلى  املجل�س  ع�ش� 

 ، اخليمة  راأ�ــس  حاكم 

ال�شيخ  �شم�  بح�ش�ر 

حمــمــد بــن �ــشــعــ�د بن 

ويل  القا�شمي  �شقر 

عــهــد راأ�ـــــس اخلــيــمــة 

�ــشــمــ�ه  قــ�ــشــر  يف   ،

ــة �ـــشـــقـــر بــن  ــنـ ــديـ مبـ

�ـــشـــعـــادة   ، ــد  ــ ــم حمــ

اآمـــــــاد عــبــداحلــمــيــد 

ــل  ــقــنــ�ــش ــد، ال ــ ــم حمــ
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حاكم راأ�س اخليمة ي�صتقبل نائبة وزير خارجية كو�صتاريكا

 ا�شتقبل �شاحب 

�شع�د  ال�شيخ  ال�شم� 

القا�شمي  �شقر  بن 

عـــ�ـــشـــ� املـــجـــلـــ�ـــس 

راأ�ــس  حاكم  الأعلى 

ق�شر  يف  اخلــيــمــة، 

ــنـــة  ــ�ه مبـــديـ ــ ــم ــ ــش ــ �

حمــمــد ،  ــن  ب �شقر 

�ـــشـــعـــادة الــ�ــشــفــرية 

ب�لني��س  اأدريـــانـــا 

وزيــر  نائبة  اآرغــيــتــا 

جمه�رية  خارجية 

التي  كــ��ــشــتــاريــكــا، 

حاليًا،  البلد  تــزور 

ــعــادة  يــرافــقــهــا �ــش

م�ريلل�  األــفــ�نــ�ــشــ� 

لدى  لك��شتاريكا  العام  القن�شل  فال�س 

دولة الإمارات العربية املتحدة.

راأ�ــس  حــاكــم  ال�شم�  �شاحب  ورحـــب 

معها  وتــبــادل  ال�شفرية  ب�شعادة  اخليمة، 

بني  التعاون  اآفــاق  تعزيز  ح�ل  الأحــاديــث 

البلدين ال�شديقني يف عدة جمالت.

ــا  ــان اأدري �ــشــعــادة  اأعــربــت  مــن جهتها 

�شكرها  ــغ  ــال ب عــن  اآرغــيــتــا،  بــ�لنــيــ��ــس 

راأ�ــس  حاكم  ال�شم�  ل�شاحب  وتقديرها 

الــ�ــشــيــافــة وح�شن  ــرم  كـ عــلــى  اخلــيــمــة، 

ال�شتقبال.

العام جلمه�رية العراق يف دبي والإمارات 

�شم�ه،  على  لل�شلم  قدم  الذي  ال�شمالية، 

مبنا�شبة ت�شلمه مهام عمله اجلديد.

راأ�ـــس  حــاكــم  ال�شم�  �ــشــاحــب  ــب  ورحـ

له  متمنيًا  القن�شل،  ب�شعادة  اخلــيــمــة، 

عمله،  مــهــام  اأداء  يف  والــنــجــاح  الت�فيق 

بني  التعاون  علقات  تعزيز  يف  ي�شهم  مبا 

البلدين ال�شقيقني على خمتلف ال�شعد.

التي  الأخـــ�ة  بعلقات  �شم�ه  ــاد  ــش واأ�

العراق،  وجمه�رية  الإمـــارات  دولــة  تربط 

والتي من �شاأنها حتقيق املزيد من التقدم 

والرخاء لل�شعبني.

ــادة اآمـــــاد  ــعـ ــشـ ــرب �ـ ــ ــه، ع ــبـ ــانـ ــن جـ ــ م

عبداحلميد حممد، عن بالغ �شكره وتقديره 

على  اخليمة،  راأ�س  حاكم  ال�شم�  ل�شاحب 

مثنيًا  ال�شتقبال،  وح�شن  ال�شيافة  كــرم 

التي  الإ�شرتاتيجية  ال�شراكة  علقات  على 

تربط البلدين.
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�صعود بن �صقر: 

القطاع ال�صياحي م�صاهم بارز يف حتقيق التنمية امل�صتدامة يف الدولة

بن  �شع�د  ال�شيخ  ال�شم�  �شاحب  اأكد 

الأعلى  املجل�س  ع�ش�  القا�شمي  �شقر 

قطاع  اأهمية  على   ، اخليمة  راأ�ــس  حاكم 

يف  ــارزًا  بـ م�شاهمًا  باعتباره  ال�شياحة 

حتقيق التنمية امل�شتدامة يف الدولة، ويف 

العامل  دول  خمتلف  من  ال�شياح  تعريف 

على  ال�شياحي  اجلذب  مناطق  مبختلف 

اختلفها.

واأو�شح �شم�ه - خلل ت�شلمه بح�ش�ر 

ال�شيخ �شقر بن �شع�د بن �شقر القا�شمي 

�ش�رة  يحمل  تــذكــاريــًا  بــريــديــًا  طــابــعــًا 

بريد  »جمم�عة  اأ�شدرته  جي�س«  »جبل 

الإمارات« بالتعاون مع 

اخليمة  ــس  راأ�ـ »هيئة 

اأن   - ال�شياحة  لتنمية 

جي�س«  »جــبــل  تــ�ثــيــق 

ال�شامخ،  املعلم  هــذا 

مـــن خــــلل اإ�ـــشـــدار 

ــه،  ــس بـ ــا�ــ ــع خــ ــ ــاب طــ

ملكانة  جتــ�ــشــيــدًا  يــعــد 

وح�ش�رها  ــارات  الإمـ

ال�شياحة  على خارطة 

وتر�شيخًا  الــعــاملــيــة، 

ــس  ــ ــ ــات راأ� ــ�حـ ــمـ ــطـ لـ

تــعــزيــز  يف  اخلـــيـــمـــة 

القطاع  بــهــذا  منــ�هــا 

احلي�ي.

ــمــ�ه  ــش واأ�ـــــشـــــاد �
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بــــالــــ�ــــشــــراكــــة بــني 

ــد  ــ ــري ــ جمـــــمـــــ�عـــــة ب

الإمـــــــــــارات، وهــيــئــة 

لتنمية  اخليمة  راأ�ـــس 

وبالتعاون  ال�شياحة، 

تعزيز  اإىل  ــي  ــرامـ الـ

املـــكـــانـــة الــ�ــشــيــاحــيــة 

ــة وتـــر�ـــشـــيـــخ  ــ ــدول ــ ــل ــ ل

يف  الــعــاملــيــة  �شمعتها 

وكذلك  القطاع،  هذا 

ت�ثيق  يف  املهم  دورها 

ــامل الإمــــــــــارات  ــ ــع ــ م

دفــع  واملــ�ــشــاهــمــة يف 

م�شرية النم� والتقدم.

ــــدار  ــش ــي اإ�ــ ــ ــاأت ــ وي

يف  الــتــذكــاري  الطابع 

اجله�د  بدعم  املجم�عة  الــتــزام  اإطـــار 

دولة  يف  لل�شياحة  الرتويج  اإىل  ال�طنية 

ــرز  اأب ت�ثيق  يف  وامل�شاهمة  ــارات،  الإمـــ

والطبيعية  والثقافية  التاريخية  املعامل 

والأثرية وال�شياحية يف الدولة حيث يعترب 

الطبيعية  املعامل  اأكــر  اأحــد  جي�س  جبل 

يف  جبلية  قمة  اأعــلــى  باعتباره  متــيــزًا، 

الدولة.

الرئي�س  الأ�ـــشـــرم،  ــداهلل  ــب ع ــال  ــ وق

التنفيذي لـ » جمم�عة بريد الإمــارات » 

: » ي�شّرفنا اأن ن�شّلم هذا الطابع الربيدي 

�شع�د  ال�شيخ  ال�شم�  ل�شاحب  التذكاري 

بن �شقر القا�شمي ع�ش� املجل�س الأعلى 

ا�شتطاع  الـــذي   ، اخليمة  راأ�ـــس  حــاكــم 

اأن  ال�شديدة  وت�جيهاته  احلكيمة  بروؤيته 

يجعل من جبل جي�س ثروة بيئية وزراعية 

اخليمة،  راأ�ـــس  اإمـــارة  طم�حات  جت�شد 

الإمكانات  تعزز  مثالية  �شياحية  ووجهة 

الطبيعية  واملق�مات  الهائلة  ال�شياحية 

املــتــنــ�عــة يف الإمـــــارة. ومتــثــل الــطــ�ابــع 

بالتعاون  باإ�شدارها  قمنا  التي  اجلديدة 

مع »هيئة راأ�س اخليمة لتنمية ال�شياحة«، 

اإ�شافة مهمة ملجم�عة الط�ابع الربيدية 

احتفاًء  اإ�ــشــدارهــا  على  نحر�س  الــتــي 

وراء  و�شعيًا  لدولتنا  احل�شاري  بالرتاث 

نقل ر�شالة الإمارات اإىل العامل«.

اأن  يــ�ــشــرنــا   «  : الأ�ـــشـــرم  واأ�ـــشـــاف 

نخ�ش�س ط�ابع حتمل �ش�رة جبل جي�س 

باعتباره القمة الأعلى يف دولة الإمارات، 

وجزءًا من �شل�شلة جبال احلجر الرائعة 

التي ت�شكلت قبل اأكر من 70 ملي�ن عام 

يف اجلزء ال�شرقي من اإمارة راأ�س اخليمة، 

حيث ن�ؤكد بهذه املنا�شبة، امل�شي قدمًا يف 

عرب  الفريدة  ح�شارتنا  لت�ثيق  م�شريتنا 

املميزة  التذكارية  الط�ابع  من  جمم�عة 

واحل�شاري  التاريخي  الغنى  التي جت�شد 

به  يتمتع  الـــذي  وال�شياحي  والطبيعي 

باجتاه  ثابتة  نح� خط�ات  ويق�ده  وطننا 

ال�شدارة العاملية «.

التذكارية  الط�ابع  جمم�عة  وتتميز 

اجلبال  روؤو�ــس  �شل�شلة  باإبراز  اجلديدة 

وقّمة   ، عام  ملي�ن   70 قبل  ت�شّكلت  التي 

1934مرتًا.  ارتفاعها  البالغ  جي�س  جبل 

اخلّلبة  اجلبلية  املناطق  هــذه  ومتــتــاز 

والت�شاري�س  الطبيعي  بالغنى  عم�مًا 

مثالية  فــر�ــشــة  متــثــل  الــتــي  املــتــنــ�عــة 

الــدراجــات  وركـــ�ب  اجلبلية  للنزهات 

جبل  وُيعرف  كما  اجلبلية.  واملغامرات 

احلرارة  وبدرجة  الفريد  مبناخه  جي�س 

التي تقل عن ال�شاحل مبقدار 10 درجات 

ب�شدة  انخفا�شها  ال�شيف، مع  مئ�ية يف 

يف ال�شتاء خا�شة مع ت�شاقط الثل�ج على 

قمة اجلبل اأحيانًا.

ويجدر الذكر باأّن جبل جي�س يعد اأحد 

الإمــارات،  يف  ال�شياحية  ال�جهات  اأهــم 

للتمتع  وال�شياح  ــزوار  ال ي�شتقطب  حيث 

بحزمة �شاملة من الأن�شطة واملغامرات، 

اأط�ل  فليت«  جي�س   « مغامرة  فيها  مبا 

اعتمد  والــذي  العامل،  يف  انزلقي  م�شار 

ر�شميًا من قبل غيني�س للأرقام القيا�شية 

العاملية يف 2018 بط�ل امل�شار 2832.88 

�شطح  ف�ق  1680مرتًا  ارتفاع  على  مرتًا 

البحر.

كما يحت�شن اجلبل اأي�شًا خميم »بري 

جريلز للم�شتك�شفني«، والذي يتيح للزوار 

يف  والإقــامــة  الطبيعة  يف  العي�س  تعلم 

امل�شتلزمات  بجميع  جمهزة  مق�ش�رات 

ال�شخ�شية ال�شرورية.
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بلدية راأ�س اخليمة تطلق مبادرات امل�صرتيات العامة اخل�صراء

عقدت دائرة بلدية راأ�س اخليمة ور�شة 

العامة  امل�شرتيات  مــبــادرة  لإطـــلق  عمل 

اخل�شراء.

جديدة  جمم�عة  عن  الجتماع  وك�شف 

للم�اد  »ل  مــبــادرة  مــثــل  املـــبـــادرات،  مــن 

و  الــ�احــد«  ال�شتخدام  ذات  البل�شتيكية 

امل�شرتيات  مــن  كجزء  ورق«  »بــل  مــبــادرة 

والذي  اخليمة،  راأ�ــس  يف  اخل�شراء  العامة 

يدعم اعتماد ممار�شات ال�شراء امل�شتدامة 

يف الإمارة منذ عام 2020. 

ال�شيخ  �شم�  ح�ش�ر  الفعالية  و�شهدت 

رئي�س  القا�شمي،  �شع�د بن �شقر  بن  اأحمد 

راأ�ــس  حك�مة  يف  العامة  اخلــدمــات  دائـــرة 

اخلــيــمــة، وعـــدد كبري مــن املــ�ــشــ�ؤولــني من 

اجلهات احلك�مية واخلا�شة والإعلم. 

ــاء  ــ ــفـ ــ ــشـ ــ ولإ�ـ

الر�شمي  الطابع 

ــتــزامــهــم  ــى ال عــل

بـــــــاملـــــــبـــــــادرات 

اجلــــديــــدة، وقــع 

كـــل مـــن �ــشــعــادة 

مــنــذر حمــمــد بن 

ــعــادة  ــش ــكــر، و� ــش �

�شيف  ــ�ر  ــتـ ــدكـ الـ

ــر  الـــغـــيـــ�ـــس مــدي

حماية  هيئة  عــام 

البل��شي  ي��شف  و�شعادة  والتنمية،  البيئة 

ــرة املــالــيــة والــ�ــشــيــد رامــي  ــ مــديــر عـــام دائ

ميثاق  راكــز  لدى  التنفيذي  الرئي�س  جلد 

�شم�  بح�ش�ر  اخل�شراء  العامة  امل�شرتيات 

ال�شيخ اأحمد بن �شع�د بن �شقر القا�شمي. 

 ، الغي�س  �شيف  الدكت�ر  �شعادة  وقــال 

 ، والتنمية  البيئة  لهيئة حماية  العام  املدير 

لدى عر�شه ملبادرة » ل للم�اد البل�شتيكية 

التخل�س  اإن   « الــ�احــد«:  ال�شتخدام  ذات 

ال�شتخدام  ذات  البل�شتيكية  املـــ�اد  مــن 

ال�احد ميثل اأول�ية عاملية كما اإنها تعزز من 

 ، بدورنا  نق�م  اأن  نريد  م�اردنا.  ا�شتدامة 

التقليل املبا�شر ل�شتهلك  �ش�اء من خلل 

املــنــتــجــات يف احلك�مة  مــن  ــ�اع  ــ الأنـ هـــذه 

ال�ش�ق  يف  التدخل  تعزيز  خلل  من  ا  واأي�شً

من خلل جمم�عة متن�عة من التدابري ». 

وعن مبادرة » بل ورق« ، قال ال�شيد رامي 

 ، راكــز  ل�شركة  التنفيذي  الرئي�س   ، جلد 

حلك�مة  املبادرة  هذه  بقيادة  راكز  »تفخر 

الرئي�شية  املــجــالت  ومــن  اخلــيــمــة.  ــس  راأ�ـ

الإلكرتونية  الأ�شاليب  ا�شتخدام  للفر�س 

م�شح�بة   ، ال�شهادات  واإ�شدار  للت�شال 

ب�عي و�ش�ابط اأكر �شم�ًل للم�ظفني ».

بداأ برنامج امل�شرتيات العامة اخل�شراء 

فئات  �شراء  باإدخال معايري   2020 يف عام 

متكرر  ب�شكل  �شراوؤها  يتم  التي  املنتجات 

اخلفيفة  واملركبات  والأثـــاث  ــ�رق  ال مثل   ،

وتكييف اله�اء والأجهزة املنزلية وال�شجاد 

وغــريهــا.  املعل�مات  تكن�ل�جيا  ومــعــدات 

تتخذ املبادرات اجلديدة خط�ة اأخرى ، من 
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ا�شتهلك  تقليل  خــلل 

التاأثري  ذات  العنا�شر 

الــكــبــري. ميكن  الــبــيــئــي 

الطــــلع عــلــى الــلــ�ائــح 

م�قع  على  ال�شلة  ذات 

رمي اخلا�س ببلدية راأ�س 

www.reem. اخليمة 

.rak.ae
ــبــة تــ�قــيــع  ومبــنــا�ــش

ــال �ــشــعــادة  ــ املـــيـــثـــاق، ق

مــنــذر حمــمــد بــن �شكر 

اإىل  »نتطلع  راأ�س اخليمة:  بلدية  مدير عام 

دعم التعاون بني اجلهات احلك�مية يف راأ�س 

اخليمة ل�شمان حتقيق الربنامج لأهدافه«.

ويـــعـــد بــرنــامــج املــ�ــشــرتيــات الــعــامــة 

اخل�شراء عامًل ممكنًا ل�شرتاتيجية راأ�س 

املتجددة  والطاقة  الطاقة  لكفاءة  اخليمة 

تاأ�ش�شت حتت رعاية �شاحب  التي   ،  2040
 ، القا�شمي  �شقر  بن  �شع�د  ال�شيخ  ال�شم� 

اخليمة.  راأ�س  حاكم  الأعلى  املجل�س  ع�ش� 

الطاقة،  ٪ من   30 ت�فري  اإىل  والتي تهدف 

و20 ٪ من املياه، و زيادة ن�شبة ت�ليد الطاقة 

مب�شادر الطاقة املتجددة اإىل 20 ٪ بحل�ل 

عام 2040. وتدعم ال�شرتاتيجية التزامات 

ب�شاأن احلد  املتحدة  العربية  الإمارات  دولة 

من اآثار تغري املناخ واأهداف الأمم املتحدة 

للتنمية امل�شتدامة.

نبذة عن دائرة

 بلدية راأ�س اخليمة و رمي 

تاأ�ش�شت دائرة بلدية راأ�س اخليمة عام 

عن  در  �شُ اأمــريي  مر�ش�م  مب�جب   1959

املغف�ر له باإذن اهلل تعاىل ال�شيخ �شقر بن 

حممد القا�شمي، و منذ ذلك احلني ت�شعى 

البلدية لت�فري بيئة عمل منا�شبة و مريحة. 

يعمل قطاع كفاءة الطاقة و الطاقة املتجددة 

متابعة  على  البلدية،  لدائرة  التابع  )رمي( 

لكفاءة  اخليمة  راأ�ــس  ا�شرتاتيجية  تنفيذ 

التي  و   ،2040 املتجددة  الطاقة  و  الطاقة 

ال�شيخ  ال�شم�  �شاحب  برعاية  اإن�شاوؤها  مت 

املجل�س  ع�ش�  القا�شمي،  �شقر  بن  �شع�د 

الأعلى للحتاد- حاكم راأ�س اخليمة. حيث 

الطــــــــاقة  ت�فري  اإىل  ال�شرتاتيجية  تهدف 

بنــــ�شبة 30 % و ت�فري املياه بن�شبة 20 % 

و رفع ن�شـــبة ت�ليد الطاقة مب�شادر الطاقة 

املتجددة اإىل 20 % بحل�ل عام 2040.

http://www.reem.rak.ae
http://www.reem.rak.ae
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بلدية راأ�س اخليمة تدرج جميع بيانات نظام العنونة �صمن برامج وتطبيقات املالحة

اجلغرافية  املعل�مات  نظم  مركز  قام 

يف دائرة بلدية راأ�س اخليمة باإدراج جميع 

لعناوين  املــ�حــد  العن�نة  نــظــام  بــيــانــات 

برامج  �شمن  اخليمة  راأ�ـــس  يف  املــبــاين 

كخرائط   « العاملية  املــلحــة  وتطبيقات 

ج�جل « و»ت�م ت�م « وغريها ، لتك�ن داعمًا 

مهمًا يف ت�شهيل حركة التنقل وال��ش�ل اإىل 

الإمــارة  من خلل  املختلفة يف  ال�جهات 

نظام العن�نة فقد مت ترميز اأ�شماء واأرقام 

املباين وال�ش�ارع كافة ، حيث يت�شمن هذا 

مميز،  عن�ان   60،000 من  اأكر  النظام 

�شارع   13،000 من  اأكــر  ت�شمية  مت  كما 

البلدية من  دائــرة  ، وحتر�س  ــارة  الإم يف 

اأهـــداف  دعــم  اإىل  امل�شاريع  هــذه  خــلل 

عرب  املجتمع  اإ�شعاد  يف  املتمثلة  ــارة  الإمـ

عملية  ت�شهيل  يف  ت�شاهم  م�شاريع  تنفيذ 

املختلفة  ال�جهات  اإىل  وال��ش�ل  التنقل 

التي  التنمية  فر�س  امل�شروع  هذا  ويعزز   ،

تدعم اقت�شاد الإمارة لتك�ن وجهة مثالية 

املهند�شة  حتــدثــت  وقــد   . للم�شتثمرين 

عائ�شة ال�شحي مدير مركز نظم املعل�مات 

اأهمية  عن  البلدية  دائــرة  يف  اجلغرافية 

يف  كبري  وب�شكل  �شي�شاهم  الــذي  امل�شروع 

التنمية  م�شت�ى  رفــع 

املـــرتـــبـــطـــة بــالــبــنــيــة 

عرب  املكانية  التحتية 

تـــ�حـــيـــد املــ�ــشــمــيــات 

الإمارة  يف  والعناوين 

وهذا ما �شي�شهل على 

املجتمع ق�شاء  اأفــراد 

حــاجــاتــهــم الــيــ�مــيــة 

اأعمالهم عرب  واإجناز 

جميع  اإىل  الــ��ــشــ�ل 

�شه�لة  بكل  ال�جهات 

وي�شر .



 العدد: 537 - 02 / 2022 - مجلة بلدية رأس الخيمة

13

األخبار

m u n r a k a e

12 �صرطًا لتحقيق متطلبات الأمن احليوي يف مزارع راأ�س اخليمة

دائرة  العامة يف  ال�شحة  اإدارة  اأكدت 

تقيد  مــدى  متابعة  اخليمة  ــس  راأ�ـ بلدية 

ــزارع احلـــيـــ�انـــات املـــ�جـــ�دة  ــ خمــتــلــف مـ

احلــيــ�ي  ــن  ــ الأم مبتطلبات  الإمـــــارة  يف 

وذلك  احلي�انات،  �شلمة  على  للحفاظ 

املختلفة. اجلهات  مع  والتن�شيق   بالتعاون 

واأكدت اأنها ر�شدت خلل الفرتة املا�شية 

التفتي�شية  لــلــحــمــلت  تــنــفــيــذهــا  عـــرب 

تلك  يف  املخالفات  مــن  عـــددًا  امليدانية، 

ــي مت عــلــى اإثـــرهـــا اتــخــاذ  ــت املـــــزارع، وال

الإجراءات اللزمة بحقها، بح�شب النظم 

املتبعة.

اإدارة  مدير  الطنيجي  �شيماء  وقالت 

ال�شحة العامة اإن الإدارة اأو�شحت �شابقًا 

متطلبات  ــزارع  املـ تلك  واأ�ــشــحــاب  ملــلك 

وا�شرتاطات حتقيق الأمن احلي�ي، والتي 

متثلت يف 12 �شرطًا، بدايتها يف اأن تت�افر 

م�شاحة  احلي�انات  حظائر  يف 

من  وحماية  وته�ية  منا�شبة 

ــة  ــات الــربي ــ�انـ ــيـ ــ�ل احلـ ــشـ و�ـ

 والـــطـــيـــ�ر املـــهـــاجـــرة اإلــيــهــا.

الثاين  ال�شرطني  اأن  وذكــرت 

�ـــشـــراء  والـــثـــالـــث متـــثـــل يف 

ــلف من  ــ ــ احلـــيـــ�انـــات والأعـ

ــقــط،  مـــ�ـــشـــادر مـــعـــتـــمـــدة ف

ــات  ــ�ان و�ـــشـــرورة عـــزل احلــي

ــدة تـــــرتاوح بني  ــ اجلـــديـــدة مل

دجمها  قبل  ي�مًا   30 اإىل   21

ت�فري  يف  والــرابــع  املــزرعــة،  حي�انات  مع 

ــات اجلـــديـــدة  ــ�ان ــي ــح ــل ــر عــــزل ل ــائ ــظ ح

 واملري�شة وامل�شتبه بها وال�لدات احلديثة.

اخلــامــ�ــس  ــني  ــرط ــش ــ� ال اإن  ــــت:  ــاف ــ ــش واأ�ــ

ــدم ا�ــشــتــخــدام  ــع ــس يــتــعــلــقــان ب ــاد� ــش ــ� وال

ف�شلت احلي�انات �شمادًا يف املزرعة قبل 

و�شائل  جميع  وتطهري  وت�شجيل  معاجلتها 

النقل قبل الدخ�ل واخلروج من املزرعة، 

التطعيم  برنامج  اتباع  والثامن،  وال�شابع 

املنا�شب حتت اإ�شراف طبي وتخزين العلف 

وجــاف  للته�ية  جيد  مبنى  يف  احلــيــ�اين 

 وحممي من احل�شرات الناقلة للأمرا�س.

الــتــا�ــشــع  الــ�ــشــرطــني  اأن  اإىل  ــارت  ــ ــش ــ واأ�

دوري  برنامج  اتباع  يف  يتمثلن  والعا�شر 

الداخلية  الطفيليات  من  وال�قاية  للر�س 

واخلارجية، و�شرورة احلفاظ على نظافة 

واملعدات  بها  املحيطة  واملناطق  املزرعة 

ع�شر  واحلادي  منتظم،  ب�شكل  وتطهريها 

باملياه  ــداد  ــ الإم تــ�فــري  يف  ع�شر  والــثــاين 

للتل�ث،  م�شدر  اأي  عــن  بعيدًا  العذبة، 

وخا�شة  الــزوار،  حركة  ومراقبة  وحتديد 

الطنيجي:  املزرعة.  وقالت  اإىل  العمال 

32 زيارة تفتي�شية لتلك  اإن الإدارة نفذت 

املفت�شني  الــعــام عــرب  بــدايــة  ــزارع منذ  املـ

تقيدها  للتعرف على مدى  لديها  التابعني 

وزيادة  واملتطلبات  ال�شرتاطات  مبختلف 

ــزارع  وعـــي الــعــامــلــني واأ�ــشــحــاب تــلــك املـ

الزيارات  تلك  خــلل  جــرى  وقالت:  بها. 

ر�شد بع�س من املخالفات، والتي مت على 

الإجــراءات اللزمة بحقها. اتخاذ   اإثرها 

املخالفات،  تلك  اأهــم  من  اأنــه  اإىل  ولفتت 

�شد  واملكافحة  الر�س  برامج  ت�ثيق  عدم 

ــس، وعــدم  ــرا�ــ ــ ــرات ونـــ�اقـــل الأم ــش احلــ�

النفايات  مــن  التخل�س 

�شحية  بطرق  البي�ل�جية 

وبــيــئــيــة �ــشــلــيــمــة، وعـــدم 

تــ�ثــيــق اإجـــــراءات الأمـــن 

ــا، وقــد  احلـــيـــ�ي وغـــريهـ

العتبار  بعني  اأخذها  مت 

املخالفات،  تكرار  وجتنب 

بال�شرتاطات  والإخـــلل 

التي حتقق الأمن احلي�ي 

لتلك املزارع.

»ال�صحة العامة« يف »راأ�س اخليمة«: 100 % من العاملني يف املن�صاآت الغذائية 

تلقوا اجلرعة الأوىل من لقاح »كوفيد- 19«

ــامــة  ــع ال ــحــة  ــ�ــش ال اإدارة  كــ�ــشــفــت 

بــلــديــة راأ�ــــــس اخلــيــمــة عن  يف دائــــــرة 

املــنــ�ــشــاآت  يف  الــعــامــلــني  تــلــقــي  ن�شبة  اأن 

من  الأوىل  للجرعة  الإمـــارة  يف  الغذائية 

.%  100 اإىل  و�شلت   لقاح »ك�فيد19-«، 

املبذولة  اجله�د  بعد  الن�شبة  تلك  وجاءت 

ــن قبل  مـ املــ�جــهــة  ــة  ــ�عــي ــت ال ــال  يف جمــ

العاملة،  الغذائية  املن�شاآت  لكافة  الدائرة 

و�شحة  �شحتهم  على  احلفاظ  ب�شرورة 

املناعة  تعزيز  خــلل  من  املجتمع  اأفـــراد 

�ـــشـــد »كـــ�فـــيـــد19-« بـــاأخـــذ الــلــقــاحــات 

واجلرعات املعتمدة يف الدولة.

ــمــاء الــطــنــيــجــي مــديــر  ــي وقـــالـــت �ــش

راأ�ـــس  بــلــديــة  يف  الــعــامــة  ال�شحة  اإدارة 

تف�شي  بدء  منذ  �شعت  الإدارة  اإن  اخليمة 

امل�شتجد »ك�فيد19-« نح�  الــفــريو�ــس 

الحــرتازيــة  الــتــدابــري  مــن  حزمة  تطبيق 

ال�قائية يف خمتلف املن�شاآت  والإجــراءات 

اخليمة،  راأ�س  اإمــارة  يف  العاملة  الغذائية 

العاملني  �ــشــلمــة  عــلــى  احلــفــاظ  بــهــدف 

 واملتعاملني وتقدمي اأف�شل اأن�اع اخلدمات.
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قامت اإدارة ال�صحة العامة يف دائرة بلدية راأ�س اخليمة مب�صادرة 3232 منتجًا من املواد 

ال�صتهالكية غري قابلة لال�صتخدام الآدمي، وذلك خالل الفرتة املا�صية.

ت�شمنت  و

املنتجات  تلك 

جمـــــمـــــ�عـــــة 

مــــــن املــــــــ�اد 

كية  �شتهل ل ا

والــتــجــمــيــلــيــة 

والــــــــتــــــــبــــــــغ 

ومــ�ــشــتــقــاتــه 

ــري الــقــابــلــة  غـ

لــل�ــشــتــهــلك 

والتي  الآدمي، 

م�شادرتها  مت 

بـــــنـــــاء عــلــى 

احلـــــــمـــــــلت 

املــــيــــدانــــيــــة 

التابعة  التفتي�س  فــرق  قبل  مــن  املنظمة 

الأ�ــشــهــر  خـــلل  الــعــامــة  ال�شحة  لإدارة 

املا�شية.

اإدارة  مدير  الطنيجي  �شيماء  وقالت 

اخليمة  راأ�ـــس  بلدية  يف  العامة  ال�شحة 

بتكثيف  قامت  الإدارة  ــاد«: اإن  ـــ »الحتـ لـ

تنفيذها  مت  ــي  ــت ال املــيــدانــيــة  حــمــلتــهــا 

و�ــشــمــلــت خمتلف  الـــعـــام،  ــة  ــدايـ بـ ــذ  مــن

و�شال�نات  التجميل  ومــراكــز  املــنــ�ــشــاآت 

ــال الـــعـــطـــارة وغـــريهـــا،  ــ ــة وحمـ ــلقـ احلـ

وعر�شها  ا�شتخدامها  من  للتحقق  وذلك 

لل�شتهلك. ال�شاحلة  و  املنا�شبة   املــ�اد 

قــيــام  تــتــ�ــشــمــن  احلـــمـــلت  اأن  وذكـــــرت 

ومنا�شبة  �شلحية  من  التحقق  املفت�شني 

التي   ، امل�شتهلكني  اأمــام  املعرو�شة  املــ�اد 

تــدخــل �ــشــمــن اخلـــدمـــات املــقــدمــة لهم 

حال  يف  عنها  الناجمة  الأ�ــشــرار  لتفادي 

عـــدم مــلءمــتــهــا لــل�ــشــتــهــلك والــعــمــل 

ــراءات  ــ ــخــاذ الإجـ عــلــى مــ�ــشــادرتــهــا، وات

اجلانب. هــذا  يف  بحقها  املتبعة   اللزمة 

التي مت  امليدانية  اأن احلملت  اإىل  ولفتت 

وج�د 3232 منتجًا  عن  ك�شفت  تنفيذها 

مــن املــــ�اد املــخــتــلــفــة يف تــلــك املــنــ�ــشــاآت 

مــ�اد  لــل�ــشــتــهــلك، منها  �ــشــاحلــة  غــري 

غذائية  ومكملت  وجتميلية  ا�شتهلكية 

وم�شتقاته  والتبغ 

ومـــ�اد الــعــطــارة، 

عــلــى  مت  والــــتــــي 

البدء  مــن  الــفــ�ر 

ــا  ــ ــه ــ ــادرت ــ ــش ــ�ــ مبــ

جـــمـــيـــعـــهـــا مــن 

بح�شب  املــنــ�ــشــاأة 

الـــنـــظـــم املــتــبــعــة 

الـــــــدائـــــــرة.  يف 

تلك  اأن  ــرت  ــ وذك

املـــ�اد املــ�ــشــادرة 

ــا املـــــــــ�اد  ــ ــه ــ ــن ــ م

ال�ـــشـــتـــهـــلكـــيـــة 

غــــــري الـــقـــابـــلـــة 

لـــل�ـــشـــتـــهـــلك الآدمــــــــي الـــتـــي تــ�ــشــمــل 

م�شتح�شرات التجميل والعط�ر واملنظفات 

ــعــطــارة غري  ومــنــتــجــات الــتــبــغ ومــــ�اد ال

ت�شمل  عديدة  اأ�شرار  لها  والتي  الغذائية 

على  امل�شتهلكني،  على  ال�شحي  التاأثري 

التجميل  :م�شتح�شرات  ــال  ــث امل �شبيل 

ــري املــطــابــقــة  والـــعـــطـــ�ر واملــنــظــفــات غـ

للم�ا�شفات لها تاأثري على اجللد ، ون�هت 

اإىل اأهمية ال�عي ح�ل هذه الأم�ر و�شرورة 

اأو خمالفات يف  الإبــلغ عن اأي جتــاوزات 

هذا ال�شاأن .

نح�  بعدها  اجتهت  الإدارة  اأن  وذكـــرت 

من  للتحقق  امليدانية  احلــمــلت  تنظيم 

بها  والعاملني  املن�شاآت  تلك  التزام  مدى 

الإجــراءات  واتخاذ  املحددة  بالإجراءات 

�شبيل  يف  بها،  يتقيد  ل  من  لكل  املعتمدة 

احلفاظ على �شلمة اجلميع ومنع انت�شار 

ــالإجــراءات  ب لــلإخــلل  نتيجة  الفريو�س 

ال�قائية.

الإدارة  اأن  اإىل  الــطــنــيــجــي  ولــفــتــت 

اللقاحات  ملختلف  الــدولــة  طــرح  ومبجرد 

�شعت  فــريو�ــس »كــ�فــيــد19-«،  ملــ�اجــهــة 

نــحــ� دعـــ�ة الــعــامــلــني يف تــلــك املــنــ�ــشــاآت 

يف  املحددة  اجلرعات  تلقي  �شرورة  اإىل 

اجل�شم  يف  املناعة  وتعزيز  تق�ية  �شبيل 

لــلــفــريو�ــس،  الــتــ�ــشــدي  مــن  يتمكن  لــكــي 

ويقلل من خماطر الإ�شابة وم�شاعفاتها، 

يف  الأنــف  م�شحة  عمل  اأهمية  عن  ف�شًل 

الإ�شابة. اإىل  بالتعر�س  ال�شتباه   حــال 

املت�اجدة  الغذائية  املن�شاآت  اأن  وذكــرت 

ــدت جتــاوبــًا  ــ ــس اخلــيــمــة اأب ــ يف اإمــــارة راأ�

اأخــذ  نح�  امل�شارعة  خــلل  مــن  ملح�ظًا 

للقاح »ك�فيد19-«،  املطروحة  اجلرعات 

.%  100 العاملني  تلقي  ن�شبة  بلغت   حيث 

الــرقــابــة  �شت�ا�شل  الإدارة  اأن  واأكــــدت 

مدى  ملتابعة  الغذائية   املن�شاآت  هذه  على 

تطبيقها للإجراءات الحرتازية والتدابري 

ال�قائية اللزمة، للم�شاهمة يف احلد من 

�شلمة  على  واحلفاظ  الفريو�س  انت�شار 

املجتمع.
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األخبار

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

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

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

�شمن ال�شروط التالية:

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

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

من املجلة.

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

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

�شهرية تن�شر يف جملة بلدية راأ�س اخليمة فعلى الراغبني بال�شرتاك 

بهذه امل�شابقة اإر�شال اإجاباتهم اإىل الربيد الإلكرتوين التايل:

magazine@mun.rak.ae

Ras Al Khaimah Municipality Department, Corporate 
Communications Office, introduces the monthly contest 
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 ال�شم الذي كان يطلق على مطرب اأو مغني رحلة الغو�ص يف اخلليج ؟
 • What did they used to call the singer during the diving 

trips in the Gulf ?

» 537 «

Congratulations to Mrs. :Rama Moustafa Al Kassas

the winner of the past month's contest )536(.

مربوك لالأخت :  راما م�شطفى الق�شا�ص

الفوز مب�شابقة ال�شهر املا�شي العدد )536(



الدعاء هو العبادة

ف�شيلة ال�شيخ د. خالد بن حمد الزعابي 

من �شبكة بينونة للعلوم ال�شرعية

فعن النعمان بن ب�سري ر�سي اهلل عنهما قال: �سمعت النبي 

قراأ  ثم  العبادة(  هو  )الدعاء  يقول:  و�سلم-  عليه  اهلل  -�سلى 

َعْن  وَن  َي�ْسَتْكِبُ ِذيَن  الَّ نَّ  اإِ َلُكْم  �ْسَتِجْب 
َ

اأ اْدُع��وِن  َربُُّكُم  {َوَق��اَل 

َم َداِخِريَن} )غافر:60( »رواه اأبو داود« ِعَباَدِتي �َسَيْدُخُلوَن َجَهنَّ

اأبي  فعن  وتعاىل-،  -تبارك  اهلل  على  الأمور  اأكرم  الدعاء 

�سيٌء  )لي�س  قال:  و�سلم-  عليه  اهلل  -�سلى  النبي  عن  هريرة 

اأكرم على اهلل من الدعاء( » رواه البخاري يف الأدب املفرد« 

لأن الدعاء فيه اإظهار التذلل والفتقار اإىل اهلل -�سبحانه 

ال�سرع،  عليها  حّث  التي  اجلليلة  العبادات  من  وهو  وتعاىل-، 

ورّغب فيها؛ لأن العبد يكون عند دعائه ربه -�سبحانه وتعاىل- 

قريبًا منه يناجيه وي�سكو اإليه ما اأهّمه يف هذه احلياة الدنيا، 

واهلل -�سبحانه وتعاىل- ي�سمع عبده اإذا دعاه، فُيجيب من دعاه 

-عز وجل- .

هو  )ال��دع��اء  وال�����س��ام-:  ال�����س��اة  -عليه  النبي  وق���ول 

والدعاء  هلل،  والفتقار  التذلل  ه��ي:  العبودية  لأن  العبادة( 

عامٌة بّينة على هذا الأمر العظيم، وهو العبودية هلل -تبارك 

نَّ َوالإِن�َس اإِلَّ  وتعاىل-  واهلل -عز وجل- قال: { َوَما َخَلْقُت اجْلِ

ِلَيْعُبُدوِن} »الذاريات:56«.

من  والإكثار  وجل-  -عز  اهلل  دعاء  على  امل�سلم  فيحر�س 

يدعو  ل  وج��ل-  -عز  وح��ده  ويدعوه  احل�سنى،  باأ�سمائه  ذلك 

اأحًدا معه، ول يدعو اأحًد �سواه .

ثم قراأ -�سلى اهلل عليه و�سلم-  قول اهلل -تبارك وتعاىل-: 

اهلل  فاأمرنا  »غافر:60«،  َلُكْم}  �ْسَتِجْب 
َ
اأ اْدُعوِن  َربُُّكُم  {َوَقاَل 

ِمَن لنا ا�ستجابة الدعاء. -�سبحانه وتعاىل- بدعائه، و�سَ

َم  وَن َعْن ِعَباَدِتي �َسَيْدُخُلوَن َجَهنَّ ِذيَن َي�ْسَتْكِبُ ثم قال: { اإِنَّ الَّ

الدعاء،  عدم  ِمن  التحذير  هذا:  يف   ، »غافر:60«  َداِخ��ِري��َن} 

التكّب  اأو  وتعاىل-  -تبارك  اهلل  دعاء  على  الإقبال  عدم  وِمن 

الذّلة  مع  جهنم  نار  بدخول  ال�سديد  بالوعيد  الأم��ر  هذا  على 

ففي  وعبادته،  دعاء اهلل  ال�ستكبار عن  َغار؛ جزاًء على  وال�سّ

كل حال،  وتعاىل- يف  -تبارك  اهلل  دعاء  على  احلديث احلث 

العظيم، فاهلل -تبارك  الأمر  ال�سديد على ترك هذا  والوعيد 

وتعاىل- ُيحب من عبده اأن يدعوه، واأن ي�ساأله، واأن يطلب منه 

هذا  الإن�سان  ترك  اإذا  وتعاىل-  -�سبحانه  ويغ�سب  حاجته، 

الأمر العظيم اأمر الدعاء .

والدعاء عبادٌة عظيمٌة لها نوعان: 

فالنوع الأول من اأنواع الدعاء: هو دعاء العبادة وهو الثناء 

على اهلل -تبارك وتعاىل- ب�سفاته واأ�سمائه احل�سنى، واملدح 

له -�سبحانه وتعاىل- كقول الداعي: اللهم اأنت ال�سام ومنك 

ال�سام تباركت يا ذا اجلال والإكرام .

يبداأ  اأن  وتعاىل-  -تبارك  اهلل  دع��ا  اإذا  يحر�س  وامل�سلم 

بالثناء والعرتاف بِنَعم اهلل -تبارك وتعاىل- عليه، و�ُسْكرها 

له -عز وجل-.

وهو:  امل�ساألة  دع��اء  هو  ال��دع��اء:  اأن��واع  من  الثان  والنوع 

يريد من  ما  ربه -عز وجل- حاجاته وطلبه منه  العبد  �سوؤال 

اأمور الدنيا والآخرة، فٍي�ساأل اهلل -عز وجل- ما يريده يف هذه 

احلياة الدنيا، كاأن يقول: اللهم وفقني يف اأمر درا�ستي، اللهم 

ي�سر يل اأمر جتارتي، اللهم ارزقني الزوجة ال�ساحلة، وهكذا 

من حاجات الإن�سان، اأو اأن يطلب من اهلل اأن يدفع عنه م�سيبة 

من امل�سائب، اللهم اأعني على ق�ساء َديني، اللهم فّرج كربتي، 
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-تبارك  اهلل  من  الأم��ور  هذه  من  الإن�سان  يطلب  مما  وهكذا 

وتعاىل-.

فالدعاء نوعان: 

- دعاء العبادة.   

- دعاء امل�ساألة.   

وامل�سلم عندما يدعو اهلل -عز وجل- يوقن باأن اهلل -تبارك 

وتعاىل- �سميٌع ب�سرٌي، فيحر�س على الأ�سباب التي ُتعينه على 

اإجابة الدعاء، واأعظُمها: الإخا�س هلل -عز وجل- يف الدعاء، 

فيدعو اهلل وهو منيٌب اإليه -�سبحانه وتعاىل- خا�سٌع بني يديه 

-عز وجل-.

وكذلك ُيلّح يف الدعاء فُيكرث من الطلب من اهلل -عز وجل- 

اآدم  وُبنّي   .. �ُسوؤاله  تركَت  اإْن  يغ�سُب  فاهلل 

ِحنَي ُي�ساأل َيغ�سُب

ُيلحَّ يف  اأن  ُيحب من عبده  فاهلل -عز وجل- 

الطلب  ويكرث من  رب،  يا  رب  يا  فيقول:  الدعاء 

–�سبحانه وتعاىل- واإظهار الفتقار بني  من اهلل 

يديه –تبارك وتعاىل-.

من  تكون  التي  والأ�سباب  الدعاء  اآداب  ومن 

اأ�سباب اإجابة الدعاء: 

1 - اأن يرفع يديه عند الدعاء؛ لأنها عامٌة 

على اأنه ذليٌل بني يدي اهلل -تبارك وتعاىل-.

احل���ال، ومطعمه  م��ن  اأك��ل��ه  ي��ك��ون  اأن   -  2

ُيجاب دع��اوؤه، فكما  وم�سربه من احل��ال؛ حتى 

جاء )اأطب مطعمك تكن جماب الدعوة( »رواه 

الطبان يف الأو�سط«، فِطيُب الطعام باأن يك�سب 

املال من احلال وي�سرتي به الطعام احلال هو 

من اأ�سباب اإجابة الدعاء .

اإجابة  يف  الفا�سلة  الأوق��ات  يتخرّي  -  اأن   3

الدعاء التي ُي�ستجاب فيها الدعاء كبني الأذان والإقامة، ويف 

الثلث الأخري من الليل حني ينزل ربنا -تبارك وتعاىل- فيقول: 

)من ي�ساألني فاأعطيه من ي�ستغفرن فاأغفر له( »متفق عليه«، 

لإجابة  املهمة  الأوقات  في�ستغل هذه  الفجر  يطلع  وهكذا حتى 

الدعاء.

املوانع  من  امل�سلم  يحذر  دعائه،  قبول  على  يحر�س   وكما 

التي متنع قبول الدعاء:

يقبله اهلل  باإثم ل  الدعاء  فاإن  باإثم،  دع��اءه  يكون  اأن   -  1

-عز وجل- كاأن يدعو ويطلب من اهلل -عز وجل- اأن يي�ّسر له 

اأمًرا من املحرمات، كاأن يطلب من اهلل اأن يي�سر له �سرقة ماٍل 

من الأموال مثًا اأو فعل �سيٍء من املحرمات، فهذا دعاٌء باإثم 

ل يقبله اهلل -تبارك وتعاىل- بل ياأثم �ساحبه .

بينه  يفرق  اهلل  باأن  يدعو  اأن  الرحم  بقطيعة  الدعاء   -  2

وبني اأقاربه فهذا ل يقبله اهلل -تبارك وتعاىل-.

3 -  اأكل احلرام كمن ياأكل مال اليتيم اأو من ي�سرق اأموال 

النا�س اأو يغ�سهم ويخدعهم فاإن هذا مينع قبول الدعاء.

القلب  ح�سور  من  فابد  ال��دع��اء  عند  القلب  -  غفلة   4

والإقبال عند الدعاء.

وليتنبه امل�سلم اإىل اأنه كلما اأكرَث من الدعاء فاإنه رابٌح يف 

هذا الأمر، اإذ الدعاء ل خ�سارة معه، فعن اأبي �سعيٍد اخلدري 

ر�سي اهلل عنه عن النبي -عليه ال�ساة وال�سام- قال: »ما 

اإحدى  اأعطاه  اإل  رحم  قطيعة  ول  باإثم  لي�س  يدعو  م�سلٍم  من 

ثاث« له اأمٌر من الأمور الثاثة »اإما اأن يعجل دعوته « يعجل 

اهلل له دعوته في�ستجيب دعاوؤه، »واإما اأن يدخرها له يف الآخرة 

 » ال�سوء مثلها  اأن يدفع عنه من  واإما  الآخ��رة،  ثوابها يف  يجد 

قال ال�سحابة: اإًذا ُنكرث، قال: )اهلل اأكرث ( » رواه البخاري يف 

الأدب املفرد« 

فنحر�س جميًعا على الإكثار من الدعاء وا�ستغال اأوقاتنا 

ت�سيع  ل  حتى  الأوق��ات  من  ذلك  وغري  النتظار،  عند  خا�سًة 

ودعاءه  وتعاىل-،  -�سبحانه  اهلل  ذكر  من  فيها  فنكرث  علينا، 

والطلب منه 
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ومق�صداً  معلماً  اأ�صبحت  حيث  ال  بالطبع  تعريف  اإىل  بحاجة  االإم���ارات  دول��ة  هل 

اإلقاء  باب  املادة هي من  ال�صياحية وال�صناعية والعلمية ولكن تعترب هذه  لال�صثمارات 

ال�صوء على بع�ض املعلومات اجلغرافية وال�صياحية للذين مل يتمكنوا من االطالع عليها 

اأكرب من  اأو من باب التذكري لبع�ض املعلومات واملعامل والتي ال ح�صر لها. فاالإمارات 

اأو �صروحها مبقالة فلن�صرتجع ون�صتذكر غي�ض من في�ض دولة  اإمكاناتها  اأن نح�صي 

االإمارات العربية املتحدة.
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مهاب مرهف الرتكماين

الإمارات حا�صرة ب�صروحها



اخلريطة  على  موقعها  املَتّحدة  العربَيّة  الإم���ارات  دول��ة 

رقَيّة من  ال�َشّ اآ�شيا يف اجلهة  ة  قاَرّ اجلغرافية يف جنوب غرب 

كيلومرتًا   83.600 قرابة  م�شاحتها  وتبلغ  العربَيّة،  اجلزيرة 

انها ح�شب اإح�شائَيّات عام 2013 قرابة  مرّبعًا، وييلغ عدد �شَكّ

9.346.000 مليونًا.

احتلت دولة الإمارات العربية املتحدة اليوم مركزًا متقدمًا 

بني دول العامل اأجمع، اإذ مل يكن هذا الإجناز وليد ال�شدفة، 

بل جاء ح�شيلة اجلهد والعمل الدوؤوب، فمنذ قيام الحتاد يف 

الثاين من دي�شمرب عام 1971، اأجمعت الإمارات ال�شبعة على 

اإليه  و�شلت  ملا  الدولة  ت�شل  حتى  بينها  فيما  اجلهود  تكثيف 

اليوم من اإجنازات. �شنتحدث اليوم عن الإمارات ال�شبع و�شبب 

املعامل  لبع�ض  اأي�شًا  �شنتطرق  كما  با�شمها،  اإم��ارة  كل  ت�شمية 

البارزة يف الإمارات ال�شبع.

عا�شمة دولة الإمارات العربية املتحدة  اإمارة اأبو ظبي اأكرب 

ل هذه الإمارة ما يقارب 87 % من م�شاحة  الإمارات؛ حيث ُت�شِكّ

�شمَيّة  رهم الإماراتي، ولغتها الَرّ دولة الإمارات، وعملتها هي الِدّ
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�شمَيّة يف البالد هي الإ�شالم. يانة الَرّ هي العربَيّة، والِدّ

اإم��ارات  �شبع  من  املَتّحدة  العربَيّة  الإم���ارات  دول��ة  ن  تتكَوّ

ارقة، وعجمان، واأُمّ القيوين، وراأ�ض  هي: اأبو ظبي، ودبي، وال�َشّ

اآل  �شلطان  بن  زاي��د  يخ  ال�َشّ وّحدها  وقد  والفجرية،  اخليمة، 

نهيان يف الَثّاين من دي�شمرب ) كانون الأَوّل( من عام 1971م، 

واأ�ّش�ض دولة الإمارات العربَيّة املَتّحدة، حيث تعُدّ اإمارة عجمان 

اأ�شغر هذه الإمارات من حيث امل�شاحة.

اإم��ارة  يف  ��ف��ط  ال��ِنّ اكت�شاف  منذ  الإم����ارات  دول��ة  �شهدت 

لتها  حَوّ جذرَيّة  حَت��ُوّلت  عامًا  خم�شني  من  اأكرث  منذ  اأبوظبي 

الُلّوؤلوؤ  على  اقت�شادها  يف  تعتمد  �شغرية  �شحراوَيّة  دولة  من 

اإىل  املحدود  راعِيّ  الِزّ �شاط  والَنّ مك  ال�َشّ و�شيد  وبيعه وجتارته 

ول  دولٍة حديثٍة ذات م�شتوى معي�شٍيّ مرتفع، وتعُدّ من اأغنى الُدّ

العربَيّة، وحتتوي على اأكرب ن�شبة من الأثرياء يف العامل.

متتلك دولة الإمارات �شاد�ض اأكرب احتياطي للِنّفط و�شابع 

ول  ال��ُدّ اإح��دى  وهي  العامل،  يف  بيعِيّ  الَطّ للغاز  احتياطي  اأك��رب 

البرتولَيّة  املواد  بيع  على  اقت�شادها  يف  تعتمد  اَلّتي  البرتولَيّة 

كان  دة  متعِدّ باإجراءات  حديثًا  ولة  الَدّ قامت  وقد  و�شناعتها، 

ل  الهدف منها تقليل العتماد على البرتول، واَلّذي اأ�شبح ُي�شِكّ

خل القومِيّ للبالد. حديثًا 30 % فقط من الَدّ

لدولة  كعا�شمة  فهي  اأب��وظ��ب��ي،  اإم���ارة  ع��ن  ن��ب��ذة  لناأخذ 
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الإمارات العربية املتحدة، حظيت باهتمام كبري، و�شميت بهذا 

ال�شم لأنها كانت موطن الظباء، وقيل اأي�شًا باأن اأحد ال�شيادين 

قام با�شطياد ظبي يف تلك اجلزيرة بعد عناء، وملا اأم�شكه كان 

متعبًا من العط�ض، فذهب يبحث عن بئر، فلما وجده كان البئر 

بعد  فيما  واكت�شفت جثتاهما  والظبي  ال�شياد  قد جف، فمات 

قرب البئر، ف�شمي البئر )اأبوظبي(، هذا وكانت ت�شمى قدميًا 

“اأم النار”، اإذ ما تزال اإحدى القرى فيها حتمل هذا ال�شم.

�شنذكر  والرتفيهية،  ال�شياحية  اأبوظبي  لتعدد معامل  نظرًا 

اأكرثها �شهرة وا�شتقطابًا لل�شياح.

- جامع ال�صيخ زايد الكبري

يعد جامع ال�شيخ زايد الكبري رابع اأكرب م�شاجد العامل، ومن 

ما  ُم�شّلي.  األف   40 حلوايل  يت�شع  حيث  اأبوظبي،  معامل  اأهم 

مييز هذا امل�شجد هو ت�شميمه الفاخر، فهو مزّين بالف�شيف�شاء 

والذهب، كما اإنه ي�شم اأكرب �شجادة يف العامل، ويعد من اأجمل 

الأماكن ال�شياحية يف اأبوظبي.

- ق�صر احل�صن

ق�شر احل�شن هو اأقدم مبنى تاريخي يف العا�شمة ويعك�ض 

القرن  منذ  متوا�شلة  ب�شورة  اأبوظبي  يف  والإجن��ازات  التاريخ 

ال��زوار  من  العديد  ي�شتقطب  اإذ  اليوم،  ولغاية  ع�شر  الثامن 

�شنويًا نظرًا لت�شميمه اجلميل، ولكرثة املهتمني بالتاريخ

- عامل فرياري اأبوظبي

هي مدينة مالهي من فرياري تقع يف جزيرة يا�ض يف مدينة 

ت�شل  م�شاحة  اأبوظبي على  فرياري  وميتد عامل  هذا  اأبوظبي. 

اإىل 200،000 مرت مربع، مما يجعلها ثاين اأكرب مدينة مالهي 

مغطاة يف العامل.

- متحف اللوفر

م��ن م��ت��اح��ف اأب��وظ��ب��ي امل��م��ي��زة وال���ف���ري���دة م���ن ن��وع��ه��ا 

 .2007 ع��ام  افتتاحه  مت  اأبوظبي الذي  اللوفر  نذكر متحف 

فنية  قطع  وي�شم  رائ��ع  معماري  بت�شميم  املتحف  هذا  ميتاز 

عاملية وحملية جتمع بني الثقافة الغربية وال�شرقية، كما ميكنك 

ال�شتمتاع بالأن�شطة واملعار�ض الفنية التي تقام يف املتحف.

معامل �شياحية اأخرى يف اأبوظبي:

• القرية الرتاثية

• جزيرة يا�س

• كورني�س اأبوظبي

• مولت اأبوظبي

• حديقة الإمارات للحيوانات
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م�شرية  خالل  الثقايف  اجلانب  على  الرتكيز  جاء  هنا  من 

الإمارات الطويلة كي يوؤكد على دور املبدعني يف عملية البناء 

ال�شمولية التي ل ترتك جانبًا من دون ر�شم ا�شرتاتيجية خا�شة 

به كي ت�شمل النه�شة املنتظرة كافة جوانب احلياة.

جنحت دولة الإمارات العربية املتحدة يف التحول اإىل مركز 

ثقايف عربي وعاملي، وكان ذلك بف�شل القاعدة التي �شارت عليها 

اخلطط ال�شرتاتيجية والتي تقول اإن بناء الإن�شان هو الأ�شا�ض 

بقية  بعده  ت��اأت��ي  ث��م  للم�شتقبل،  �شمانة  والأك���رث  الأب��ق��ى  وه��و 

اجلوانب التي تعزز منها وجتعلها م�شتمرة ومزدهرة مع الزمن. 

م�شتوى  ورفعت  املحلية  الثقافية  احلركة  الدولة  ع��ززت  لقد 

زيد ح�صن قطريب

الإمارات العربية املتحدة.. 

خم�سون عامًا 

من تكرمي املبدعني وحتفيزهم

الرتكيز على دور العامل الثقايف، مل يكن غائبًا عن ا�شرتاتيجية دولة الإمارات 

العربية املتحدة منذ ن�شوئها عام 1971 حتى اليوم. فاملوقع الذي حققته خالل ن�شف 

قرن من الزمن ي�شتحق الوقوف يف التاأليف والرتجمة وحتفيز املواهب ال�شابة وتكرمي 

اإرثًا ينري الطريق  للكتابة ويرتكون  الذين يهبون حياتهم  التجارب املميزة  اأ�شحاب 

اأمام الأجيال القادمة. فمن املعروف عربيًا اأن املبدعني يعانون من الفاقة وال�شح يف 

حياتهم املادية، بل اإن البع�ض يقولون اإن اأولئك ل يكرمون اإل بعد موتهم لالأ�شف.
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هيئة  مثل  بها  املخت�شة  الهيئات  فاأ�ش�شت  بالثقافة  العتناء 

دبي للثقافة والفنون التي اعتنت بالرتاث وعملت على تعريف 

الثقافات العاملية بالثقافة العربية. من تلك املوؤ�ش�شات موؤ�ش�شة 

حممد بن را�شد اآل مكتوم التي تعنى باإن�شاء املتاحف واملكتبات 

واإطالق  والرتجمة  الن�شر  ودور  الأبحاث  ومراكز  املتخ�ش�شة 

واإ�شدار  والعلوم  واملعرفة  الأدب  جم��ال  يف  العاملية  اجلوائز 

وت�شجيع  ودع��م  املجالت  خمتلف  يف  دوري��ة  ون�شرات  تقارير 

متحف  هناك  اأي�شًا  والإ�شالمي.  العربي  العاملني  يف  املثقفني 

ال�شرق الأو�شط للفن احلديث، وهو الأول من نوعه يف املنطقة 

�شفاف  على  مبوقعه  ويتميز  ال��ع��امل،  يف  املتاحف  اأك��رب  وم��ن 

خور دبي وله ت�شميم مميز يجمع بني احلداثة والرتاث. ومن 

للثقافة  دبي  ملتقى  اإليها  الإ�شارة  التي ميكن  املميزة  الأن�شطة 

والفنون، الذي يقام ملدة �شهرين حيث تعج الإمارات بالزائرين 

للمهرجانات الثقافية واملعار�ض الت�شكيلية والأم�شيات ال�شعرية 

فنون  يف  وال���دورات  العمل  ور�شات  اإىل  بالإ�شافة  واملو�شيقية 

الن�شاط  هذا  ال�شينمائية.  الأفالم  وعرو�ض  والإخراج  التمثيل 

باإطالقه  قام  الذي  ال�شباب  مل�شرح  يوازي مهرجان دبي  الهام 

الحتفاء  بهدف  مكتوم  اآل  را�شد  بن  حممد  بن  ماجد  ال�شيخ 

بامل�شرح ودعم منوه يف دولة الإمارات العربية املتحدة وكذلك 

اإىل  اإبداعاتها  تقدمي  اأجل  من  ال�شابة  للمواهب  فر�ض  توفري 

اخلربات  من  وال�شتفادة  التطور  بفر�ض  حتظى  كي  اجلمهور 

عرب لقاء ال�شباب العرب املهتمني بهذا الفن. 

الثقافة  دع��م  على  الإماراتية  املوؤ�ش�شات  دور  يقت�شر  مل 

ثقافية  جوائز  بتخ�شي�ض  قامت  بل  والفعاليات،  باملبادرات 

اأ�شبحت اليوم حلمًا لكل املبدعني للفوز بها. ومن اأهم اجلوائز 

الثقافية يف الإمارات، جائزة ال�شيخ زايد للكتاب، والتي مُتنح 

عن  وال�شباب  والنا�شرين  املفكرين  من  للمبدعني  �شنة  كل 

والدرا�شات  والنقد  والأدب  التاأليف  جمالت  يف  م�شاهماتهم 
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والرتجمة يف العلوم الإن�شانية، ومتتاز باأثرها الوا�شح يف اإثراء 

احلياة الثقافية والأدبية والجتماعية، وتاأ�ش�شت هذه اجلائزة 

بدعم ورعاية من هيئة اأبوظبي لل�شياحة والثقافة.

البوكر  جائزة  والثقافة،  لل�شياحة  اأبوظبي  هيئة  ترعى 

التي  اجل��ائ��زة  تلك  العربية،  ال��رواي��ة  جم��ال  يف  املتخ�ش�شة 

الثقافة  الرواية يف  دور  تدعيم  �شاهمت يف  �شهرة كبرية  نالت 

و�شجعت الكتاب على ممار�شة هذا الفن وتفعيل دوره يف بناء 

ثقافة اجليل اجلديد اأ�شوة مبا يلقاه من مكانة مميزة يف بقية 

دول العامل. من اجلوائز الهامة اأي�شًا جائزة العوي�ض الثقافية 

التي تعمل على تكرمي اأبرز ال�شخ�شيات الأدبية العربية تقديرًا 

ملا قدموه خالل تاريخهم الإبداعي، وقد تاأ�ش�شت هذه اجلائزة 

والرواية  الق�شة  وت�شمل  م�شتمرة  وم��ازال��ت   1987 العام  يف 

الإن�شانية  والدرا�شات  والنقد  الأدبية  والدرا�شات  وامل�شرحية 

وامل�شتقبلية والإجناز الثقايف والعلمي.

الهامة،  الثقافية  اجلوائز  للكتاب، من  زايد  ال�شيخ  جائزة 

والنا�شرين،  رين،  املفكِّ م��ن  للمبدعني  �شنة  ك��ل  مُتنح  فهي 

وال�شباب، عن م�شاهماتهم يف جمالت التاأليف، والرتجمة يف 

الفكرية  اإثراء احلياة  وا�شح يف  اأثر  لها  التي  الإن�شانية  العلوم 

علمية  معايرَي  وف��ق  وذل��ك  والجتماعية،  والثقافية  والأدب��ي��ة 

ومو�شوعية. وتهدف اجلائزة بفئاتها الت�شعة التي مت اإطالقها 

عام 2006 اإىل دعم الأعمال الإبداعية وتقدم الأدب والثقافة 

للموؤلفني  تتيحها  التي  اجلديدة  الفر�ض  عن  ف�شاًل  العربية، 

بالعربية. تقدر اجلائزة اأي�شًا املفكرين والباحثني الذين يكتبون 

والإيطالية  والأملانية  والفرن�شية  كالإجنليزية  الأخرى  باللغات 

والعلوم  واملعارف  واحل�شارة  بالثقافة  املهتمني  والإ�شبانية من 

املوؤلفني  تكرمي  عن  ف�شاًل  التاريخ،  عرب  العربية  واملجتمعات 

يلعبه  الذي  املهم  بالدور  اهتمامًا  اجلائزة  تويل  الن�شر.  ودور 

الثقافة  بني  والأدب��ي��ة  الثقافية  الفجوة  جت�شري  يف  املرتجمون 

هي:  فئات  ت�شع  اجلائزة  تت�شمن  الأخرى.  والثقافات  العربية 

املوؤلف  والنا�شئة،  الطفل  اأدب  الآداب،  الدولة،  وبناء  التنمية 

ال�شاب، الرتجمة، الفنون والدرا�شات النقدية، الثقافة العربية 

يف اللغات الأخرى، الن�شر والتقنيات الثقافية و�شخ�شية العام 

الثقافية )لالأفراد واملوؤ�ش�شات(.

الثقافة  دائ��رة  ترعاها  التي  تلك  الهامة،  اجل��وائ��ز  وم��ن 

التي  ل��الإب��داع  ال�شارقة  جائزة  ومنها  ال�شارقة،  يف  والإع���الم 

النقد  جم��الت  يف  العرب  جميع  اإىل  ال�شابة  املواهب  اأو�شلت 

فائزًا،   18 �شنويًا  اجلائزة  تكرم  وال�شعر.  والق�شة  والرواية 

ويح�شل الفائزون يف فئاتها ال�شت على مبلغ اإجمايل يبلغ نحو 
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287 األف درهم.

يف  ال�شارقة  بحكومة  الثقافة  دائرة  اجلائزة  هذه  واأطلقت 

ة لالإ�شدار الأول للكاتب  عام 1996، لتحتفي باملخطوطات املَعَدّ

جمالت   6 يف  وذل��ك  كتاب،  يف  ن�شرها  ي�شبق  ومل  الكاتبة،  اأو 

الرواية،  الق�شرية،  الق�شة  الف�شيح،  ال�شعر  جمال  تت�شمن 

الن�ض امل�شرحي، اأدب الطفل، النقد.

على  الهامة  اجلوائز  من  الطفل،  لكتاب  ال�شارقة  جائزة 

 60 البالغة  اجلوائز  قيمة  حيث  من  وذل��ك  الثقايف،  ال�شعيد 

األف درهم، وتاأتي �شمن الفعاليات ال�شنوية ملهرجان ال�شارقة 

بني  اأعمارهم  ُت��راوح  الذين  لالأطفال  وتتيح  للطفل،  القرائي 

الأطفال  كتب  اأف�شل  اختيار  يتم  ومنها  امل�شاركة  عامًا  و17   4

واليافعني باللغة العربية والإجنليزية.

جائزة »ات�شالت لكتاب الطفل« ينظمها املجل�ض الإماراتي 

 1.2 الفائزون عن فئاتها اخلم�ض بنحو  وُيتّوج  اليافعني،  لكتب 

والرا�شمني  املوؤلفني  على  توزيعها  ويتم  �شنويًا،  دره��م  مليون 

والنا�شرين. وتت�شمن فئات اجلائزة كاًل من اأف�شل ن�ض، اأف�شل 

ر�شم، اأف�شل اإنتاج، اأف�شل كتاب اأطفال يف العام، اأف�شل كتاب 

�شباب يف العام وتبلغ قيمة اجلائزة عن كل فرع نحو 180 األف 

لتنظيم  الإجمايل  املبلغ  من  جزء  تخ�شي�ض  يتم  كما  دره��م، 

ور�ض عمل جائزة ات�شالت لكتب الأطفال.

جائزة راأ�ض اخليمة للتميز التعليمي من اجلوائز الإبداعية 

 2003 ل�شنة   19 رقم  مر�شوم  على  بناء  تاأ�ش�شت  فقد  الهامة، 

احلادية  ال��دورة  وقبيل   ،2004 ع��ام  يف  الأوىل  دورتها  وب��داأت 

ع�شرة ان�شمت جائزة راأ�ض اخليمة للتميز التعليمي اإىل برنامج 

ال�شيخ �شقر للتميز احلكومي مبوجب املر�شوم المريي رقم 25 

ل�شنة 2014 والذي اأ�شدره �شاحب ال�شمو ال�شيخ �شعود بن �شقر 

الأول  يف  اخليمة  راأ���ض  حاكم  الأعلى  املجل�ض  ع�شو  القا�شمي 

للم�شاهمة  اإدارة اجلائزة   وت�شعى    ،  2014 يونيو من عام  من 

يف تعزيز وتنمية القدرات امل�شتقبلية، وبناء م�شتقبل م�شتدام، 

يف  املتميزة  النتائج  وا�شتدامة  والب��ت��ك��ار،  الإب���داع  وت�شخري 

والإجناز  العطاء  م�شرية  ت�شتمر  لكي  التعليمي���ة،  املوؤ�ش�ش���ات 

ومبا يعك�ض ال�شورة امل�شرقة لإمارة راأ�ض اخليمة ب�شكل خا�ض، 

ولدولة الإم���ارات العربي���ة املتح���دة ب�شك���ل عام، لتحقيق الروؤى 

والتطلعات امل�شتقبلية للدولة، وامل�شاهمة يف نه�شتها ورفعتها.

املبدعني  تكرمي  يف  ت�شاهم  ل  الثقافية  اجلوائز  اأن  ل�شك 

العمل  مكانة  وتكر�ض  الإب��داع��ي��ة  العملية  حتفز  بل  وح�شب، 

الفعالة  ال�شرتاتيجية  لأنها  والدولة  املجتمع  بناء  الإبداعي يف 

وامل�شتدامة لأنها تتناول بناء الإن�شان قبل كل �شيء.
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ثاين ال�سويدي ي�ساكن الوعي والقلق

يف جمموعته ال�سعرية

ليجف ريق البحر

ال��ت��ي ت��ع��ت��رب ب��ح��ق - ع��ل��ى ال��رغ��م 

واأدب��اء  كتاب  احت��اد  عن  �شدورها  من 

اأه���م  م���ن   -  1991 ع����ام  الإم��������ارات 

يف  ���ش��درت  التي  ال�شعرية  املجموعات 

دولة الإمارات العربية املتحدة يف جمال 

ق�شيدة النرث يف العقود الثالثة الأخرية.

العزيز  عبد  مع  ال�شويدي  ثاين  لأن 

جا�شم   واأحمد عي�شى الع�شم، واإبراهيم 

وها�شم  ال�شبب  حممد  اهلل  وعبد  املال، 

املبارك،  ورهف  غاب�ض  و�شاحلة  املعلم 

و�شعد  الظاهري  وح��ارب  املعال،  وخلود 

ال��ه��ا���ش��م��ي وحممد  واإب���راه���ي���م  ج��م��ع��ة 

را�شد  واأحمد  بوجمهور  و�شامل  الربيكي 

ثاين ونا�شر البكر.. اإلخ هم الذين حملوا 

على عاتقهم بوح الق�شيدة احلديثة. 

ث��اين  امل��ج��ل��ي  ال�����ش��اع��ر  اإىل  ن��ع��ود 

يف  بل  فقط،  ال�شعر  يف  لي�ض  ال�شويدي 

الرواية اأي�شًا، واإذا كان هذا املبدع مقاًل 

تنقيحه  اإىل  يعود  ذلك  فلعل  اإنتاجه  يف 

اهتمام  تاأخذ  التي  الإب��داع��ي��ة  اأعماله 

اإىل  اأو  ب��ج��دارة  وامل��ب��دع��ني  ال��دار���ش��ني 

اأخرى عندما كان يعي�ض فوق  ان�شغالت 

�شطح هذه الأر�ض.

اإن الن�ض ال�شعري عند ال�شويدي له 

متداخلة  العوامل  وه��ذه  خا�شة،  ع��وامل 

اإىل حد تدفع القارئ اإىل خو�ض جتربة 

والعام،  اخلا�ض  بني  متزج  دافعية  ذات 

للو�شول اإىل ما يريده ال�شاعر، اإن هذا ل 

يعني اأنه مييل اإىل التغمي�ض واإمنا يعني 

بها  �شفافة يرثي  م��الءة  يبحث عن  اأن��ه 

ق�شيدته لتزداد جماًل وروعة.

يف وجهك رماد الوقت 

مت�صخمة اأناك كالياب�صة 

فينزف املاء ورقاً 

امنحني �صجرة عرجاء 

مت�صح الكتاب من قدمي 

واتركني ك�صائح �صاع 

يف �صراديب املطارات 

ثم مات يف حقيبته. 

وم�صت به الطائرة   

يتنف�ض  ال���ه���واء  اأظ����ن  )ق�����ش��ي��دة 

الدخان �ض 11 (

د. هيثم يحيى اخلواجة

) يظن العامل اأنه يلب�س احلذاء، لكن احلقيقة تقول اإنه يخبئ قدميه خجاًل من الأر�س (

بهذه الكلمات قدم ال�صاعر ثاين ال�صويدي - رحمه اهلل - جمموعته ال�صعرية »ليجف ريق البحر« 
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خياًل  ميتلك  ال�شويدي  ال�شاعر  اإن 

ت�شكيل  غايتها  توليدية  وروؤي���ة  خ�شبًا 

تكون  ق��د  واأب��ع��اده��ا  هويتها  لها  ���ش��ورة 

ثالثية وقد تتجاوز ذلك بكثري.

ياعزيزي 

علينا 

اأن نخطر اخلنادق يف وجه ال�صدفة 

نحارب �صقوفنا باملطر 

نتما�صك كالهواء يف اأنف النافذة 

ونرتجم موتنا ل�صم�ض راق�صة 

يقلقني اأن يتفجر الليل خجاًل من 

الكحل 

اأن يزرع قدميه يف عيوننا 

)ق�شيدة اأظن الهواء يتنف�ض الدخان 

�ض 13( 

وهو عندما يتماهى مع املدينة ي�شعر 

يحدث،  مم��ا  اأك��رب  طموحه  لأن  بالقلق 

والأ���ش��ال��ة،  ال���رتاث  على  حري�ض  ولأن���ه 

يف  قبعت  ذك��ري��ات  يبتلع  التحديث  لكن 

�شارع  اأو  بالوفاء،  عامرة  �شجرة  ظالل 

كان موارًا باللقاء.

الكون فكرة حب 

ماذا تبقى للمدينة 

عاهات املوج 

فوق �صدورنا 

اأر�صفة وتائه 

ماذا تبقى 

كل دقيقة 

نفت�ض عن اأوراقنا عن �صارع قدمي 

اأطفالنا 

ميلكون البحر 

)ق�شيدة غالتيه �ض 24 ( 

مااأروع هذا اللفتة الذكية وهو ير�شخ 

���ش��وره اجل���دي���دة امل��ح��ل��ق��ة وامل�����ش��ت��م��دة 

تفرد  لتني  التي  احلياة  من  عنا�شرها 

اأخ��رى  ت���ارة  ت���ارة ث��م جتمعها  اأوراق��ه��ا 

باحثًا  دورانه  يخو�ض  بعالقاته  والإن�شان 

وتبعث  طموحه  تر�شخ  مركزية  ب��وؤر  عن 

فيه الخ�شرار:

نعم 

اأنا كلما مرت حبيبتي 

حاملة 

هدير ال�صارع م�صاباً 

ب�صربة �صم�ض 

اأفجر منزيل الكبري 

ببالونة اأطفال 

اأحت�صن �صوري املرتبة 

يف ج�صدي 

اأخط على كتاب املدر�صة 

ر�صالة ع�صق و�صورة تفاحة 

)ق�شيدة غالتيه �ض 28( 

اختيار  مكنته  يف  ال�شاعر  باأن  يلحظ 

م��و���ش��وع��ه وال���ت���ج���وال ف��ي��ه م���ن خ��الل 

���ش��اع��ري��ة وا���ش��ح��ة حت��ك��م��ه��ا اجل��م��ل��ة 

ال�شعرية املكثفة واجلر�ض الداخلي الذي 

ينب�ض بني احلروف والكلمات:

كانت 

مهمتي اأن 

اأ�صمح بدخول االرجتافات 

اإىل �صدر الربد 



وحني مل اأ�صتطع فتح الباب 

رميت رملي 

لراعي قطعان 

)ق�شيدة غالتيه �ض 43( .

نف�ض  ذو  ال�شويدي  ث��اين  وال�شاعر 

حتمل  التي  ق�شيدته  اب��ت��داع  يف  طويل 

بقائها  مع  متعددة  واأف��ك��ارًا  مو�شوعات 

لأن  اأف��ك��اره��ا،  ين�شج  ب��راب��ط  حمكومة 

يف  لرغبته  تطويعها  على  ي�شر  ال�شاعر 

ال�شعري  واملقطع  املتفردة  ال�شورة  ن�شج 

املتميز: 

اإيه 

اأيها املل�صق فوق ج�صده اإىل متى 

اأ�صعت ن�صوتك 

يف مدر�صة االأطفال 

قرب البحر 

حني األ�صقت غيمة 

يف فمك 

وفار املاء 

كفتاة 

مدت يديها يف طوق القمر. 

ق�شيدة )ليجف ريق البحر �ض 58( 

ق�شيدة  ال�شويدي  ثاين  ق�شيدة  اإن 

عن  بعيدة  وه��ي  وف��ك��ري��ًا،  فنيًا  حمكمة 

ال�شعراإىل  بع�ض  حولت  التي  الفو�شى 

هراء ل طائل منه ول فائدة، فالنفعالت 

متدفقة، والتجربة ال�شعرية حتفر عميقًا 

جملته  لي�شحن  الإب�����داع  ف�����ش��اءات  يف 

ال�����ش��ع��ري��ة ب��ق��وة ���ش��ل��دة وج���دي���دة على 

�شعيدي ال�شكل وامل�شمون.

اآه �صئمت املراآة وجهي حتى عميت 

ت��ري��د وج���ه���اً ج���دي���داً ك��ال��ن��خ��ي��ل يف 

الذاكرة 

)ق�شيدة وجه اآخر للورق �ض 17(

ولئن كانت احلداثة ال�شعرية تفرت�ض 

بروز �شخ�شية �شعرية جديدة لها جتربة 

ال�شكل  ذات��ه��ا يف  ع��ن  ت��ع��رب  ح��داث��ي��ة، 

والفن  فنًا،  ال�شعر  كان  واإذا  وامل�شمون، 

الأن��ا والآخ���ر يف  ال��رائ��ع عن  التعبري  هو 

حلظات الك�شف عن الروؤيا، فاإن ال�شاعر 

بوح  من  �شعره  يف  ينطلق  ال�شويدي  ثاين 

من  ميتح  باعتباره  جمنحة  وروؤيا  �شادق 

موهبة  وم��ن  ج��وه��ري��ة،  �شعرية  اأ���ش��ال��ة 

ق��وادم��ه��ا احل�����ض ال��ره��ي��ف وخ��واف��ي��ه��ا 

املعاناة.

لها �شفات  لديه  فاملدينة  عليه  وبناًء 

تقول  فهي  ا�شتثنائية،  و�شمات  خا�شة 

حقيقة اأرادها ال�شاعر، ل ليف�شح كنهها، 

اأج��ل  واإمن���ا ليكون احل���وار م��ف��ي��دًا م��ن 

اخلال�ض ،

جانب  اإىل  يقف  من  هناك  يعد  فلم 

ال�شاعر اأو يعي ما يعانيه:

هذه املدينة خارج العط�ض 

ر�صيفها ي�صتن�صق احلداد 

مغلق وجهنا باحلقول 

فانتزعيني من اأدراج ال�صجر 

ووكليني باملغادرة 

الإلغاء امل�صافة بيننا 

علينا اأن نقطع اأقدامنا 

ن�صينا البحر يف حذاء طفل 

ن�صينا القمر يف �صوت ال�صنابل

 )ق�شيدة وجه اآخر للورق �ض 17( 

عن  تعبريًا  ال�شابق  املقطع  يف  نلحظ 

تتماهى  حية  و���ش��ورًا  ت��ي��ة،  حيا  جت��رب��ة 

خالقة  وخميلة  ال�شاعر،  ط��روح��ات  مع 

واملفردات  والزمان  املكان  من  ت�شتفيد 

احلياتية املنوعة.

جملته  ح��ي��وي��ة  ي�شتنزف  ل  وح��ت��ى 

اإىل  يلجاأ  احليوية،  وتعبرياته  ال�شعرية 

تكثيف  واإىل  واملدلول،  الدال  بني  الربط 

النف�شية  حالته  اإىل  لي�شري  م��رم��وزات��ه 

وياأ�شه مما يدور حوله: 

قبل ليلتني 

ن�صينا �صوتنا يف احللم 

والليلة املا�صية 

تركنا احللم والليل 

يتحدثان بحجم فجيعتنا 

)ق�شيدة وجه اآخر للورق �ض 18( 

ال�����ش��اع��ر  ل���دى  ال��ق�����ش��ي��دة  ل��غ��ة  اإن 

وت�شاوؤلت  خا�شة  حيوية  ال�شعر  متنح 

وا�شت�شرافات واأخيلة وروافع غري متوقعة 

بغاية البنائية والت�شكيل الفني والفكري: 

لك االآن اأن ت�صكلي من قلبي 

عواء ال�صحب 

مزدحم اأنا باأوجاع ال�صهوة 

يخرج من فمي دفاتر وبوؤ�صاء 

ولهجة 

كما لو اأن البحر ي�صرخ يف املاء 

اأين افرتاق الزجاج عن املراآة 

اأرى منه رجاًل ياأكل خبزاً وي�صتمني 

ما هذه املدينة؟ 

لت�صغر  ال�����ص��ي��ف  يف  امل��ط��ر  ي��ه��ط��ل 

ال�صنة 

)ق�شيدة وجه اآخر للورق �ض 18(

يف  تتغلغل  ال�شوريالية  احل��رك��ة  اإن 

من  ما  م�شاحة  وتغطي  ق�شيدته،  ج�شد 

�شعره

�شوفيًا  نف�شًا  اإن  اأي�شًا  القول  وميكن 

يلون اأهداب ق�شيدته التي حتفل باأقنعة 

ينه�ض  ف��ه��و  التعقيد،  ���ش��دي��دة  ورم����وز 

وع��رب  ج��ه��ة  م��ن  ال��ف��ن  ع��رب  بق�شيدته 

�شعورية غريبة مليئة باحلب  اإبراز حالة 

ق�شيدة  لتكون  بالتناق�شات،  ومفعمة 

حداثي  �شاعر  فهو  واإمي�����اءات،  اإي��ح��اء 

وتوهج،  ودراي��ة  بحنكة  ق�شيدته  ي�شكل 

من  ينهل  اأن  ودون  الواقع  يغفل  اأن  دون 

الكينونة  �شرفة  لتظل  احلياة  م��ف��ردات 

ال�شعرية لديه ندبة خم�شرة 

اإىل  ينظر  ت���راب  ق�شيدة  يف  ي��ق��ول 

النافذة: 

فيما هو ياأتي 

ال�صماء تبدو غاربة 

والتابوت يفتح فمه لرائحة االأفق 

وعادة يف هذا الوقت 
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كنت اأمنح الن�صا ء هربي 

وتبيع ذاكرتي املاء 

)ق�شيدة تراب ينظر اإىل النافذة �ض 21( 

ال�شويدي  ثاين  ال�شاعر  ق�شيدة  اإن 

تعرب مبفا�شلها عن هوية �شعرية ل�شيقة 

اأن  وميكن  وطموحاته،  ال�شاعر  بحلم 

نقول:

ثاين  ق�شيدة  يف  الأ�شئلة  تكرار  اإن 

نافذة  عن  البحث  اإىل  يهدف  ال�شويدي 

القلق  م��ن  ح��ي��ات��ه  تخل�ض  ال��ت��ي  ال��ن��ور 

وال�شطراب واملعاناة:

ملاذا نرك�ض حفاة يف ج�صدينا 

ومقهى البحر ينتظر �صفاهنا 

كي نر�صف امللح 

نت�صاءل ونبذر الت�صاوؤل يف الهواء 

من م�صتن�صقنا 

من يقتلنا كي منوت؟ 

)ق�شيدة تراب ينظر اإىل النافذة �ض 22( 

لل�شاعر  الإب���داع���ي���ة،  ال��ت��ج��رب��ة  اإن 

الراحل ثاين ال�شويدي جديرة بالدرا�شة 

جتربة  اإن��ه��ا  ال��ق��ول:  يكفي  اإذ  وال��ت��اأم��ل 

تعمر بالده�شة والإدها�ض وا�شتيعاب دور 

املعا�شر  ال�شعر  احلداثة ومفهومها ودور 

يف احلياة.

الهوام�س: 

1 - ال�شابق نف�شه ، ق�شيدة وجه اآخر 

للورق �ض17 

2 - ال�شابق نف�شه ، �ض 17 

3 - ال�شابق نف�شه �ض17 

4 - ال�شابق نف�شه �ض18

5 - ال�شابق نف�شه �ض21

6 - ال�شابق نف�شه �ض 22 
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القيادة  بني  التمييز  على  التحويلية  القيادة  مفهوم  ويركز 

اأن  اإذ  ال�شتقرار،  اأجل حتقيق  من  القيادة  و  التغيري  اأجل  من 

التحرك يف عمله من خالل  ي�شتطيع  الذي  هو  الناجح  القائد 

القيم  هذه  وت�شمى  ال�شتقامة  و  كالعدالة  را�شخة  قيمية  نظم 

التفاو�ض حولها، ومن خالل  التي ل ميكن  و  الداخلية  بالقيم 

هذه القيم ي�شتطيع القائد توحيد مروؤو�شيه وتغيري معتقداتهم 

التحويلي يبني عالقة حمفزة ذات هدف  واأهدافهم. فالقائد 

مع مروؤو�شيه لتمكينهم من التكيف مع م�شتجدات البيئة �شريعة 

التغري.

كما  العالية  القتالية  الفنون  مبهارات  يتمتع  احلق  فالقائد 

و�شفها الربوفي�شور باول كلني

�صفات عالية�صفات منخف�صه

يدافعيهاجم

يعتذرينتقد

يدربيطرد/ يف�صل

ي�صامحي�صيء/ يهني

يحبيكره

لني�صعب

اآمنة علي املحيا

القيادة التحويلية

نظرة فاح�صة على تاأثريها يف قيادة التغيري

ما هي القيادة التحويلية؟

ظهر م�شطلح القيادة التحويلية على يد العامل الأمريكي برنز يف اأواخر القرن 

الع�شرين يف كتابه القيادة، حيث عرف القيادة التحويلية على اأنها« » منط من القيادة 

الأفراد  لدى  والظاهرة  الكامنة  الدوافع  اإىل  الو�شول  اإىل  خالله  من  القائد  ي�شعى 

تغيري  حتقيق  بهدف  طاقاتهم  وا�شتثمار  حاجاتهم  باإ�شباع  يقوم  ثم  له،  التابعني 

مق�شود« .

 اجلزء الأول
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التي  املهارات  اأه��م  ف��اإن  كلني  ب��اول  للربوفي�شور  وبالن�شبة 

بعلم  الإمل���ام  ه��ي:  بها  التمتع  التحويلي  القائد  على  يتوجب 

اإدارة  ويجيد  الإقناع،  تكون لديه قدرة عالية من  واأن  النف�ض، 

الوقت ب�شكٍل جيد. 

مفهوم  اإىل  الدرا�شون  و  الباحثون  من  الكثري  تطرق  وقد 

اأعد   1994 عام  ففي  �شماتها،  و  اأبعادها  و  التحويلية  القيادة 

با�ض و اأفوليو ا�شتبانة القيادة متعددة العوامل، والتي تلخ�شت 

يف الأبعاد الأربعة التالية: 

1. اجلاذبية )التاأثري املثايل( :

 حيث ت�شف �شلوك القائد الذي يحظى باإعجاب واحرتام 

وتقدير التابعني ، ويتطلب ذلك امل�شاركة يف املخاطر من قبل 

القائد، وتقدمي احتياجات التابعني قبل الحتياجات ال�شخ�شية 

للقائد، والقيام بت�شرفات ذات طابع اأخالقي .

2. التحفيز االإلهامي :

التي  القائد  و�شلوكيات  ت�شرفات  على  البعد  هذا  يركز   

على  تعمل  ال�شلوكيات  وتلك   ، التحدي  حب  التابعني  يف  تثري 

لالأهداف  اللتزام  اأ�شلوب  وت�شف  للتابعني،  التوقعات  اإي�شاح 

التنظيمية، وا�شتثارة روح الفريق من خالل احلما�شة واملثالية .

3. اال�صتثارة الفكرية:

الأف��ك��ار  ع��ن  البحث  على  التحويلي  القائد  يعمل  وفيها   

قبل  م��ن  اإب��داع��ي��ة  بطريقة  امل�شاكل  ح��ل  وت�شجيع  اجل��دي��دة 

التابعني، ودعم النماذج اجلديدة واخلالقة لأداء العمل .

4. االعتبارات الفردية :

 وتظهر هذة ال�شفة من خالل اأ�شلوب القائد الذي ي�شتمع 

وكذلك  التابعني  لحتياجات  خا�ض  اهتمام  وي��ويل  بلطف، 

اإجنازاتهم من خالل تبنى ا�شرتاتيجيات التقدير والإطراء

ما  تندرج يف  التحويلي  للقائد  املتقدمة  ال�شمات  اأهم  ولعل 

يلي:

1. قادر على فهم نف�صه ليتمكن من ا�صتيعاب االآخرين

يجب  وعليه  بالآخرين،  الوعي  الذاتي  الوعي  يخلق  حيث   

ليتمكن  يريد  ما  ي��درك  واأن  اأوًل  نف�شه  يفهم  اأن  القائد  على 
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من فهم الآخرين، فالفهم وحده ل يكفي، و اإمنا على 

اأن يقدم امل�شاعدة و يتقدم فريقه، كما وعليه  القائد 

اأن ي�شتنكر ما ل يراه منا�شبًا.

2. قادر على التحكم بنف�صه ليتمكن من ت�صكيل 

غريه

اأن يتعمق يف فهم نف�شه ليتمكن  يجب على القائد 

من ال�شيطرة عليها، فاإذا كنت ل ت�شتطيع التحكم يف 

نف�شك فلن تتحكم يف اأي �شيء .

3. يعرف اأن ال�صكون يخلق الو�صوح / الب�صرية 

/ االإبداع والقوة

كيف للقائد اأن ي�شتمع اإىل نف�شه اإن كان ل ي�شمع!! 

حوله  ما  ويتاأمل  لنف�شه  ي�شتمع  اأن  القائد  على  يجب 

وي�شحذ  بنف�شه  يبداأ  فالقائد  تغيريه.  عليه  ما  ليدرك 

طاقته حماوًل اأن يبني قوى جديدة، ويق�شي على نقاط 

ال�شعف لديه، ي�شعى لإيجاد حلول جديدة، يحاول اأن 

يتعلمون  فالقادة  اأ�شياء جديدة.  يوجد  يبدع،  و  يبتكر 

من  هو  الناجح  والقائد  جتاربهم.  من  و  اأنف�شهم  من 

ي�شتطيع اأن يفكر بعمق ويتخذ اأهم القرارات من خالل 

التاأمل. فقد قال روجر فريت�ض » لي�ض املهم ما تعرفه 

بل ما تفكر فيه يف الوقت املنا�شب« فبحثك يف ذاتك 

عن اأخطائك و اإ�شالحها، يخلق لديك القدرة على التعامل مع 

اأخطاء من حولك.

4. يعلم اأن الدافع ي�صبح واقعاً من خالل التطبيق

القائد يدرك باأن ل �شيء يحدث دون خطوة اأو اإجراء اأويل ، 

فالعمل يخلق التقدم ، والتقدم هو الدافع، والعمل يخلق النتائج 

اتخاذ  على  فريقه  حث  من  للقائد  لبد  وعليه  الغد(.  )ثمار 

اخلطوة الأوىل ليح�شدوا نتاج خطواتهم والتي بالتايل �شت�شكل 

دافًعا لال�شتمرار.

5. يب�صط االأفكار املعقدة وال يعقد االأمور الب�صيطة

على  تقوى  ل  املرتبكة  العقول  اأن  ي��درك  اأن  القائد  على 

الرتكيز والعمل، في�شعى لتب�شيط املهام وتق�شيمها اإىل خطوات 

مب�شطة بحيث ل يهم�ض اأحًدا من فريقه، على القائد اأن ي�شعى 

متى  املهمة،  الأم��ور  على  ويركز  توجيهاته  يف  وا�شًحا  ليكون 

وملاذا ويف اأي مرحلة ! .

6. يرى الفر�صة يف كل موقف

طياتها  بني  حتمل  حمنة  كل  ب��اأن  التحويلي  القائد  يوؤمن 

منحة تعادلها اأو تفوقها قدًرا. فالقائد قادر على اأن يتعلم من 

املواقف التي مير بها، وي�شتطيع اأن ي�شتنبط الدرو�ض امل�شتفادة 

ليطبقها يف امل�شتقبل. وهو قادر على اأن يكون �شخ�ض ا�شتباقي، 

فيتخذ خطوة اإ�شافية دون غريه مدرًكا الفر�ض يف كل موقف. 

القيادة  ع��ن  التحدث  م��ن  ال��ق��در  بهذا  نكتفي  هنا،  اإىل 

التحويلية لنخو�ض يف بحارها يف مقاٍل اآخر باإذن اهلل، ولنختتم 

مقالنا مبقوله جلون �شي ماك�شويل«من يظن اأنه يقود ولي�ض له 

اأتباع ، فهو مي�شي فقط. اإذا مل تتمكن من التاأثري على الآخرين 

، فلن يتبعوك «.
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اإعداد جواهر �صلطان ال�صويدي

من خدمات دائرة بلدية راأ�س اخليمة

اإدارة املباين

لتعريفهم  املتعاملني  مع  التوا�صل  تعميق  اإىل  اخليمة  راأ���ض  بلدية  دائ��رة  ت�صعى 

باأهم اخلدمات التي تقدمها الدائرة للمجتمع ..

ويف هذه املادة �صنتحدث عن اإدارة املباين التابعة لقطاع ال�صوؤون الفنية.

وتعترب  اإدارة املباين من الإدارات الفاعلة يف دائرة البلدية 

وتندر ج حتتها عدة اأق�شام مهمة التي تقدم عدد من اخلدمات 

على  والتي�شري  الت�شهيل  اإىل  وتهدف  ت�شعى  التي  الإلكرتونية 

املتعامل ومنها خدمة نظام التظلم للمخالفات:

ال�شركات  ملندوبي  الطلب  يتيح  للمخالفات  التظلم  نظام 

امل�شددة  )للمخالفات غري  التظلم على خمالفة  بطلب  التقدم 

الطلب،  م��ع  م�شتندات  م��ن  ي��ل��زم  م��ا  ب��اإرف��اق  وذل���ك  ب��ع��د(، 

واحل�شول اأخرًيا على القبول اأو الرف�ض اإلكرتونيًا عرب الربيد 

الإلكرتوين والر�شائل الق�شرية على الهاتف املتحرك.

املتعامل  على  يجب   ، اخلدمة  على  التقدمي  من  للتمكن   •

ا���ش��ت��خ��دام خ��دم��ة حت��دي��ث ب��ي��ان��ات ���ش��ري��ك الأع��م��ال 

الإلكرتونية و القيام بت�شجيل من�شاأته و حتديث بياناته 

بالنظام .

راأ���ض  حكومة  راب��ط  على  اإلكرتونيًا  الت�شجيل  عملية  تتم 

بتتبع   https://www.rak.ae/wps/portal اخليمة  

اخلطوات ال�شابقة و�شوًل خلدمات بلدية راأ�ض اخليمة 

الأع��م��ال  �شريك  بيانات  حتديث  ــ  عامة  خ��دم��ات  ــ 

لت�شجيل  التالية  الوثائق  تقدمي  طريق  عن  لل�شركات، 

املن�شاأة:
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�شارية  املبدئي  القيد  ت�شجيل  �شهادة   .a
التاريخ. 

اأو  التجاري  ال�شم  �شهادة  من  ن�شخة   .b
الرخ�شة التجارية.

و�شاحب  ال�شركة  بيانات  وثيقة  م��لء   .c
الرتخي�ض/ املديرين / ممثلي ال�شركة. 

d. هوية مالك ال�شركة واملدير.
)مقدم  ال�شركة  ممثل  ت�شجيل  املتعامل  على  يجب  كما 

الطلب » اأحد ال�شركاء اأو مالك الرخ�شة التجارية«( من خالل 

اإرفاق امل�شتندات التالية:

اإلكرتونية(  �شركة  )مم��ث��ل  اإن��رتن��ت  م�شتخدم  اإن�����ش��اء   •

توفر  يجب  حيث  الإماراتية  بالهوية  الدخول  وح�شاب 

هوية اإماراتية �شارية 

ممثل  ا�شم  يت�شمن  ال�شركة  من  تفوي�ض  خطاب  تقدمي   •

ال�شركة ورقم الهوية/جواز ال�شفر ومعلومات الت�شال

• تقدمي رقم هوية ممثل ال�شركة/جواز ال�شفر

 : وه��ي  النظام  يف  اإرفاقها  يجب  التي  الوثائق  اأه��م  وم��ن 

�شورة من تقرير املخالفة ، ور�شالة من املكتب باأ�شباب 

اأيام عمل،  اأربعة  امل�شتغرقة  املدة  تكون  ، حيث  التظلم 

مبا�شرة  للدخول  �شتحتاج  بنجاح،  طلبك  تقدمي  بعد 

ل�شفحة »معامالتي« لتتبع طلبك، يقوم بعدها املهند�ض 

بتدقيق الطلب واتخاذ اأحد الإجراءات التالية:

مرة  املخالفة  موقع  معاينة  التظلم  طلب  تطلب  حال  يف   •

نف�ض  اأخ��رى، يطلب خروج مفت�ض جديد )عدم خروج 

�شدها(  املتظلم  امل��خ��ال��ف��ة  ت��ق��ري��ر  ���ش��اح��ب  املفت�ض 

للح�شول على تقرير خمالفة جديد لي�شاعد يف اتخاذ 

القرار برف�ض التظلم اأو قبوله.

• درا�شة طلب التظلم واإعداد تو�شية فنية بخ�شو�ض طلب 

التظلم ورفعها ملدير الإدارة لالعتماد النهائي. 

يتم العتماد النهائي لطلب التظلم من مدير اإدارة املباين 

و يتم اتخاذ الإجراءات التالية: 

• رف�ض الطلب مع بيان الأ�شباب وعليه يجب دفع املخالفة.

• اأو اعتماد الطلب وعليه يتم اإلغاء املخالفة املتظلم �شدها.

عن  رف�شه  اأو  الطلب  باعتماد  الطلب  مقدم  اإ�شعار  يتم 

الربيد  وعرب  املتحرك  هاتفه  على  الق�شرية  الر�شائل  طريق 

الإلكرتوين.



اأًنا الَبحُر يف اأح�صائِه الُدرُّ كاِمٌن

َدفاتي                               فهل �صاألوا الَغوا�َس عن �صَ

حافظ ابراهيم

جميلٌة بتيلة .. 

اأنيقٌة عريقة .. 

�صاملٌة كاملة ،

 ال ُيعجزها �صيٌء ، 

تذوُد عن نف�صها بنف�صها ... 

اإنها اللغة العربية 

املثال الأول: 

» تكرار » ُكلما « 

تاأتي  التي  الواحدة  اجلملة  يف  تكرار)ُكلما(  ال�صائعة  االأخطاء  من 

فيها، فت�صمع مثاًل :

ُكلما قراأ الطالب ، ُكلما ات�صعت مداركه » ، 

 ، بعدها  تكرر  )ُكلما( يف �صدر اجلملة فقط وال  تاأتي  اأن  وال�صواب 

يقول املوىل عز وجل :

» ويكاد الربق يخطف اأب�صارهم ُكلما اأ�صاء لهم م�صوا فيه « )البقرة : 20(،

باآياتنا �صوف ن�صليهم ناراً  اإن الذين كفروا  “و    : الن�صاء  ويف �صورة 

ُكلما ن�صجت جلودهم بدلناهم جلوداً غريها )الن�صاء : 56 ( ، فال�صواب 

يف العبارة ال�صابقة اأن يقال : » كلما قراأ الطالب ، ات�صعت مداركه « .

وقد وردت ) كلما ( يف خم�صة ع�صر مو�صعاً يف القران الكرمي، مل ترد 

فيها كلها اإال مفردة ، ونذكر هنا اأنه ي�صرتط يف �صرط ) ًكلما(

وجوابها اأن يكونا فعلني ما�صيني .

مقهى اللغة العربية

الحلقة الخامسة
اأهاًل بكم يف مقهى اللغة العربية

نِع يديها ..  وهيا لنحت�صي قهوًة  لغوية من �صُ

نو�صح  لكم اأمثلة  من الأخطاء النحوية ال�صائعة 

بيننا ومن خاللها نبني ال�صواب عند ا�صتخدامها .
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اإعداد : عبدالعزيز كرم البلو�صي
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املثال الثاين:

» تثنية خرب ) ِكال - وِكلتا ( «

فت�صمع   ،  ) وِكلتا   - ِك��ال   ( تثنية خرب  األ�صنة كثري منا  �صاع على 

قولهم مثاًل :

 ) ِكال الرجلني ذهبا ( ، و ) ِكلتا املراأتني �صامتا ( ،

 

وال�صواب اأن يوحد اخلرب بعدهما فيقال :

 )ِكال الرجلني ذهب(، و)ِكلتا املراأتني �صامت(.

وذلك الأن ) ِكال وِكلتا ( ا�صمان مفردان و�صعا لتاأكيد االثنني

واالثنتني ، وال يدالن يف ذاتهما على التثنية ، فلفظهما دال على 

املفرد .

• االأمثلة  من كتاب » اأخطاء لغوية �صائعة « ملوؤلفه - خالد بن هالل بن نا�صر العربي
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نخاعًا  الطويلُة  العظاُم  حَتتوي   .periosteum ال�شمحاق 

النهاياِت  يف  الأحمِر  والنخاِع  الطويلِة  الفراغاِت  يف  اأ�شفرًا 

 
ِ
والعظام اأي�شًا  الفراغاُت  الأحمُر  النخاُع   

ُ
الأ مَيْ املفا�شِل.  ُقْرب 

عظم  اجلمجمة،  )ف��ق��رات(،  الفقرية  الأع��م��دة  الق�شريِة، 

النخاِع  يف  توجد  خاليا  والأ���ش��الع.   ،) ق�����ضّ )عظم  الق�ض 

الأحمِر الن�شيِط.. اأّي عن�شر وحيد ِمْن الهيكل العظمي: �شلع، 

الدكتور : مهند يا�صني �صمارة

  اأمرا�س العظام والعالج الغذائي والطبيعي

يبلغ عدد العظام يف ج�صم االإن�صان 206 عظماً :

يحوي  حميط  اإ�صفنجي  عظمي  ون�صيج  كثيف  عظمي  ن�صيج  من  يتاألف 

الذي  قلياًل  متمّدد  رابط  ون�صيج  واالأع�صاب،  الدموية  االأوعية  من  العديد 

َيختلُق ال� 206  ِمْن عظاِم الهيكل العظمي االإن�صايِن. الذي يتَكّوُن من ن�صيِج 

ِمْن  العديد  َيحتوي  ال��ذي  حميط  اإ�صفنجي  ن�صيج  )عظمي(  كثيِف  عظمِي 

االأوعية الدموية واالأع�صاِب. 



العدد: 537 - 02 /2022 - جملة بلدية راأ�س اخليمة

39

اإلمارات

m u n r a k a e

و عظم الفخذ. ي�شاهْد ن�شيَج رابَط اأي�شًا.
َ
عظم الق�ّض، اأ

الن�شاء   5 من   0 ح��وايل  ال�شن  كرب  مع  العظم  نخر  ي��زداد 

الورك  اأو  الر�شغ  عظم  ك�شر  عندهم  الرجال  من   12 من  و1 

العامة  �شحتهم  الذين  ال�شن  كبار  يف  قاتلة  تكون  اأن  وميكن 

�شعيفة ونتيجة قلة الكال�شيوم يف العظام والهرمونات اجلن�شية 

الذكرية والأنثوية تخفف من احلالت يف الطفولة بتاأثريها على 

و�شع فو�شفات الكل�ض واملعادن ودور الفيتامينات يف ذلك ولقلة 

احلركة دور يف ذلك 

اجللد والع�شالت والعظام يزداد عمرها ومع العمر تخف 

الكثافة العظمية

 ، العظم  ومعادن  الكال�شيوم  توازن   D فيتامني  ينظم  حيث 

) VDR( يتوا�شط من خالل م�شتقبل D وعمل فيتامني

يوجد يف العامل الناقل من ال�شبغي12 يت�شاعف باملحور

لهذا العامل دور باأمرا�ض عديدة مثل ال�شدر والربو�شتات 

مر�ض  التاجي  ال�شريان  مر�ض  �شموري،  مفا�شل  والتهاب 

ال�شدفية  ال�شرايني،  ت�شلب  ال���درق،  ج��ارات  ف��رط  ال�شكر، 

فهناك اأ�شباب عديدة لنخر العظم ومعاجلته  .

:Osteoporosis  نخر العظام

مر�ض عظمي وراثي قاهر مّيَز بالكتلِة العظميِة املنخف�شِة 

الك�شِر  خطُر  َيِزيُد  الَك�ْشر.  عن  ناجتة  متزايدة  تاأّثر  �شهولة  و 

)اإ�ض  معياري  اإنحراف  بُكّل  اأ�شعاِف   3.0 اإىل   -  2.5 مبقدار 

os- 37(. كتلة عظِم وخطِر )دي( تخفي�ض يف الكتلِة العظميِة 

teoporotic حتت ال�شيطرِة الوراثيِة القويِة )38(، وجني يف دي 

اآر ُدِر�َض على نحو وا�شع كجني م�شبب لنخِر العظام.

الرتقق العظمي

حالة مر�شية توؤدي اإىل نق�ض يف الكتلة العظمية MPI دون 

تغري كبري يف ال�شكل والرتكيب عادة يف العظم املحوري Axis اأي 

الفقرات  والأطراف

تزداد كثافة )اأو كتلة( العظام ب�شكٍلٍ تدريجٍي عند الن�شاء 

العظام يف ذروة  تكون  تقريًبا، حيث  الثالثني  �شنَّ  يبلغن  حتى 

ويت�شارع  ذلك.  بعَد  تدريجيًّا  العظام  كثافة  تنق�ض  ثمَّ  قوتها. 

ة بعَد انقطاع الطمث، الذي يحدث  ُل نق�ض الكثافة العظميَّ معدَّ

يف �شنِّ 51 عاًما يف املتو�شط
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لية تكون اأكرث من 95 ٪ من حالت  • ه�شا�شة العظام الأوَّ
ه�شا�شة العظام عنَد الن�شاء، ورمبا حواىل 80 ٪ لدى الرجال، 

وع الأوَّيل. وحتدث معظُم هذه احلالت عند الن�شاء بعد  من النَّ

انقطاع الطمث، وعند الرجال امل�شنِّني.

الرئي�شية  الأ�شباب  الإ�شرتوجني اأحَد  عوُز هرمون  ُيعدُّ   •
��ا ع��ن��َد ح����دوث ان��خ��ف��ا���ضٍ  ل��ه�����ش��ا���ش��ة ال��ع��ظ��ام، وخ�����ش��و���شً

���ش��ري��ٍع يف م�����ش��ت��واه ب��ع��د ب��دء ���ش��ن ال��ي��اأ���ض . تكون 

تزيد  ال��ذي��ن  ال��رج��ال،  معظم  م�شتوياُت الإ�شرتوجني عند 

الن�شاء  عند  م�شتوياته  من  اأعلى  ع��اًم��ا،   50 على  اأعمارهم 

مع  تنخف�ض  امل�شتويات  ه��ذه  اأنَّ  اإلَّ  الطمث،  انقطاع  ب��ع��َد 

م�شتويات هرمون  انخفا�ض  ويرتبط  ا؛  اأي�شً بالعمر  م  التقدُّ

الإ�شرتوجني مع الإ�شابة به�شا�شة العظام عنَد الرجال والن�شاء 

زيادة  الإ�شرتوجني اإىل  نق�ض هرمون  ي��وؤدي  �شواء.  حدٍّ  على 

العظميَّة.  الكثافة  نق�ض  حدوث  ت�شريع  واإىل  العظام،  ب  تخرُّ

الذكرية  اجلن�شية  الهرمونات  م�شتويات  انخفا�َض  اأنَّ  كما 

ُي�شهُم يف اإ�شابة الرجال به�شا�شة العظام. يكون نق�ُض الكثافة 

كانت  اأو  ا  منخف�شً الكال�شيوم  مدخول  كان  اإذا  اأكرب  ة  العظميَّ

م�شتويات فيتامني D منخف�شة. 

D اإىل حدوث نق�ضٍ يف  انخفا�ُض م�شتويات فيتامني  يوؤدي 

)جارات  الُدريقيَّة  الغدد  ن�شاط  زيادة  ي  توؤدِّ كما  الكال�شيوم، 

para-  الدرق( اإىل اأن ُتنتَج كميًة كبرية من الهرمون الُدريقي

ب  thyroid hormone ، والذي ميكنه تن�شيط تخرُّ

اإنتاُج العظام  ا. كما ينخف�ض  العظام اأي�شً

ا لأ�شباٍب غري معروفة. اأي�شً

من  ع����دد  وي���وج���د   •
الأخ��رى، مثل  العوامل 

بع�ض  ا���ش��ت��ع��م��ال 

وتعاطي  الأدوية 

ال�������ت�������ب�������غ 

والإفراط 

يف 
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تناول الكحول والتاريخ العائلي اخلا�ض به�شا�شة العظام )كاأن 

الورك( وبنية اجل�شم  �شيبا بك�شور 
ُ
اأ ال�شخ�ض قد  والدا  يكون 

العظميَّة  الكثافة  نق�ض  ح��دوث  خطر  من  تزيد  ال�شغرية، 

ٌة لدى  وه�شا�شة العظام لدى الن�شاء. وعوامُل اخلطر هذه مهمَّ

ا  الرجال اأي�شً

مراحل  كل  اإىل  ومتتد  الطفولة،  مرحلة  من  الوقاية  تبداأ 

العمر من خالل بناء عظام قوية، حيث تعتمد على:

احل�شول  من  بالتاأكد  وذلك  �شحي؛  غذائي  نظام  اتباع 

وال�شعرات  ال��ربوت��ني،  م��ن  يكفي  م��ا  على 

اإىل  ب��الإ���ش��اف��ة  احل���راري���ة، 

الكال�شيوم، وفيتامني )د(، 

وتعد كلها عوامل اأ�شا�شية 

ع��ل��ى  امل���������ش����اع����دة  يف 

ت�شكيل  ع��ل��ى  احل��ف��اظ 

العظام وكثافتها.

الكال�شيوم �شروري يو�شف لكل الن�شاء بعد انقطاع الطمث، 

امل�شادر  كان يف  �شواء  اليوم،  ملليغرام يف  األف  برتكيز  وذلك 

كاجلنب،  الأخ��رى،  الألبان  ومنتجات  احلليب،  مثل:  الغذائية، 

اأو  وال��ربوك��ل��ي،  كاللفت  اخل�شراء،  اخل�����ش��راوات  اأو  وال��ل��نب، 

باأخذ مكمالت الكال�شيوم؛ للحفاظ على هذه الن�شبة. كما لبد 

األفي  املكمالت  جانب  اإىل  املتناول  الكال�شيوم  ن�شبة  تتعدى  األ 

ملليغرام؛ لتجنب الأعرا�ض اجلانبية للكال�شيوم. 

بعد  امل���راأة  ت�شتهلك  حيث  ا؛  اأي�شً ���ش��روري  )د(  فيتامني 

اليوم  يف  )د(  فيتامني  من  دولية  وح��دة   800 الطمث  انقطاع 

الواحد. وهذه الن�شبة اإىل جانب الكال�شيوم، تقلل ن�شبة حدوث 

الك�شور للمراأة يف هذا العمر. كما يوجد فيتامني )د( يف اللنب، 

واحلبوب.  الربتقال،  وع�شري  والزبادي،  ال�شلمون،  واأ�شماك 

وعند عدم اأخذ الحتياج اليومي من فيتامني )د(، فالبد من 

اأخذه يف �شورة مكمالت بو�شف الطبيب.

الإقالع عن التدخني، والتوقف عن �شرب اخلمور.
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ممار�شة الن�شاط البدين بانتظام؛ حيث ُتعد طريقة مثالية 

للحفاظ على كثافة العظام، وتقوية الع�شالت، واحلفاظ على 

توازن اجل�شم، وتقليل فر�ض ال�شقوط وحدوث ك�شور.

الك�شور؛  ال�شقوط؛ لأنه يزيد من فر�ض حدوث  احلذر من 

وعليه ينبغي: 

- اإزالة احلبال والأ�شالك الكهربائية، اأو ال�شجاد من على 

الأر�ض، فقد توؤدي اإىل التعرث وال�شقوط.

املنزل  داخل  املناطق  جميع  يف  الكافية  الإ�شاءة  توفري   -

وحوله، مبا يف ذلك ال�شالمل وطرق الدخول.

- جتنب امل�شي على الأ�شطح الزلقة مثل: الثلج، والأر�شيات 

الرطبة اأو امل�شقولة.

- جتنب امل�شي يف الطرق غري املمهدة.

- زيارة طبيب العيون بانتظام؛ للتحقق من �شالمة النظر

• َه�صا�صة العظام الثانويَّة
- تكون اأقل من 5 ٪ من حالت ه�شا�شة العظام عند الن�شاء، 

وحواىل 20 ٪ منها عند الرجال، من النوع الثانوي.

ه�شا�شة  ُت�شبِّب  قد  التي  ال�شطرابات  عن  الأمثلة  ومن   -

وال�شطرابات  املزمنة  الكلى  اأمرا�ض  نذكر  الثانوية  العظام 

ن�شاط  ف���رط  »ك��و���ش��ي��ن��غ«  و  ��ا داء  )خ�����ش��و���شً ال��ه��رم��ون��ي��ة 

الغدد  الدرقية وق�شور  الغدة  ن�شاط  ف��رط  ال���درق و  ج��ارات 

ري (. كَّ التنا�شلية وارتفاع م�شتويات الربولكتني وداء ال�شُّ

قوي  النِّ مثل الورم  ال�شرطان،  من  نٍة  معيَّ لأن���واٍع  وميكن 

ة؛ كما ميكن لالأمرا�ض  د ، اأن ُت�شبِّب ه�شا�شة العظام الثانويَّ املتعدِّ

تت�شبَّب  الروماتويدي اأن  املفا�شل  مثل التهاب  الأخرى  املزمنة 

بهذه احلالة. 

العظام  ه�شا�شة  ُت�شبُب  قد  التي  الأدوي��ة  عن  الأمثلة  ومن 

الق�شرية،  وال�����ش��ت��ريوي��دات  ال��ربوج�����ش��ت��ريون  ن��ذك��ر  ��ة  ال��ث��ان��ويَّ

ة،  الِكيميائيَّ املُعاجلة  اأدوية  وبع�ض  الدرقية،  الغدة  وهرمونات 

َب اأو  ات الختالج. كما ميكن لتدخني ال�شجائر اأن ُي�شبِّ وم�شادَّ

ي الإفراط  ة. قد يوؤدِّ ُي�شِهم يف الإ�شابة به�شا�شة العظام الثانويَّ

تفاقم  اإىل  ال�شجائر  وتدخني  الكافيني  اأو  الكحول  تناول  يف 

اأن  املحتمل  غري  من  ولكن  م�شبًقا،  املوجودة  العظام  ه�شا�شة 

َب ذلك بحدوثها . يت�شبَّ
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التغذية واأهميتها يف اأمرا�س العظام

الأغذية والأع�شاب التي تقي من اأمرا�ض العظام.

اأمرا�س الروماتيزم : 

ال�شمك- احلليب وم�شتقاته- اللحوم - 

 - ال��ب��ن��دورة   - بق�شره  ال��ت��ف��اح  البي�ض- 

ال��ف��ج��ل-ال��ب�����ش��ل- ال�����ش��ل��ق-احُل��م�����ض  

)ال��دن��غ��و(-ال��رز-ال��ق��م��ح-ال��ع�����ش��ل- 

اخل�ض - اليقطني-ال�شبانخ -  البطاطا 

- الكماأة )الفقع( .

التهاب املفا�صل:

الأق���ح���وان-ال���رتجن���ان-ال���ث���وم-

اجل����رج����ري-احل����رم����ل-احل����ل����ب����ة- 

-الكرف�ض- الريبا�ض-الغار-الغافت 

اللبالب- املريمية 

داء النقر�س:

الربيع- الأقحوان-اخلردل-الريبا�ض-الزهرة 

اجلبل- الكرف�ض-الغار-اأكليل   - القرا�ض  �شو�ض-  العرق 

توت العليق-الكرز- بندورة-الإجا�ض-اجلزر.

اأمرا�س املفا�صل :

وزن-متارين  والربوتينات-زيادة  بالكال�شيوم  غنية  تغذية 

املفا�شل - �شمادات �شاخنة-اأطعمة  ع�شلية من دون حتريك 

غنية بالكال�شيوم

�شوكي- ال�����ش��ف��راء-الأر���ش��ي  ال��ل��وز-ال��ربوك��ويل-ال��ذرة 

الهليون-اجلزر-الكرف�ض- امللفوف - الر�شاد- ال�شمار - توت 

العليق - ك�شم�ض - �شمام- الفا�شولياء- العنب - البندورة - 

الفريز-احلمي�ض-الكرز-زيت  رومي-  قلقا�ض   - التي�ض  حلية 

ال�شمك-م�شتقات احلليب -الأجبان- املحار- البطيخ اأ�شفر-

املوز-الب�شل-الفجل-ال�شمندر-التفاح-الإجا�ض-  - املنغا 

فول �شويا - البطاطا .

الك�صور:

والفو�شفور-م�شتقات  الكال�شيوم  ع��ل��ى  ي��ح��ت��وي  غ���ذاء 

د�شمة-التعر�ض  اأ�شماك   - وال�شردين  الكال�شيوم-الأجبان 

لأ�شعة ال�شم�ض.

الك�صاح:

الربوكويل-امللفوف-امل�شم�ض-اجلزر-ال�شبانخ-اجلوز-

الزيتون-الفجل-الأ�شماك الد�شمة-بي�ض-حلوم-كبد-األبان-

اأجبان-حليب .

ترقق عظام:

كال�شيوم - اإ�شرتوجني - متارين ج�شدية - بقدون�ض - لفت 

- ملفوف - �شمار - ر�شاد-ليمون - حما�ض- فريز- برتقال 

-مقدون�ض اأفرجني-كيوي-خ�ض- بروكويل- فليفلة -بطاطا-

بندق- �شبانخ-لوز- جوز-   - كاملة  - حبوب  بندورة   - عنب 

كامل-قرينات-حليب-م�شتقات  ���ش��وي��ا-اأرز   - كامل  خبز 

احلليب-بي�ض-اأجبان



عندما  وال�شعادة   الفرح  فيه  نعي�ض  الف�شيل  اخلري  �شهر 

تزدان ال�شوارع وتن�شط حركة الت�شوق قبل اآذان املغرب لإغناء 

املائدة مبا لذ وطاب من احللويات والفاكهة .

الف�شيل  ال�شهر  دخ��ول  قبل  بال�شتعداد  الأ���ش��ر  وتقوم 

بفرتة ق�شرية كعادة اأهل الإمارات وكاأي بلد م�شلم بتاأمني 

اليومي  املتكرر  الطعام  م�شتلزمات  من  البيوت  حاجيات 

املنا�شبة  ه��ذه  م�شتقبلني  وال�شحور  الإف��ط��ار  وجبتي  يف 

ب�شهر  والغبطة  بالفرح  و�شعور  ���ش��رور  بكل  ال�شنوية 

العبادة والتقرب اإىل اهلل .

على ال�شعيد الجتماعي يقوم ق�شم من الأهايل 

)الفوالة(  الرم�شانية  وال�شهرات  الأن�شطة  بتنظيم 

وال������دورات ال��رم�����ش��ان��ي��ة ال��ري��ا���ش��ي��ة وامل��ج��ال�����ض 

الرم�شانية يف الفرجان والأحياء التي ت�شكل �شكل 

و  الأه��ايل  بني  الجتماعي  التوا�شل  اأ�شكال  من 

قاطني هذه البلدان الإ�شالمية املباركة، يف هذا 
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زهور  وليد اأفندي

�صهر رم�صان 

قادم بربكته وذكرياته

والربكة  اخلري  �صهر   ، قريباً  اهلل  �صاء  اإن  الف�صيل  رم�صان  �صهر  �صيقبل 

الفر�صة  ه��ذه  يغتنم  حيث   ، للعبادة  التفرغ  �صهر  والت�صامح  املغفرة  �صهر   ،

للتقرب من اهلل ومن تعاليم الدين احلنيف فيختم الق�صم االأكرب من عامة 

النا�ض قراءة القراآن كاماًل ، حيث يحلو اللقاء يف �صلوات الرتاويح يف امل�صاجد 

ومتعة التقرب اإىل اهلل .
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الأ�شدقاء  فيها  يجتمع  التي  الرم�شانية  اخليم  تنت�شر  ال�شهر 

ال�شعائر  ق�شاء  بعد  الليل  منت�شف  اإىل  يت�شامرون  والأق��ارب 

الرم�شانية من من �شالة الرتاويح وختم القراآن حيث يجتمعون 

على املحبة واخلري .

تقدمي  البي�شاء اخلرّية يف  الأي��ادي  اأ�شحاب  ن�شاط  ويربز 

امل��وائ��د  وت��ق��دمي  املحتاجني  وم�����ش��اع��دة  وال�����ش��دق��ات  ال��دع��م 

الرم�شانية اخلريية ، فاخلري يعم يف �شهر اخلري وتلمح مالمح 

�شهر  واملحبة يف  الت�شامح  و دلئل  امل�شلمني  الطيبة على حميا 

العبادة .

ل�شهر  وامل��ادي  والنف�شي  املعنوي  بالتجهيز  املنازل   وتبداأ 

طعام   من  رم�شان  م��وؤن  بتجهيز  يقوم  من  فمنهم   ، الربكة 

املنا�شبة  لهذه  املطبخ  اأواين  جاهزية  من  والتاأكد   ، و�شراب 

حيث يلتئم �شمل العائلة بكل احلب يف موائد الإفطار التي تبداأ 

الظماأ  اأفطرت ذهب  ِرزقك  وَعلى  مت  لَك �شُ اللُهّم   ( بالدعاء 

وابتلت العروق وثبت الأجر اإن �شاء اهلل(

ج��اه��زًا  ليكون  البيت  ترتيب  بتعديل  ي��ق��وم  م��ن  فهناك 

عيد  لرتتيبات  جاهزين  وليكونوا  والأه��ل  الأق��ارب  ل�شتقبال 

املنا�شبة  هذه  و  يتنا�شب  مبا  الف�شيل  ال�شهر  نهاية  يف  الفطر 

الدينية الراقية.

مري   ( جتهيزهم  الطيبني  الإم����ارات  اأه���ايل  ع��ن  وُع���رَف 

�شهر  مبنا�شبة  والأ�شدقاء  لالأهل  تقدم  هدية  وهي   ) رم�شان 

رم�شان الف�شيل وهي من العادات الراقية واجلميلة بني �شعب 

دولة الإمارات ، حفظ اهلل هذه الدولة اجلميلة باأر�شها و�شعبها 

وحكامها .

املحتاج  النا�ض  لكل  كرمي  دائما  فهو  اأقبل  اخلري  رم�شان 

منهم وغري املحتاج فاخلري يعم فالبع�ض يقوم بتوزيع مما جاد 

اهلل عليه من نعمه، من اأرز و طحني و�شكر ومتر و بهارات ... 

اإلخ ، من م�شتلزمات حتتاجها الأ�شر يف البيوت وخ�شو�شًا يف 

على  هلل  احلمد  عن  تعبريًا  الهبات  تكرث  حيث  رم�شان.  �شهر 

ودون  احلال  املي�شورة  بالأ�شرة غري  الإح�شا�ض  باب  ومن  نعمه 

الرحمة  نبي  حديث  متمثلني  ميناك  تفعل  ما  ي�شراك  تعلم  اأن 

عنه  اهلل  ر�شي   � اأبي هريرة  البخاري من حديث  )يف �شحيح 

� قال ر�شول اهلل �شلى اهلل عليه و�شلم : �َشْبَعٌة ُيِظلُُّهْم اهلل يوم 

)َوَرُج��ٌل  منهم  وذكر   )... ِظلُُّه  اإل  ِظلَّ  َل  يوم  ِظلِِّه  يف  اْلِقَياَمِة 

يُنُه( َنَعْت مَيِ ْخَفاَها حتى َل َتْعَلَم �ِشَماُلُه ما �شَ
َ
َدَقٍة َفاأ َق ِب�شَ دَّ َت�شَ

فاأفراد الأ�شرة يتناوبون ويتقا�شمون الواجبات الرم�شانية 

الدينية من عبادة وذكر هلل عز وجل وتقاليد املجتمع الإماراتي 

، فمنهم من يق�شي وقته يف رم�شان بتح�شري ما لذ وطاب يف  

وجبة الفطور ويتفنن يف ذلك وق�شم اآخر ي�شغل وقته بال�شتغفار 

و بتالوة القراآن الكرمي واملحافظة على اأداء ال�شالة يف وقتها 

جماعة يف امل�شجد ، وعند النتهاء من فرائ�ض و�شعائر العبادة 

يتابع  وال��ف��راغ   الراحة  اأوق��ات  ويف  الرم�شانية  والتجهيزات 

وترفيهية  توعوية  برامج  من   .. التلفزيون  برامج  منهم  بع�ض 

وم�شابقات ت�شاحب وتتزامن مع �شهر اخلري .

الرثيد   : مثل  من  رم�شان  موائد  بغنى  امتازت  فالإمارات 

 - اللقيمات   - البالليط   - امل�شروبة   - الهري�ض   - الفريد  اأو 
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ال�شوربة باأنواعها وغري ذلك من اأنواع الأطعمة ،، 

على  الطعام  ينّوع  اأن  يف�شل  من  الأ�شر  اأف��راد  من  وكثري 

املائدة كل يوم يف رم�شان ول تن�شى العائلة الإماراتية م�شاركة 

اجلريان وبركة رم�شان ،، فيقومون بعملية توزيع )نق�شه( من 

الأ�شر املتعففة  الفطور على اجلريان والأهل والأحباب وبع�ض 

وبع�ض املحتاجني قبل وقت الفطور حتى يكتب اهلل لهم الأجر 

العمل  �شهر  رم�شان  يف  طاعتهم   وتقبل  رزقهم  يف  وي��ب��ارك 

ال�شالح �شهر الأيام املباركة ،،

من اأكرث الوجبات الرم�شانية �شهرة هي »الهري�ض« يف كل 

املائدة.  على  الدائم  ال�شيف  التمر  وكذلك  مائدة  وك��ل  بيت 

لزمة  »الفيمتو«  و  اللنب  نن�شى  ول   . عليه  يفطر  اأن  وي�شتحب 

مائدة رم�شان الطريفة.

�شالة  لأداء  العائلة  تتجه  الفطور  على  املحبة  لقاء  وبعد 

ثم  ومن  واللنب  التمر  على  بالإفطار  يقوم  من  ومنهم  املغرب  

اأداء �شالة املغرب جماعة ثم العودة  لإكمال الفطور .

)احل��ل��وي��ات  وت��ت��ن��اول  املعي�شة  غ��رف��ة  يف  العائلة  جتتمع 

الرم�شانية( وهي تختلف ح�شب رغبة الأ�شرة يف وقت تناولها 

ومن اأهم الأنواع : احللويات ال�شرقية مثل: القطايف ، والكنافة 

.... اإلخ

لأداء  والعطور ويخرجون  بالبخور  بالتطيب  الرجال  ويقوم 

الأع��م��ال  و  بالعبادة  وع��ام��ر  كامل  ي��وم  بعد  ال��رتاوي��ح  �شالة 

ال�شاحلة املقبولة اإن �شاء اهلل تعاىل .

وبعد النتهاء من �شالة الرتاويح فمن العائالت من يبقى 

الزيارات  ببع�ض  يقوم  من  ومنهم  التلفاز   مل�شاهدة  املنزل  يف 

�شهر  يف  الرحمة  تالقي  ويتم  ملباركتهم  والأ�شدقاء  لالأهايل 

اخلري والعبادة .

اأنواع  اأهميتها اخلا�شة فيكرث فيها  اأما وجبة ال�شحور فلها 

ال�شراب الغني بال�شكريات فتجتمع العائلة وتتناول وجبة خفيفة  

اأهميتها   ومن  التايل   اليوم  يف  �شيامها  اإكمال  ت�شتطيع  حتى 

اإذا �ُشبَقت بتالوة القراآن  الأجر الذي يناله امل�شلم وخ�شو�شًا 

و قيام الليل.

الفجر  اأذان  ويعلو   ، موعده  على  �شارف  قد  الفجر  ويكون 

ثم يخرج الرجال لأداء �شالة الفجر جماعة يف امل�شجد وهذا 

ال�شعور بالألفة واملحبة والغبطة يرتك م�شاعر لتن�شى ونورثها 

لأبنائنا  .

على  ب�شيط  اإ�شقاط  و هذا  رم�شان  �شهر  �شهر اخلري  هذا 

من  فيها  ما  ق��در  فعلى   ، ال�شهر  ه��ذا  يف  الجتماعية  احلياة 

الب�شاطة والألفة التي ميلوؤها احلب والتاآخي والكرم والت�شامح 

�شهر  يف  الطيب  الإم��ارات��ي  ال�شعب  ع���ادات  تعك�ض  م��ا  بقدر 

رم�شان الطيب. و رمبا اأكون قد ن�شيت بع�ض الوجبات وبع�ض 

العادات الرائعة ولكن �شعب الإمارات هذا ال�شعب الطيب الذي 

والتكافل  للتعاي�ض  اأمنوذجًا  ميثل  والكرم  الألفة  معاين  يعي�ض 

اآمنًا  البلد  هذا  احفظ  اللهم   .. املحتاج  وم�شاعدة  الجتماعي 

و�شاملًا ما عا�شت الب�شرية وبقي الكون .
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اأّولها جهات وموؤ�ش�شات ر�شمية تتوىل اإ�شدار وطباعة الكتب 

وفق �شوابط وقوانني واأ�ش�ض ر�شمية مّتبعة،ومن فوائد الكتاب 

خرية  ت�شم  عريقة  ثقافية  موؤ�ش�شة  من  ي�شدر  اأن��ه  الر�شمي 

النّقاد وجلان القراءة مما مينح الكتاب اأبعادًا علمية ترفع من 

قيمة املوؤلف وجتعله ا�شمًا لمعًا يف م�شتقبل الأيام،اإل اأن بع�ض 

ومل  الن�شر  حركة  اإيقاف  قّررت  الأخرية  ال�شنوات  يف  اجلهات 

جتد البديل احلقيقي حتى الآن لعوامل مادية واإدارية وتطويرية 

مل تت�شح �شورتها بعد،ومن اأبرز املع�شالت التي واجهت الكتاب 

الر�شمي هو �شعف الت�شويق مقارنة بغريه من الإ�شدارات،حيث 

عراقة  من  بالرغم  الكتب  لت�شويق  وا�شحة  خطط  توجد  ل 

للثقافة  راف���دًا  تعد  قّيمة  ملوؤلفات  واإ���ش��داره��ا  اجل��ه��ات  ه��ذه 

والدرا�شات  النقد  كتب  بالتحديد  منه  عانت  ما  العربية،وهذا 

القارئ  اأن  الت�شويق،ونالحظ  �شعف  من  املت�شّررين  كاأكرث 

اقتناء  اأواخر اهتماماته يف  الر�شمية يف  ال�شاب ي�شع اجلهات 

الكتب،مع العلم اأن اأف�شل املوؤلفات العربية ولدت يف موؤ�ش�شات 

ر�شمية واأن اأكرب الأدباء والكتاب ظهروا من جهات كبرية.

الإطالق هي  تاأثريًا على  واأكرثهم  الن�شر  اأبرز �شناع  ومن 

دور الن�شر التي ازدهرت وانت�شرت ب�شكٍل غري م�شبوق يف الوطن 

�شبحت كيانات 
ً
واأ العربي،حيث متّردت على النمطية ال�شائدة 

لكنها  واملتابعني  القّراء  من  الآلف  ت�شتقطب  م�شتقلة  ثقافية 

واقع الن�صر

 يف الع�صر الراهن

نا�صر البكر الزعابي

" خيط الغفلة "

ال��ورق��ي ق��دمي��اً وح��دي��ث��اً كوثيقة تاريخية را���ص��خ��ة عرب  ال��ك��ت��اب  اأه��م��ي��ة  ب���رزت 

اجلدل  وتزايد  االإلكرتوين  الكتاب  وانت�صار  املعا�صر  التطّور  ومع  االأجيال،واليوم 

اإ�صكالية  يف  يدخلنا  مما  الكثرية  االإ���ص��دارات  وج��دوى  الورقي  الكتاب  اأهمية  حول 

القراءة وتراجع اهتمام النا�ض بها اأمام الغزو االإلكرتوين الهائل،ومما فاقم الو�صع 

احلايل هو التحّول الكبري الذي اأ�صاب �صناعة الن�صر يف العقود االأخرية، ف�صناعة 

الن�صر تنق�صم اإىل عّدة اأق�صام:
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وقعت يف فخ الربحية ال�شريعة،فتعاظمت ال�شلبيات ووّجهت لها 

اأ�شابع التهام و�شهام النقد يف تدمري احلقل الأدبي بفي�شان 

الكتب ال�شعيفة والرديئة التي ل ت�شلح للن�شر ول متتلك قيمة 

اأدبية يف الأ�شا�ض،كما ظهرت اإ�شكالية مادية حجبت كثريًا من 

املبدعني الذين ل ي�شتطيعون حتّمل نفقات الطباعة لظروفهم 

حتمل  التجارية  الن�شر  دور  يعترب  من  ال�شعبة،وهناك  املادية 

�شعار )من يدفع اأكرث(

الربحية  رياح  تقاوم  ر�شينة  ن�شر  دور  هناك  تزال  ل  لكن 

وت�شّر على انتقاء اأ�شماء لمعة جدًا وترّكز على اإ�شدارات فخمة 

ذات حمتوى وم�شمون ومل تنجرف وراء تيارات املادة،وهي على 

الرافد  ونعتربها  الر�شمية  التي حتاكي اجلهات  الدور  الأغلب 

باأ�شواق  مقارنة  �شئيل  عددها  لكن  الن�شر  �شناعة  يف  الثاين 

الكتب التي تطفح بها املكتبات واملواقع واملعار�ض.

ثالث �شّناع الن�شر هي املبادرات التي تظهر بني فينة واأخرى 

وتكون حلقة و�شل بني املوؤلف والنا�شر،و�شاهمت هذه املبادرات 

املوؤلفني  بع�ض  متّكن  جيد،حيث  ب�شكل  الن�شر  كّفة  تعديل  يف 

يف  معقوًل  توازنًا  حّققت  اأنها  املتعرّثة،كما  نتاجاتهم  ن�شر  من 

الكتب  عدد  تقنني  ويف  جهة  من  الكتب  اأ�شعار  ارتفاع  جمابهة 

نوعًا،واألهم القارئ واملثّقف دلياًل جديدًا يهتدي اإليه بعد حريٍة 

�شبابية.

رابع �شّناع الن�شر ولعله اآخرهم هو املوؤلف نف�شه،فقد جلاأ 

اأعمالهم على نفقتهم اخلا�شة بعيدًا  اإىل طباعة  الكثري منهم 

يف  رغبته  منها  متعّددة  ال�شابقني،لأ�شباب  الن�شر  �شّناع  عن 

احل�شول على اأكرب قدر من الن�شخ وقد عانى املوؤلفني الأمرين 

القدمية  خا�شة  موؤلفاتهم  من  ن�شخ  على  احل�شول  �شبيل  يف 

منها،ورمبا يلعب اجلانب املادي دورًا حيويًا اآخر يف هذا املو�شوع 

ويعتمد على الظروف املعي�شية ملوؤلٍف عن اآخر،اإل اأن اأكرب عائق 

والت�شويق  التوزيع  عقبة  هو  الأخ��ري  الن�شر  �شانع  به  ي�شطدم 

فمراكز بيع الكتب واملكتبات واأ�شباه دور الن�شر ل ت�شّوق الكتب 

اخلا�شة بال�شكل املطلوب ولنا يف هذه التجارب حكايات كثرية 

ومفارقات غريبة،اإل اأنه بالنتيجة تواجه �شناعة الن�شر اأزمات 

متعّددة بني احلني والآخر،حاولنا ا�شتق�شاء الواقع لعلنا ن�شل 
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اإىل حلوٍل عقالنية تدفع بعجلة الإنتاج اإىل الأمام للحفاظ على 

القيمة العلمية واملعنوية للكتاب يف م�شتقبل الأيام.

فلو امتلكت املوؤ�ش�شات الثقافية و�شائل ع�شرية يف الت�شويق 

وتقدمي منتجاتها بال�شكل ال�شحيح �شيتغرّي واقعها ب�شكل كبري 

الراعي  فهي  الثقافة  ميدان  يف  الأه��م  الطرف  اأنها  خا�شة 

الأول للمبدعني واملوهوبني التي حتت�شن اأبرز الأ�شماء وحتتوي 

دور  القيمة،اأما  املوؤلفات  واأفخم  واأ�شخم  اأهم  على  مكتباتها 

الن�شر فهي تتحّمل م�شوؤولية كبرية يف تفاقم اأو�شاع الن�شر،فال 

باأ�ض من الربح مقابل اجلودة،كما اأن دور الن�شر بحاجة ما�ّشة 

لحظنا  وقد  العمل  لتطوير  ونّقاد  ومثّقفني  بخرباء  لال�شتعانة 

�شنواٍت  يف  ن�شاط  �شعلة  كانت  عّدة  ن�شر  لدور  كبريًا  انح�شارًا 

من  املوؤلفون  انف�ض  البقاء،وقد  اأجل  من  ت�شارع  واليوم  خلت 

فهي  الن�شر  مبادرات  ال�شهرة،اأما  �شواء 
َ
اأ اإىل  واجتهوا  حولها 

اأجمل ما راأيناه يف ال�شنوات الأخرية خا�شة يف دولة الإمارات 

العربية املتحدة نذكر منها

مبادرة عام القراءة 2016 التي اأقامتها وزارة الثقافة وتنمية 
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األف وواحد عنوان اإحدى مبادرات ثقافة بال  املعرفة،ومبادرة 

حدود يف ال�شارقة،وغريها من املبادرات الوطنية الفّعالة التي 

اأن  للمواهب،ونتمّنى  جديدًا  اأم��اًل  املبدعني،ومنحت  دعمت 

توا�شل عملها املتقن يف دعم الثقافة الإماراتية والعربية.

اأما النا�شر الأخري من يتحّمل نفقات اإبداعه بنف�شه فهو يف 

اأم�ض احلاجة اإىل الدعم يف الت�شويق وقد قّدمت وزارة الثقافة 

لدعم  عدة  �شنواٍت  منذ  الكتب  �شراء  مبادرة  املعرفة  وتنمية 

املوؤلفني ولت�شويق اإبداعاتهم حمليًا وعربيًا وعامليًا.

ال�شنوات الأخرية حتديات كبرية  الن�شر يف  تواجه �شناعة 

اأمام الطوفان املعلوماتي الذي �شّببته الطفرة التكنولوجية،ومن 

من  بالنا�شئة  ت�شر  التي  امل�شمومة  الأف��ك��ار  خم��اط��ره  اأب���رز 

اأن  وال�شحن من جهة خا�شة  الكتب  اأ�شعار  ارتفاع  جهة،واأمام 

الت�شجيع على القراءة واجب وطني واإن�شاين،وتعد دولة الإمارات 

العربية املتحدة منوذجًا ع�شريًا يف فن �شناعة الن�شر وت�شجيع 

تدعم  التي  وال��ق��رارات  امل��ب��ادرات  م��ن  العديد  ع��رب  ال��ق��راءة 

الثقافة العربية يف خمتلف التظاهرات واملهرجانات ومعار�ض 

كل  من  مار�ض  �شهر  اعتبار  والعاملية،وكذلك  الدولية  الكتب 

عام �شهر القراءة تطبيقًا لقرار جمل�ض الوزراء، انطالقًا من 

حر�ض قيادة دولة الإمارات على تر�شيخ ثقافة العلم واملعرفة، 

وا�شتكمال �شل�شلة امل�شروعات الثقافية والفكرية واملعرفية، التي 

اأطلقتها الدولة منذ ن�شاأتها.

مهما  جليل  وفكري  اإن�شاين  عمل  الن�شر  �شناعة  ف��اإن  لذا 

كانت العقبات واملعّوقات.
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لوؤي اأحمد كحلة

»الفي�س بوك« يقهر اأحيانًا

خاطرة

دائمًا ما ي�شتفزين �شوؤال »الفي�ض بوك« يوميًا مباذا تفكر 

واأنا اأكرر له اذهب عني فاأفكاري هي هي  

والدتي رحمها اهلل 

هي من �شكنت العقل والقلب 

األ متل من هذا ال�شوؤال

فاأنا كل يوم �شباحًا اأ�شاأل نف�شي 

هل فقدت املنرية التي وا�شترنت بها 

اإىل يومي هذا 

وكل �شباح اأ�شتاق لها 

واأ�شتاق مل�شورتها 

واأ�شتاق لأ�شمع ر�شاها عني كل يوم 

واأ�شتاق لأن اأ�شم رائحتها

واأ�شتاق واأ�شتاق

كل يوم اأ�شعر اأن مرجعي قد  غاب 

واأفتقدها كل �شاعة وكل يوم

مبن  ال��ي��وم  ذاك  م��ن  اخل���وف  ن��ار  ي�شعل  الأم  عيد  ق��رب 

كل  اأحبك  اأين  اأذنها  �شاأهم�ض يف  وملن  ال�شباح  �شاأت�شل ذاك 

يوم اأكرث من كل يوم يا اأمي.

يف يوم عيد الأم كنت اأ�شتذكر كل من فقد والدته واأقول لهم 

اأن والدتي هي اأمكم الثانية ، ذلك لأنني اأعي�ض واأدرك حنانها 

الذي متلكه والذي كانت توزعه على اجلميع دون ا�شتثناء ، ويف 

هذا اليوم كنت اأت�شل بوالدتي معايدًا لها ممازحًا لها. 

كنت �شاأت�شل باأخي الكبري رحمه اهلل الذي غادرنا باكرًا ملا 

ميثله يل كمقام الوالد وكوين اأ�شعر بالظلم جتاه الآباء وتقديرَا 

ملا يقوم به الأب جتاه اأولده ول جند من يتذكره اإل قلياًل .

�شيغيب الكثري ممن نحب وممن ن�شتاق لهم يف هذا اليوم 

القادم عن الت�شالت  يوم عيد الأم والذي يحتفي العامل به كل 

عام حلث املق�شرين وغري املق�شرين مع والدتهم على تقدمي 

الهدايا واملعايدات و طلب ال�شرت�شاء منهن .

يف  والدتي  تكون  لن  مرة  ولأول  العام  هذا  يف  ولأن��ه  ولكن 

يعد  ومل  اأمهاتهم  فقدوا  الكثري ممن  الكثري  اأتذكر  اليوم  هذا 

ي�شتطيع اأحد منهم معايدة والدته لذلك كنت احلري�ض دائمًا 

اأي من مظاهر الحتفال  اإبداء  على مراعاة م�شاعرهم وعدم 

بعيد الأم، اأما اليوم وقد اأ�شبحت منهم واأ�شبحت اأدرك مدى 
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معاناتهم فال ي�شعنا اإل ال�شرب والت�شليم بق�شاء اهلل وقدره .

ولكن هناك حرقة يف قلبنا كل يوم،

 اإننا مل نعد ن�شتطيع حمادثة من نحب ون�شتاق لهم 

مل ن�شتطع ا�شت�شارتهم 

هلل ما اأخذ وهلل ما اأعطى

اأوجدتها يف  بكل رحمة  واأخ��وي  وال��دي  و  اأمي  ارحم  اللهم 

العامل .

اأ�شتاق لهم واأفتقدهم �شباح كل يوم .

مل ولن نن�شى اأحبتنا واأ�شدقاءنا حتى نتذكرهم .

فهم حا�شرون يف اأذهاننا  وعقلولنا وقلوبنا ما حيينا. 

اأ�شدقائي حافظوا على اإخوتكم واأ�شدقائكم،  ول تن�شوا اأن 

ت�شتموا رائحة والديكم ونيل ر�شاهم  ، لنكم �شت�شتاقون كثريًا 

لهم ... كثريًا وبحرقة.

اأفكر فيه اليوم حني �شاألني »الفي�ض  وب�شدق هذا ما كنت 

يعد  مل  حيث  اإىل  ب��وك«  »الفي�ض  فليذهب  تفكر  مب��اذا  ب��وك«  

والتاأقلم  العي�ض  نحاول  التي  واآلمنا  مواجعنا  ينب�ض  اأو  يحرك 

معها مع كل ما حتمله من اأمل و �شعادة .

دائمًا  الأم��ام  اإىل  والنظر  بالتفاوؤل  اأوقاتكم  اهلل  واأ�شعد 

�شبحانه  النف�ض مبا ير�شي اهلل  والت�شالح مع  ب�شالم  والعي�ض 

وتعاىل.
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Editorial
The UAE -World’s Coolest Winter  

His Highness Sheikh Mohammed bin Rashid Al 
Maktoum launched the “World’s Coolest Winter” 
Campaign in its Second Consecutive Season, to be 
an annual campaign highlighting the most beauti-
ful tourist attractions that characterize the United 
Arab Emirates during its winter, which is consid-
ered the most beautiful winter that anyone can have 
in the world. The nature of the UAE becomes more 
beautiful and attractive in the winter season, which 
announces the start of an exceptional tourist season 
enjoyed by everyone who resides on this land and 
every visitor who comes to enjoy the unparalleled 
beauty of the UAE Winter. As all the elements of 
Tourism that a tourist is looking for, he can find 
them here in the UAE.

Our beloved Emirate Ras Al Khaimah, which 
enjoys the beauty of its nature and the diversity 
of its terrain, is a major destination for Tourism. 
Where the tourist and the resident can practice 
various activities during this period, which is pre-
ferred by many. Its sand dunes, mountain peaks and 
calm sea are all considered attractive tourist places 
through which one can enjoy the winter atmosphere 
with family and friends.

The tourism sector is of great importance to sup-
port the country’s economy, as tourism in the world 
is one of the most important components of the 
economies of the largest countries. By the Grace of 
Almighty Allah, we have here in the UAE the ele-
ments that encourage Domestic Tourism, which our 
country is witnessing during this period and what 
we notice from the great demand from the people 
for Domestic Tourism. Our beautiful country, as 
His Highness Sheikh Mohammed bin Rashid Al 
Maktoum called it, has “World’s Coolest Winter”.

Munther Mohammed bin Shakar 
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RAK Ruler meets South Korean President

H.H. Sheikh Saud bin Saqr Al 
Qasimi, Supreme Council Member 
and Ruler of Ras Al Khaimah, met 
with President Moon Jae-in of South 
Korea, at Sheikh Khalifa Specialty 
Hospital in Ras Al Khaimah, in the 
presence of H.H. Sheikh Moham-

med bin Saud bin Saqr Al Qasimi, 
Crown Prince of Ras Al Khaimah.

His Highness Sheikh Saud wel-
comed President Moon and his del-
egation, who are currently visiting 
the UAE, and highlighted the deep-
rooted relations between the UAE 

and South Korea, as well as their 
solid strategic partnership, most 
notably in the Health Sector.

His Highness RAK Ruler em-
phasized the two sides’ keenness 
on exploring more opportunities of 
growth and prosperity. H.H. Sheikh 

Saud and President 
Moon then toured the 
hospital and explored 
the leading Health 
Services it offers.

Sheikh Khalifa 
Specialty Hospital, 
opened in Ras Al 
Khaimah in 2015, is 
managed by Seoul 
National University 
Hospital. It special-
izes in Treating Can-
cer, Heart Conditions, 
Pediatric Care, Re-
habilitation and Neu-
rological Disorders, 
and employs many 
Healthcare Profes-
sionals from South 
Korea.
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RAK Ruler receives Israeli Ambassador

Ras Al Khaimah Ruler receives Ambassador of Singapore

His Highness 
Sheikh Saud bin 
Saqr Al Qasimi, 
Supreme Coun-
cil Member and 
Ruler of Ras Al 
Khaimah, re-
ceived His Ex-
cellency Amir 
Hayek, Ambas-
sador of the 
State of Israel to 
the UAE, and his 
accompanying 
delegation.

H.H. Sheikh 
Saud welcomed 
the ambassador 
and wished him 
success in per-
forming his du-
ties and enhancing UAE-Israel rela-
tions in various areas.

For his part, H.E. Hayek ex-

pressed his thanks and appreciation 
to Ras Al Khaimah Ruler for his 
hospitality.

Sheikha Amna bint Saud bin Saqr 

Al Qasimi, Chairwoman of Board 
of Directors of Ras Al Khaimah In-
vestment and Development Office, 
also attended the meeting.

His Highness 
Sheikh Saud bin Saqr 
Al Qasimi, Supreme 
Council Member 
and Ruler of Ras Al 
Khaimah, received 
His Excellency Ka-
mal R Vaswani, Am-
bassador of the Re-
public of Singapore 
to the UAE, and his 
accompanying del-
egation.

His Highness RAK 
Ruler welcomed the 
Singaporean Diplo-
mat and wished him 
good luck and suc-
cess in discharging 
his assignment which 
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RAK Ruler receives Iraqi Consul-General
His Highness 

Sheikh Saud bin Saqr 
Al Qasimi, Supreme 
Council Member 
and Ruler of Ras Al 
Khaimah, received 
His Excellency 
Amad Abdulhamid 
Mohammed, Consul-
General of Republic 
of Iraq, who called 
on him at the begin-
ning of his tenure in 
the UAE.

In the presence of 
H.H. Sheikh Mo-
hammed bin Saud 
bin Saqr Al Qasimi, 
Crown Prince of Ras 
Al Khaimah. 

His Highness Sheikh Saud bin 
Saqr welcomed the Consul-General 
and wished him success in his new 
assignment to promote joint inter-
ests of the two brotherly countries 

at various levels.
During the meeting, the two sides 

discussed bilateral relations and 
means to further boost them across 
various fields.

H.E. Consul General Moham-

med extended thanks and apprecia-
tion to His Highness Ruler of Ras 
Al Khaimah for the hospitality and 
warm welcome, lauding the strong 
strategic ties between the two coun-
tries.

would contribute to 
promoting cooperation 
between the two coun-
tries in various areas.

During the meeting, 
His Highness Ruler 
of Ras Al Khaimah r 
welcomed the Singa-
porean Ambassador 
and exchanged talks 
with him on means to 
further promote the co-
operation ties between 
the two countries in all 
avenues.

H.H. Sheikh Saud 
also lauded the rela-
tions of friendship that 
exist between the two countries and 
their peoples.

For his part, H.E. Ambassador 
Vaswani extended his thanks and 

appreciation to the Ruler of Ras Al 
Khaimah for his warm welcome 
and hospitality.

Sheikha Amna bint Saud bin 

Saqr Al Qasimi, Chairwoman of 
the Board of Directors of Ras Al 
Khaimah Investment and Develop-
ment Office attended the meeting.
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His Highness 
Sheikh Saud bin 
Saqr Al Qasimi, 
Supreme Coun-
cil Member and 
Ruler of Ras Al 
Khaimah, re-
ceived the visiting 
Deputy Minister 
of Foreign Affairs 
of Costa Rica, 
Her Excellency 
Adriana Bolanos 
Argueta accom-
panied by His Ex-
cellency Alfonso 
Murillo Fallas, 
Minister Counsellor and Consul-
General of Costa Rica to the UAE.

His Highness RAK Ruler wel-

comed H.E. Argueta and exchanged 
views with her on enhancing coop-
eration between the two friendly 
peoples in various fields.

H.E. Argueta extended her thanks 
and appreciation to His Highness 
Sheikh Saud for the warm welcome 
and hospitality.

His Highness 
Sheikh Saud bin Saqr 
Al Qasimi, Supreme 
Council Member 
and Ruler of Ras Al 
Khaimah, affirmed 
the role of Tourism 
as an essential under-
pinning of the UAE’s 
Sustainable Develop-
ment.

His Highness’s 
comments came as 
His Highness was 
presented with a 
c o m m e m o r a t i v e 
postage stamp bear-
ing the image of Jebel 
Jais, the UAE’s tallest mountain, from 
Emirates Post Group, with the pres-
entation taking place in the presence 
of Sheikh Saqr bin Saud bin Saqr Al 
Qasimi.

Issued in cooperation with Ras Al 

Khaimah Tourism Development Au-
thority, the new stamp celebrating the 
UAE’s highest peak is a testament to 
the Emirates Post Group’s commit-
ment to promoting the UAE’s Tourism 
Sector and highlighting the country’s 
most prominent historical, cultural, 

natural, archaeological, and tourist at-
tractions.

H.H. Sheikh Saud said, “Docu-
menting the natural wonder that is 
Jebel Jais is indicative of the UAE’s 
prominent position on the global tour-
ism map, and it strengthens the ambi-

RAK Ruler receives Deputy Minister of Foreign Affairs 
of Costa Rica

Tourism is essential underpinning of UAE’s Sustainable 
Development: RAK Ruler
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Ras Al Khaim-
ah, United Arab 
Emirates, Janu-
ary 27, 2022: Ras 
Al Khaimah 
M u n i c i p a l i t y 
held a workshop 
to launch new 
green public 
procurement ini-
tiatives in Ras Al 
Khaimah. 

The meeting 
revealed a new 
set of initiatives, 
“single-use plas-
tic no more” and 
“go paperless” 
as part of the 
Green Public Procurement program of 
Ras Al Khaimah, which supports the 
adoption of sustainable procurement 
practices in the emirate since 2020.

The event witnessed attendance 
from His Highness Sheikh Ahmed bin 
Saud bin Saqr Al Qasimi, Chairman of 

the Public Service Department in the 
Government of Ras Al Khaimah, and 
a large number of officials from gov-
ernment entities, private organisations 
and media.

H.E. Munther Mohammed bin 
Shekar, Director General of Ras Al 

Khaimah Municipality, H.E. Dr. Saif 
Alghais, Director General of the Envi-
ronment Protection and Development 
Authority (EPDA), H.E. Yousef Al-
blooshi, Director General of the De-
partment of Finance, and Mr. Ramy 
Jallad, CEO of RAKEZ all formal-

Ras Al Khaimah Municipality Launches Green Public 
Procurement Initiatives

tious resolve of our dear Emirate to 
progress in this sector. I praise the ef-
forts of Emirates Post Group to help 
enhance the country’s position and 
global reputation in the tourism sector, 
as well as its important role in docu-
menting the landmarks of the UAE 
and its contribution to advancing our 
overall growth and progress.”

Abdulla Mohammed Alashram, 
Group CEO of Emirates Post Group, 
said, “We are honored to present this 
commemorative stamp to the Ruler 
of Ras Al Khaimah. Through the di-
rectives of our wise leadership, Jebel 
Jais has become an agricultural and 
environmental hub that reflects Ras 
Al Khaimah’s aspirations. Formed 
more than 70 million years ago in the 
eastern part of Ras Al Khaimah, the 
commemorative stamp bears the im-
age of Jebel Jais, the highest peak in 
UAE and a part of the magnificent Al 
Hajar Mountains range. It is also a 

major tourist attraction that promotes 
Ras Al Khaimah’s tourism and natural 
diversity.”

Alashram added, “We are pleased to 
have collaborated with Ras Al Khaim-
ah Tourism Development Authority in 
this latest commemorative issuance 
that represents a unique addition to 
our ever-expanding collection that 
celebrates our country’s vast array of 
offerings. On this occasion, we reaf-
firm our commitment to leveraging 
commemorative stamps as tools to 
document our rich history and cultural 
heritage, highlight the UAE’s tourist 
and natural attractions, and showcase 
the nation’s journey towards global 
leadership.”

The latest set of stamps show-
case the peaks of Al Hajar Mountain 
Range, and most prominently, the pic-
turesque 1,934-metre Jebel Jais, which 
is known for its varied terrains. This 
mountainous area is ideal for mountain 

picnics, cycling, and other adventures. 
Jebel Jais is also famous for its unique 
climate, maintaining a temperature of 
10 degrees Celsius cooler than sea-
level climates during summer. Moreo-
ver, the area experiences a sharp drop 
in temperature and sometimes even 
snowfall during winter.

Jebel Jais is one of the UAE’s most 
important tourist destinations. It at-
tracts visitors and tourists who avail 
themselves of various packages of ac-
tivities and adventures. The packages 
include the Jebel Jais Flight adventure, 
officially declared by the Guinness 
World Records in 2018 as the longest 
zipline in the world with a length of 
2,832.88 meters at an altitude of 1,680 
meters above sea level. The mountain 
also features the Bear Grylls Explor-
ers Camp, which allows visitors to 
live with nature and stay in cabins 
equipped with all personal necessities.
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Ras Al Khaimah Municipality De-
partment – Geographic Information 
Systems Center (GIS Center) has 
included all the data of the Unified 
Addressing System of buildings in 
Ras Al Khaimah within the Global 
Navigation Programs and Applica-
tions (GPS) “such as Google Maps” 

and “TomTom” and others, to be an 
important supporter in facilitating 
movement and access to various des-
tinations in the Emirate.

Through the Addressing System, 
the names and numbers of all build-
ings and streets have been encoded, 
as this system includes more than 

60,000 distinct addresses, and more 
than 13,000 streets in the Emirate 
have been named. Through these pro-
jects, the Municipality Department is 
keen to support the Emirate’s goals 
of making a happy society by imple-
menting projects that contribute to 
facilitating the process of movement 

Ras Al Khaimah Municipality includes all Addressing System 
Data within Navigation Programs and Applications

ised their commitment to 
the new initiatives in a 
signing ceremony in the 
presence of H.H. Sheikh 
Ahmed bin Saud bin 
Saqr Al Qasimi.

In presenting the “sin-
gle-use plastic no more” 
initiative, H.E. Dr. Saif 
Al Ghais, Director Gen-
eral of the EPDA said, 
“Elimination of single-
use plastics is a global 
priority as it also enhanc-
es the sustainability of 
our resources. We want to do our part, 
both by directly reducing consump-
tion of these types of products in the 
government and also by promoting 
intervention in the market through a 
variety of measures”. About the “go 
paperless” initiative, Mr. Ramy Jal-
lad, CEO of RAKEZ, said, “RAKEZ 
is proud to drive this initiative for the 
Government of Ras Al Khaimah. A 
key area of opportunity is the use of 
electronic methods of communication 
and certification, accompanied by 
more extensive employee awareness 
and controls.”

The Green Public Procurement pro-
gram was started in 2020 with the in-
troduction of criteria for procurement 
of frequently purchased product cat-
egories, such as paper, furniture, light 
vehicles, air conditioning, household 
appliances, carpets, IT equipment 
and others. The new initiatives take 
a further step, by reducing consump-
tion of items with high environmental 

impact. The relevant regulation can be 
found on the Reem website of Ras Al 
Khaimah Municipality, www.reem.
rak.ae. 

On the occasion of the signing cer-
emony, H.E. Munther Mohammed bin 
Shekar, Director General of Ras Al 
Khaimah Municipality said, “We look 
forward to supporting collaborations 
among government entities in Ras 
Al Khaimah to ensure the program 
achieves its objectives.”

The Green Public Procurement 
program is an enabler of the Ras Al 
Khaimah Energy Efficiency and Re-
newables Strategy 2040, established 
under the patronage of His Highness 
Sheikh Saud bin Saqr Al Qasimi, UAE 
Supreme Council Member and Ruler 
of Ras Al Khaimah, and targets 30% 
energy savings, 20% water savings, 
and 20% contribution of electricity 
from renewable sources by 2040. The 
strategy supports the UAE commit-
ments for climate change mitigation 

and the UN Sustainable Development 
Goals.

About Ras Al Khaimah 
Municipality and Reem

Ras Al Khaimah Municipality was 
established in 1959 by an Emiri de-
cree issued by His Highness Sheikh 
Saqr bin Mohammed Al Qasimi and 
since then works on providing a com-
fortable environment in which people 
can live and work. Reem, the Energy 
Efficiency and Renewables Office at 
Ras Al Khaimah Municipality coordi-
nates the implementation of the RAK 
Energy Efficiency and Renewables 
Strategy 2040, established under the 
patronage of His Highness Sheikh 
Saud bin Saqr Al Qasimi, UAE Su-
preme Council Member and Ruler of 
Ras Al Khaimah. The Strategy targets 
30% energy savings, 20% water sav-
ings, and 20% generation from renew-
able energy sources by 2040.
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Ras Al Khaimah Municipality 
Department - Public Health Admin-
istration (PHA) has confirmed its 
follow-up to the extent to which 
various animal farms in the Emirate 
comply with the Requirements of 
Biosecurity to maintain the safety 
of animals, in cooperation and co-
ordination with various Authorities. 

PHA confirmed that, during the 
last period, through its implementa-
tion of field inspection campaigns, 
it monitored a number of violations 
in those farms, after which the nec-
essary measures were taken, ac-
cording to the Systems in Place.

Shayma Al Teneiji, Director of 
PHA in Ras Al Khaimah Munici-
pality, said that the Administration 
had previously made clear to the 
owners of these farms conditions 
and requirements to achieve bios-
ecurity, which were represented 
in 12 conditions, starting with that 
animal pens have an appropriate 
space, ventilation 
and protection from 
the arrival of wild 
animals and migra-
tory birds.

Al Teneiji stated 
that the Second and 
Third Conditions 
were the purchase 
of animals and feed 
from approved 
sources only, and 
the necessity of iso-
lating new animals 
for a period ranging 

from 21 to 30 days before merging 
them with farm animals. The Fourth 
Condition is to provide isolation 
pens for new, sick and suspected 
animals, and for new born. 

Al Teneiji added that the Fifth 
and Sixth Conditions relate to not 
using animal waste as fertilizer in 
the farm before treating it, record-
ing, and disinfecting all means of 
transportation before entering and 
leaving the farm.  The Seventh and 
Eighth Conditions are to follow the 
appropriate vaccination program 
under medical supervision and 
store animal feed in a well-ventilat-
ed, dry and protected building from 
disease-carrying insects.  

Al Teneiji indicated that the Ninth 
and Tenth Conditions are to follow 
a periodic program for spraying and 
prevention of internal and external 
parasites, and the need to maintain 
the cleanliness of the farm and sur-
rounding areas and equipment and 

disinfect them on a regular basis. 
The Eleventh and Twelfth Condi-
tions are to provide a supply of 
fresh water, away from any source 
of pollution, and to identify and 
monitor Traffic of visitors, espe-
cially workers, to the farm. 

Al Teneiji said that the Admin-
istration has carried out 32 inspec-
tion visits to these farms since the 
beginning of the year through its 
Inspectors, to identify the extent 
of its compliance with the various 
conditions and requirements and to 
raise the awareness of workers and 
owners of those farms with them. 

Al Teneiji said during those visits, 
some violations were monitored, 
after which the necessary meas-
ures were taken. As she pointed out 
that among the most important of 
these violations are the failure to 
document the spraying and control 
programs against insects and dis-
ease vectors, the failure to dispose 

of biological waste 
in healthy and envi-
ronmentally ways, 
the failure to docu-
ment bio-security 
procedures and oth-
ers. Which has been 
taken into considera-
tion and the owners 
of farms are called to 
avoid repeating vio-
lations, and violating 
the requirements that 
achieve the biosecu-
rity of those farms. 

12 conditions to achieve Biosecurity Requirements in Ras Al 
Khaimah Farms

and access to various destinations. 
Where this project enhances devel-
opment opportunities that support 
the Emirate’s economy to be an ideal 
destination for investors.

Engineer Aisha Al Shehhi, Direc-

tor of GIS Center in the Municipal-
ity Department, spoke about the im-
portance of the project, which will 
greatly contribute to raising the level 
of development related to Spatial In-
frastructure by unifying the names 

and addresses in the Emirate. This 
will make it easier for members of 
the community to spend their daily 
needs and accomplish their work by 
reaching all destinations easily and 
smoothly.
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100% of Food Establishment Workers received First Dose 
of COVID-19 Vaccine

Ras Al Khaimah Municipality De-
partment - Public Health Adminis-
tration (PHA) has confiscated 3,232 
consumer products that are not suit-
able for human use, during the last 
period. Those products included a 
group of consumer and cosmetic ma-
terials, tobacco and its derivatives 
that are not for human consumption, 
which were confiscated based on field 
campaigns organized by Inspection 
Teams of PHA over the past months. 

Shayma Al Teneiji, Director of 
PHA in Ras Al Khaimah Municipal-
ity, said that the Administration has 
intensified its field campaigns that 
have been implemented since the 
beginning of the year, and included 
various facilities, beauty centers, bar-
bershops, perfume shops, and others, 

in order to verify their display and 
use of various appropriate materials 
suitable for consumption.

Al Teneiji stated that the campaigns 
included the Inspectors verifying the 
validity and appropriateness of the 
materials presented to consumers, 
and others that fall within the servic-
es provided to them. In order to avoid 
damages resulting from them in the 
event that they are not suitable for 
consumption and work to confiscate 
them, and take the necessary meas-
ures taken against them in this aspect. 

Al Teneiji pointed out that the field 
campaigns that were implemented re-
vealed the presence of 3232 products 
of different materials in those facili-
ties that are not fit for consumption. 
Including consumer and cosmetic 

materials, nutritional supplements, 
tobacco and its derivatives, and per-
fumery materials, all of which were 
immediately confiscated from the es-
tablishments according to the regula-
tions followed in the Department.

Al Teneiji stated that those con-
fiscated materials, including con-
sumables that are not for human con-
sumption, which include cosmetics, 
perfumes, detergents, tobacco prod-
ucts and non-food perfumery materi-
als, have many damages, including 
the health impact on consumers. For 
example, cosmetics, perfumes and 
detergents that do not conform to 
specifications have an effect on the 
skin.

Ras Al Khaimah Municipality- PHA has confiscated 3,232 
Consumer Products

Ras Al Khaimah Municipality De-
partment - Public Health Adminis-
tration (PHA) has revealed that the 
percentage of workers in Food Es-
tablishments in the Emirate receiv-
ing First Dose of Covid-19 Vaccine 
reached 100%. This percentage came 
after the efforts made in the field of 
awareness directed by the Depart-
ment to all operating Food Establish-
ments, of the need to preserve their 
Health and Public Health by enhanc-
ing immunity against “Covid-19” by 
taking vaccinations and doses ap-
proved in the country.

Shayma Al Teneiji, Director of 
PHA in Ras Al Khaimah Municipal-
ity, said that since the beginning of 
the outbreak of Nobel Covid-19, the 
Administration has sought to imple-
ment a package of Precautionary and 
Preventive Measures in various Food 
Facilities operating in Ras Al Khaim-

ah. With the aim of maintaining the 
safety of workers and customers and 
providing the best types of services.

Al Teneiji stated that the Admin-
istration then headed towards organ-
izing field campaigns to verify the 
extent to which these facilities and 
their employees adhere to the spe-
cific procedures and to take the ap-
proved measures for those who do 
not adhere to them. In order to pre-
serve the safety of everyone and pre-
vent the spread of the virus because 
of breaching preventive measures. 

Al Teneiji pointed out that the Ad-
ministration, as soon as the country 
offered various vaccines to confront 
the Covid-19 Virus, sought to invite 
workers in those facilities to the need 
to receive specific doses in order to 
strengthen and enhance immunity in 
the body in order to be able to con-
front the virus and reduce the risks 

of infection and its complications. 
As well as on the importance of per-
forming a PCR in case of suspected 
exposure to infection. 

Al Teneiji stated that the Food 
Establishments in Ras Al Khaimah 
showed a remarkable response by 
rushing to take the doses offered 
for Covid-19 Vaccine, as the rate of 
workers receiving 100%, at least to 
take one dose based on the Official 
Statistics of the UAE. 

Al Teneiji confirmed that the Ad-
ministration will continue the pro-
cess of identifying the situation in 
food facilities and the rates of work-
ers receiving the specified doses, 
while calling for the continued ap-
plication of all necessary precautions 
and preventive measures, to contrib-
ute to limiting the spread of the virus 
and maintaining Public Health.  
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The concept of Transformational Leadership focuses 
on the distinction between leadership for change and 
leadership for stability. The successful leader is the one 
who can move in his work through well-established 
value systems such as justice and integrity. These val-
ues are called internal values that cannot be negotiat-
ed, and through these values, the leader can unite his 
subordinates and change their beliefs and goals. The 
Transformational Leader builds a motivating and goal-
oriented relationship with his subordinates to enable 
them to adapt to the developments of the rapidly chang-
ing environment.

A true Leader has superior Martial Arts Skills, as de-
scribed by Professor Paul J. Cline

Low High
Attack Defend

  Criticize  Apologize

Fire Train

 Offend Forgive

Hate Love

Hard Soft

For Professor Paul J. Cline, the most important 
skills that a Transformational Leader must possess are 
knowledge of psychology, a high ability of persuasion, 
and good time management.

Many researchers and scholars have discussed the 
concept of transformational leadership and its dimen-
sions and characteristics. In 1994, Bass and Avolio pre-
pared a ‘Multifactor Leadership Questionnaire’, which 
was summarized in the following four dimensions:

1. Attractiveness (Ideal Influence): describes the 
behavior of the leader that commands the admiration, 
respect and appreciation of the followers and this re-
quires sharing the risks by the leader, putting the needs 
of the followers before the personal needs of the leader, 
and performing actions of an ethical nature.

2. Inspirational Motivation: This dimension focus-
es on the actions and behaviors of the leader that arouse 
in the followers a love of challenge. These behaviors 

Transformational 
Leadership 

Amna Ali Al Mahya

  A closer look at its impact on Leading Change - Part 1

What is Transformational Leadership?
The term Transformational Leadership appeared by the American Sci-

entist Burns in the Late 20th Century in his book ‘Leadership’. Where he 
defined Transformational Leadership as “A style of leadership through 
which the leader seeks to reach the latent and apparent motives of the 
individuals who follow him, and then satisfy their needs and invest their 
energies in order to achieve an intended change.”
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clarify the expectations of the subordinates, 
describe the method of commitment to or-
ganizational goals, and evoke team spirit 

through enthusiasm and idealism.
3. Intellectual Arousal: 

The Transformational Lead-
er searches for new ideas, 
encourages creative prob-
lem solving by followers, 

and supports new and creative 
models for work performance.

4. Individual Considerations: This 
characteristic is demonstrated through 
the style of the leader who listens gen-
tly, and pays special attention to the 

needs of the followers as well as their achievement 
through the adoption of strategies of appreciation and 
praise. 

Perhaps the most important advanced features of a 
Transformational Leader include the following:

1. Understands themselves, so they can under-
stand others

Where self-awareness creates awareness of others, 
and therefore the leader must understand himself first 
and realize what he wants to be able to understand oth-
ers, understanding alone is not enough, but the leader 
must provide assistance and advance his team, and he 
must denounce what he does not see fit

2. Control themselves, so they can shape others
A leader must understand himself in order to be able 

to control it. If you cannot control yourself, you will 
control 

nothing else.
3. Knows that stillness creates clarity/ insight/ cre-

ativity and strength 
How can a leader listen to a soul if he does not listen! 

The leader must listen to himself and reflect on his sur-
roundings to realize what he must change. The leader 
starts with himself and sharpens his energy. He tries to 
build new forces, eliminate his weaknesses, seeks to 
find new solutions, tries to innovate and create, there 
are new things. Leaders learn from themselves and 
from their experiences. A successful leader is one who 
can think deeply and make the most important deci-
sions through meditation. Roger Frits said, “It is not 
what you know that matters, but what you think at the 
right time.” Searching in yourself for your mistakes 
and fixing them, creates the ability for you to deal with 
the mistakes of those around you.

4. Knows that motivation comes alive in action 
A leader understands that nothing happens without 

a first step or action. Action creates progress, progress 
is motivation, and action creates results (the fruits of 
tomorrow). Accordingly, the leader must urge his team 
to take the first step in order to reap the result of their 
steps, which will therefore constitute a motivation to 
continue.

5. Simplifies the complex ideas not complicate the 
simple

The leader must realize that confused minds are able 
to focus and work, so he seeks to simplify the tasks 
and divide them into simplified steps so that no one 
from his team is excluded. The leader should strive to 
be clear in his directions and focus on important mat-
ters, when, why and at what stage!

6. Sees what is great in every situation 
A transformational leader believes that every ad-
versity carries an equal or greater benefit with it. 
The leader is able to learn from the situations he 
is going through, and he can elicit lessons learned 

to apply them in the future. He is able to be proactive, 
taking one-step further, recognizing the opportunities 
in every situation.

So here, we shall stop talking about Transformational 
Leadership, yet we will delve into its seas in a fol-

lowing article. Let us conclude our article with 
a quote by John C. Maxwell, “He who thinks 
he leads, but has no followers, is only taking 
a walk.” If you can’t influence others, they 
won’t follow you.”

 Issue No. 537 - 2021 - Ras Al Khaimah Municipality Magazine 

11

B U S I N E S S

m u n r a k a e


	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	P72-54.pdf
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack




