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»هذه اال�شرتاكات �شاملة اأج�ر الربيد«
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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 العتبارات 

فنية.

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

لدوريات اأخرى.

٭ امل�اد املر�شلة للمجلة ال ترد الأ�شحابها 

ن�شرت اأم مل تن�شر.
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التطور التكنولوجي 

إن العالم يعيش حقبة جديدة من التطورأكثر تقدمًا و أسرع انتشارًا ، تطوٌر يعزز 
التكنولوجي  التطور  نتحدث عن  المستويات وهنا  الدول على جميع  من مكانة 
التنافس في  بأن  األمم وتقدمها ومما الشك فيه  لتنافس  أصبح مضمارًا  الذي 
المجتمعات  تقدم  إلى  ويؤدي  كافة  البشرية  على  بالنفع  يعود  المضمار  هذا 
عبر تبادل الخبرات في هذا المجال وإننا في دولة اإلمارات العربية المتحدة لدينا  
القدرة على مواكبة التطورات التكنولوجية المتسارعة، و التي تشكل تحديًا يواجه 

معظم حكومات العالم والمؤسسات في وقتنا هذا . 
الذكاء  تقنيات  على  المتزايد  واالعتماد  المتسارعة،  التكنولوجية  التطورات  إن 
االصطناعي، وظهور تقنيات عديدة باتت تلعب دورًا محوريًا في أتمتة العمليات 
وتوثيقها، فهذه التقنيات قد غيرت مالمح سوق العمل العالمي، وأثرت بشكل 
كبير في توجهات االستثمار في رأس المال البشري وطبيعة المهارات والكفاءات 

المطلوبة في مختلف قطاعات العمل واالستثمار .
وهنا تجدر اإلشارة إلى  مسألة التطور التكنولوجي المتسارع، ويجب منحه اهتمامًا 
والعمل   المؤسسي،  العمل  منظومة  وتطوير  خدمة  نستمر  في  حتى  كبيرًا 
على االستثمار في أبناء الوطن ، وخلق المواهب القادرة على مواكبة مستجدات 
ومتغيرات سوق العمل، لنشكل بذلك أنموذجًا  يحتذى به في االستثمار بالموارد 

البشرية .

منذر محمد بن شكر 

االفتتاحية
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رئيس الدولة يستقبل حكام اإلمارات وأولياء العهود 
ونواب الحكام والشيوخ بمناسبة عيد األضحى المبارك

ا�شتقبل �شاحب ال�شم� ال�شيخ حممد بن زايد اآل نهيان رئي�س 

املجل�س  اأع�شاء  ال�شم�  اأ�شحاب  اإخــ�انــه  اهلل«  »حفظه  الدولة 

االأعلى لألحتاد حكام االإمارات و�شم� اأولياء العه�د ون�اب احلكام 

مبنا�شبة عيد االأ�شحى املبارك..وتبادل �شم�هم التهاين واأطيب 

االأمنيات بهذه املنا�شبة املباركة..داعني امل�ىل عز وجل اأن ينعم 

على اجلميع مب�ف�ر ال�شحة وال�شعادة ويعيد هذه االأيام املباركة 

على �شعب االإمارات باخلري واليمن والربكات ويحفظ االإمارات 

ويدمي اأمنها ورخاءها.

فقد ا�شتقبل �شم�ه يف ق�شر امل�شرف كأًل من..�شاحب ال�شم� 

ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكت�م نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س 

https://wam.ae/ar/category/t2/HH_Sheikh_Mohammed_bin_Zayed_Al_Nahyan
https://wam.ae/ar/category/t2/HH_Sheikh_Mohammed_bin_Rashid_Al_Maktoum
https://wam.ae/ar/category/t2/HH_Sheikh_Mohammed_bin_Rashid_Al_Maktoum
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ــ�زراء حاكم دبــي » رعــاه اهلل »  الـ

الدكت�ر  ال�شيخ  ال�شم�  و�شاحب 

ع�ش�  القا�شمي  حممد  بن  �شلطان 

ال�شارقة  حــاكــم  ــى  االأعــل املجل�س 

الــ�ــشــيــخ حميد  الــ�ــشــمــ�  و�ــشــاحــب 

املجل�س  ع�ش�  النعيمي  را�شد  بن 

و�شاحب  عجمان  حــاكــم  ــى  االأعــل

الــ�ــشــمــ� الــ�ــشــيــخ حــمــد بــن حممد 

االأعــلــى  املجل�س  ع�ش�  الــ�ــشــرقــي 

ال�شم�  و�شاحب  الفجرية  حــاكــم 

القا�شمي  �شقر  بن  �شع�د  ال�شيخ 

راأ�س  حاكم  االأعلى  املجل�س  ع�ش� 

اخليمة.

ال�شم�  �شاحب  ا�شتقبل  كما 

ال�شيخ حمدان  رئي�س الدولة..�شم� 

بن حممد بن را�شد اآل مكت�م ويل عهد دبي و�شم� ال�شيخ �شلطان 

بن اأحمد بن �شلطان القا�شمي نائب حاكم ال�شارقة و�شم� ال�شيخ 

حممد بن حمد بن حممد ال�شرقي ويل عهد الفجرية و�شم� ال�شيخ 

را�شد بن �شع�د بن را�شد املعأل ويل عهد اأم القي�ين و�شم� ال�شيخ 

ال�شيخ  و�شم�  القي�ين  اأم  حاكم  نائب  املعأل  را�شد  بن  عبداهلل 

حممد بن �شع�د بن �شقر القا�شمي ويل عهد راأ�س اخليمة.

 .. ال�دية  االأخ�ية  االأحــاديــث  اللقاء  خألل  �شم�هم  وتبادل 

اأن ي�فق خط�ات دولة  ال�شعيدة  داعني اهلل تعاىل بهذه املنا�شبة 

االإمارات يف م�شريتها املباركة نح� التقدم واالزدهار الذي تن�شده 

اإىل  قدمًا  مت�شي  وما  املقبلة  اأجيالها  م�شتقبل  ول�شمان  ل�شعبها 

والعاملي.. ال�طني  امل�شت�يني  على  وريادة  طم�حات  من  حتقيقه 

واأن ي�فق �شاحب ال�شم� رئي�س الدولة قائد امل�شرية ملا فيه اخلري 

لل�طن و�شعبه.

ممثل  نهيان  اآل  زايد  بن  حمدان  ال�شيخ  اللقاء..�شم�  ح�شر 

اآل  حممد  بن  طحن�ن  ال�شيخ  و�شم�  الظفرة  منطقة  يف  احلاكم 

بن  �شيف  ال�شيخ  و�شم�  العني  منطقة  يف  احلاكم  ممثل  نهيان 

و�شم�  نهيان  اآل  حممد  بن  �شرور  ال�شيخ  و�شم�  نهيان  اآل  حممد 
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ال�شيخ نهيان بن زايد اآل نهيان رئي�س جمل�س اأمناء م�ؤ�ش�شة زايد 

بن �شلطان اآل نهيان لألأعمال اخلريية واالإن�شانية والفريق �شم� 

ال�شيخ �شيف بن زايد اآل نهيان نائب رئي�س جمل�س ال�زراء وزير 

الداخلية و�شم� ال�شيخ طحن�ن بن زايد اآل نهيان م�شت�شار االأمن 

رئي�س  نائب  نهيان  اآل  زايــد  بن  من�ش�ر  ال�شيخ  و�شم�  ال�طني 

جمل�س ال�زراء وزير دي�ان الرئا�شة و�شم� ال�شيخ حامد بن زايد 

ال�شيخ  و�شم�  اأب�ظبي  الإمــارة  التنفيذي  املجل�س  ع�ش�  نهيان  اآل 

عبداهلل بن زايد اآل نهيان وزير اخلارجية والتعاون الدويل و�شم� 

ال�شيخ خالد بن زايد اآل نهيان رئي�س جمل�س اإدارة م�ؤ�ش�شة زايد 

العليا الأ�شحاب الهمم و�شم� ال�شيخ الدكت�ر �شلطان بن خليفة اآل 

ال�شيخ خالد  و�شم�  الدولة  رئي�س  ال�شم�  م�شت�شار �شاحب  نهيان 

بن حممد بن زايد اآل نهيان ع�ش� املجل�س التنفيذي رئي�س مكتب 

اأب�ظبي التنفيذي و�شم� ال�شيخ ذياب بن حممد بن زايد اآل نهيان 

حممد  بن  حمدان  ال�شيخ  و�شم�  اأب�ظبي  عهد  ويل  دي�ان  رئي�س 

زايــد  ال�شيخ  و�شم�  نهيان  اآل  زايـــد  بــن 

من  وعــدد  نهيان  اآل  زايــد  بن  حممد  بن 

ال�شي�خ وال�زراء وامل�ش�ؤولني.

حكام اإلمارات وأولياء العهود 
ونواب الحكام يهنئون رئيس 

الدولة ونائبه بعيد األضحى المبارك
املجل�س  اأع�شاء  ال�شم�  اأ�شحاب  هناأ 

االإمارات �شاحب  حكام  لألحتاد  االأعلى 

ــد اآل  ــ ــن زايـ ــ�ــشــيــخ حمــمــد بـ ــ�ــشــمــ� ال ال

نهيان رئي�س الدولة »حفظه اهلل« و�شاحب 

الــ�ــشــمــ� الــ�ــشــيــخ حمــمــد بـــن را�ـــشـــد اآل 

جمل�س  رئي�س  الدولة  رئي�س  مكت�م نائب 

اهلل« مبنا�شبة  »رعاه  دبي  الــ�زراء حاكم 

عيد االأ�شحى املبارك.

واأعرب �شاحب ال�شم� ال�شيخ الدكت�ر 

�شلطان بن حممد القا�شمي ع�ش� املجل�س 

ال�شم�  و�شاحب  ال�شارقة  حاكم  االأعلى 

ع�ش�  النعيمي  را�ــشــد  بــن  حميد  ال�شيخ 

و�شاحب  عجمان  حاكم  االأعلى  املجل�س 

ال�شرقي  حممد  بن  حمد  ال�شيخ  ال�شم� 

الفجرية  حــاكــم  االأعــلــى  املجل�س  ع�ش� 

را�شد  بن  �شع�د  ال�شيخ  ال�شم�  و�شاحب 

اأم  حــاكــم  االأعــلــى  املجل�س  ع�ش�  املــعــأل 

�شع�د  ال�شيخ  ال�شم�  و�شاحب  القي�ين 

االأعلى  املجل�س  ع�ش�  القا�شمي  �شقر  بن 

حاكم راأ�س اخليمة عن خال�س تهانيهم بهذه املنا�شبة االإ�شألمية 

العزيزة على قل�ب امل�شلمني، داعني اهلل عز وجل اأن يعيدها على 

�شم�هما مب�ف�ر ال�شحة والعافية وعلى �شعب االإمارات واالأمتني 

العربية واالإ�شألمية مبزيد من التقدم واالزدهار.

حكام  االأعــلــى  املجل�س  اأع�شاء  ال�شم�  اأ�شحاب  بعث  كما 

وروؤ�شاء  مل�ك  اإىل  نف�شها  باملنا�شبة  تهنئة  برقيات  ــارات  االإمـ

ال�شحة  م�ف�ر  لهم  متمنني  واالإ�شألمية،  العربية  الدول  واأمراء 

والعافية ول�شع�بهم املزيد من التقدم واالزدهار.

ال�شم�  �شاحب   .. احلكام  ونــ�اب  العه�د  اأولياء  �شم�  وهناأ 

اهلل«  »حفظه  الــدولــة  رئي�س  نهيان  اآل  ــد  زاي بن  حممد  ال�شيخ 

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

الدولة رئي�س جمل�س ال�زراء حاكم دبي »رعاه اهلل« مبنا�شبة عيد 

االأ�شحى املبارك.

https://wam.ae/ar/category/t2/HH_Sheikh_Mohammed_bin_Zayed_Al_Nahyan
https://wam.ae/ar/category/t2/HH_Sheikh_Mohammed_bin_Zayed_Al_Nahyan
https://wam.ae/ar/category/t2/HH_Sheikh_Mohammed_bin_Rashid_Al_Maktoum
https://wam.ae/ar/category/t2/HH_Sheikh_Mohammed_bin_Zayed_Al_Nahyan
https://wam.ae/ar/category/t2/HH_Sheikh_Mohammed_bin_Rashid_Al_Maktoum
https://wam.ae/ar/category/t2/HH_Sheikh_Mohammed_bin_Rashid_Al_Maktoum
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حاكم رأس الخيمة يؤدي صالة عيد األضحى المبارك 
بجامع الشيخ خليفة بن زايد الكبير

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

االأعلى،  املجل�س  ع�ش�  القا�شمي،  �شقر 

حممد  ال�شيخ  و�شم�  اخليمة،  راأ�س  حاكم 

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

راأ�س اخليمة ، �شألة عيد االأ�شحى بجامع 

مبنطقة  الكبري  زايـــد  بــن  خليفة  ال�شيخ 

الرفاعة براأ�س اخليمة.

�شم�هما،  جانب  اإىل  ال�شألة  واأدى 

رئي�س  القا�شمي  �شقر  بن  اأحمد  ال�شيخ 

�شع�د  بن  اأحمد  وال�شيخ  اجلمارك  دائــرة 

بن �شقر القا�شمي رئي�س دائرة اخلدمات 

العامة يف راأ�س اخليمة وعدد من ال�شي�خ، 

وكبار امل�ش�ؤولني، وجم�ع امل�اطنني، واأبناء 

اجلاليات العربية واالإ�شألمية.

»اإن  خطبته:  يف  االإمــام  ف�شيلة  وقــال 

ومنا�شبة  و�شرور  فرح  ي�م  ه�  العيد  ي�م 

بني  واالحـــرتام  واملحبة  والــرتاحــم  للت�اد 

ــس  ــدرو� ال خطبته  يف  وتـــنـــاول  ــس.«  ــا� ــن ال

والعظات والقيم ال�شامية التي يدع� اإليها 

ديننا احلنيف، والتي يجب على كل م�شلم 

اأن يتم�شك بها ليعم اخلري وت�ش�د املحبة، 

ال  التي  نعمه  على  وجــل  عــز  اهلل  �ــشــاكــرًا 

حت�شى وال تعد.

امل�ىل  خطبته  ختام  يف  ف�شيلته  ودعا 

ال�شم�  على �شاحب  ميــن  اأن  وجـــل،  عــز 

رئي�س  نهيان،  اآل  زايــد  بن  حممد  ال�شيخ 

ال�شحة  مبــ�فــ�ر  اهلل«،  »حفظه  ــة  ــدول ال

والعافية، واأن ي�شدد خطى �شاحب ال�شم� 

ال�شيخ �شع�د بن �شقر القا�شمي، واأن يعيد 

هذه املنا�شبة املباركة على �شعب االإمارات 

باخلري  واالإ�ــشــألمــيــة  العربية  واالأمــتــني 

على  ف�شيلته  وترحم  والربكات..  واليمن 

اآل  �شلطان  بــن  زايـــد  ال�شيخ  لــه  املــغــفــ�ر 

زايد  بن  خليفة  له ال�شيخ  واملغف�ر  نهيان، 

اهلل  طيب  امل�ؤ�ش�شني،  وال�شي�خ  نهيان،  اآل 

ثراهم واأ�شكنهم ف�شيح جناته.

خليفة  ال�شيخ  جامع  اأن  بالذكر  جدير 

بن زايد الكبري يف راأ�س اخليمة هذا املعلم 

االإمارة،  مييز  الذي  واملعماري  احل�شاري 

مت ت�شييده �شمن مبادرات �شاحب ال�شم� 

املعماري  ت�شميمه  وميزج  الدولة،  رئي�س 

ــة واالأ�ـــشـــالـــة، والــبــ�ــشــاطــة  ــداثـ بـــني احلـ

خا�شة  االإ�ــشــألمــيــة،  الــعــمــارة  لفن  وفــقــًا 

يعك�س  بينما  اخلــارجــيــة،  الــ�اجــهــات  يف 

الت�شميم الداخلي روح االإ�شألم من خألل 

عنا�شره املعمارية الفريدة، وت�شل طاقته 

https://wam.ae/ar/category/t2/HH_Sheikh_Mohammed_bin_Zayed_Al_Nahyan
https://wam.ae/ar/category/t2/HH_Sheikh_Mohammed_bin_Zayed_Al_Nahyan
https://wam.ae/ar/category/t2/HH_Sheikh_Khalifa_bin_Zayed_Al_Nahyan
https://wam.ae/ar/category/t2/HH_Sheikh_Khalifa_bin_Zayed_Al_Nahyan
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�شع�د  ال�شيخ  ال�شم�  �شاحب  ا�شتقبل 

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

حاكم راأ�س اخليمة، بح�ش�ر �شم� ال�شيخ 

حممد بن �شع�د بن �شقر القا�شمي، ويل 

ال�شيافة،  راأ�س اخليمة، يف جمل�س  عهد 

الذين  واملــ�ــشــ�ؤولــني  ال�شي�خ  مــن  عـــددًا 

والتربيكات  التهاين  �شم�ه  مــع  تبادل�ا 

مبنا�شبة عيد االأ�شحى املبارك.

راأ�ــس  حــاكــم  ال�شم�  �شاحب  وتقبل 

اخليمة، التهاين من ال�شي�خ وامل�ش�ؤولني، 

حاكم رأس الخيمة يستقبل المهنئين بعيد األضحى المبارك

اآالف   4 من  الأكــر  ال�شألة  قاعات  يف  اال�شتيعابية 

االإجمالية  اال�شتيعابية  الطاقة  ت�شل  بينما  م�شٍل، 

من  اأكر  اخلارجية  وال�شاحات  ال�شحن  واملت�شمنة 

ليك�ن يف  األف م�شٍل. وقد اختري م�قع اجلامع   13
منطقة الرفاعة اجلديدة يف املدخل الغربي الإمارة 

القاطنني  مــن  عــدد  اأكـــرب  ليخدم  اخلــيــمــة،  راأ�ـــس 

والقادمني لها، كما مت تخ�شي�س اأر�س ذات م�شاحة 

له  وت�ؤمن  البناء  وم�شاحة  حجم  مع  تتنا�شب  كبرية 

حميطًا وم�شاحات خ�شراء تربز الن�احي اجلمالية 

االأر�س  م�شاحة  وتبلغ  املعمارية،  وتفا�شيله  للجامع 

241،434.75 مرتًا مربعًا وتبلغ امل�شاحة االإجمالية 
للجامع مبرافقه 85،592.73 مرتًا مربعًا.
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يعيد  اأن  ــل  وجــ ــز  عـ اهلل  ــني  ــ داعـ

�شم�ه  على  املباركة  املنا�شبة  هــذه 

وعلى  والــعــافــيــة،  ال�شحة  مبــ�فــ�ر 

العربية  واالأمــتــني  االإمـــارات  �شعب 

ــمــن واخلــــري  ــي ــال واالإ�ـــشـــألمـــيـــة ب

والربكات.

عمر  ال�شيخ  اال�شتقبال  ح�شر 

بـــن �ــشــقــر بـــن حمــمــد الــقــا�ــشــمــي 

�شقر  بن  �شع�د  بن  اأحمد  وال�شيخ 

اخلدمات  دائــرة  رئي�س  القا�شمي، 

العامة براأ�س اخليمة وال�شيخ �شقر 

اإىل  القا�شمي،  �شقر  بن  �شع�د  بن 

جانب عدد من امل�ش�ؤولني.
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 حاكم رأس الخيمة يستقبل سفير جمهورية فيتنام الشعبية االشتراكية

حاكم رأس الخيمة يستقبل القنصل العام الكويتي

ال�شم�  �شاحب  ا�شتقبل 

�شقر  ــن  بـ ــ�د  ــع ــش � ــيــخ  ــ�ــش ال

املجل�س  عــ�ــشــ�  الــقــا�ــشــمــي 

اخليمة،  راأ�س  حاكم  االأعلى 

يف ق�شر �شم�ه مبدينة �شقر 

نغ�ين  �شعادة   ، حممد  بــن 

جمه�رية  �شفري  تــ�ان،  مانه 

اال�شرتاكية  ال�شعبية  فيتنام 

ــة، الــــذي قــدم  ــ ــدول ــ ــــدى ال ل

لل�شألم على �شم�ه.

ال�شم�  �ــشــاحــب  ــب  ورحـ

ــم راأ�ـــــــــس اخلـــيـــمـــة،  ــ ــاك حــ

بــ�ــشــعــادة الــ�ــشــفــري، وتــبــادل 

تعزيز  حــ�ل  االأحــاديــث  معه 

عألقات التعاون بني البلدين 

ال�شديقني على خمتلف ال�شعد.

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

فيتنام  وجمه�رية  ــارات  االإمــ ــة  دول تربط 

ال�شعبية اال�شرتاكية.

من جانبه عرب �شعادة نغ�ين مانه ت�ان، 

ال�شم�  ل�شاحب  وتقديره  �شكره  بالغ  عن 

ال�شيافة  كــرم  على  اخليمة  راأ�ـــس  حاكم 

وح�شن اال�شتقبال.

ال�شم�  �شاحب  ا�شتقبل 

ــن �ــشــقــر  ــ الــ�ــشــيــخ �ـــشـــعـــ�د ب

القا�شمي ع�ش� املجل�س االأعلى 

ــمــة ، يف  حـــاكـــم راأ�ـــــس اخلــي

ق�شر �شم�ه مبدينة �شقر بن 

حممد ، �شعادة ذياب فرحان 

دولة  عام  قن�شل  الر�شيدي، 

الــكــ�يــت يف دبــي واالإمــــارات 

لل�شألم  قدم  الذي  ال�شمالية، 

انتهاء  مبنا�شبة  �شم�ه  على 

مهام عمله.

ال�شم�  �ــشــاحــب  ــب  ورحــ

ب�شعادة  اخليمة،  راأ�ــس  حاكم 

له  ومتــنــى  الــعــام،  القن�شل 

مهام  يف  والــنــجــاح  الــتــ�فــيــق 

عمله امل�شتقبلية، مثنيًا على جه�ده يف تعزيز 

العألقات التاريخية املتاأ�شلة التي تربط دولة 

ال�شقيقة على جميع  الك�يت  ودولة  االإمارات 

امل�شت�يات، م�ؤكدًا على عمق الروابط االأخ�ية 

املتجذرة بني البلدين وال�شعبني ال�شقيقني.

فرحان  ذيــاب  �شعادة  اأ�ــشــاد  جانبه  من 

تربط  الــتــي  الــعــألقــات  مبتانة  الــر�ــشــيــدي، 

ال�شعد،  خمتلف  على  ال�شقيقني  البلدين 

معربًا عن �شكره وتقديره ملا لقيه من تعاون 

لدى  لبألده  عامًا  قن�شأًل  عمله  فرتة  خألل 

الدولة.
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سعود بن صقر يشهد حفل تخريج دفعة العام 2022 

لطلبة الصف الـ12 في أكاديمية رأس الخيمة

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

املجل�س االأعلى حاكم راأ�س اخليمة ، اأن التعليم امل�شتمر ه� اأ�شا�س 

نه�شة االأمم وتقدمها، واأن �شناعة امل�شتقبل امل�شرق لدولة االإمارات 

وعق�ل  بيد  بعدها  ومــا  املقبلة  اخلم�شني  خــألل  اخليمة  ــس  وراأ�

الــ�ــشــبــاب الـــذي 

املــهــارات  ميتلك 

واملــــــــــــعــــــــــــارف 

اجلديدة.

جــــــــاء ذلــــك 

خــــــألل حــ�ــشــ�ر 

ــ�ه حـــفـــل  ــ ــمـ ــ ــشـ ــ �ـ

تـــخـــريـــج دفـــعـــة 

 2022 الـــــعـــــام 

ــبــة الــ�ــشــف  لــطــل

الـ12 يف اأكادميية 

راأ�ــــــس اخلــيــمــة، 

مركز  يف  ــــك  وذل

احلمرا العاملي للمعار�س وامل�ؤمترات، بح�ش�ر ال�شيخة اآمنة بنت 

�شع�د بن �شقر القا�شمي، رئي�شة جمل�س اإدارة مكتب اال�شتثمار 

اإدارة اأكادميية راأ�س  والتط�ير يف راأ�س اخليمة، ورئي�شة جمل�س 

اخليمة.

حاكم رأس الخيمة :    - التعليم أساس نهضة األمم وتقدمها.
     - شبابنا هم صّناع المستقبل المشرق لدولة اإلمارات.

- أقول ألبنائي الطلبة: )احرصوا على اكتساب المهارات الجديدة لمواكبة 
تطورات العالم المتسارعة على مختلف الصعد(.
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ــس  ــاأ �ــشــاحــب الــ�ــشــمــ� حــاكــم راأ�ـ وهــن

اخليمة، الطلبة على جناحهم ومثابرتهم، 

التعليمية  م�شريتهم  م�ا�شلة  على  وحثهم 

امل�شتقبلية  واآمالهم  طم�حاتهم  لتحقيق 

ووطنهم،  جمتمعهم  خدمة  يف  وامل�شاهمة 

ورفد م�شرية التط�ر واالزدهار يف الدولة.

ــألل حفل  ــ ــ�ه لــلــطــلــبــة خ ــم ــش ــال � ــ وقـ

التخريج.. » الي�م تدخل�ن مرحلة جديدة 

بالتحديات  مليئة  مرحلة  حياتكم..  يف 

مرحلة  والتقدم..  النم�  واآفــاق  والفر�س 

كليًا..  جــديــدة  جتــارب  فيها  �شتختربون 

ن�شيحتي االأب�ية لكم اأن ت�شرت�شدوا بالعلم 

م�شريتكم..  خــألل  عليه  حت�شلتم  الــذي 

اجلديدة  املهارات  اكت�شاب  على  احر�ش�ا 

على  املت�شارعة  الــعــامل  تــطــ�رات  مل�اكبة 

التجارب  وا�شتفيدوا من  ال�شعد،  خمتلف 

�شت�اجه�نها  التي  وال�شعاب 

اأف�شل  م�شتقبل  ل�شناعة 

ــم  ــكــ ــ ــي ــ ــال الأنـــفـــ�ـــشـــكـــم واأهــ

واأوطانكم”.

ــ�ه.. »  ــمــ ــ ــش ــ واأ�ـــــشـــــاف �

و�شغفكم  واآراوؤكم،  اأفكاركم، 

بــاحلــ�ــشــ�ل عــلــى الــعــلــم ه� 

قدمًا  للم�شي  �شيدفعكم  ما 

ــجــاحــات  ــن ــق ال ــي نـــحـــ� حتــق

املهم  لكن من  ــازات،  واالإجنـ

عــلــى  ــ�ا  ــافـــظـ حتـ اأن  ــدًا  ــ ــ ج

االإن�شانية  واملــبــادئ  القيم 

بها  ت�شبعتم  التي  واالأخألقية 

خألل رحلتكم”.

النجاح  اأن  �شم�ه،  واأكــد 

الــــذي حــ�ــشــل عــلــيــه الــطــلــبــة هـــ� ثــمــرة 

الدرا�شة  يف  وتفانيهم  امل�شنية  جله�دهم 

ال�شتك�شاف  والــ�ــشــغــف  ــرار  ــشـ االإ�ـ بـــروح 

ليتحقق  يكن  مل  ذلــك  اأن  اإال  امل�شتقبل، 

الك�ادر  ومتابعة  االأمــ�ر،  اأولياء  دعم  ل�ال 

االإدارية والتدري�شية يف املدر�شة.

ــة االإمــــــــارات  ــ ــ ــ�يل دول ــ ــ وت

ملا  بــالــغــًا  اهــتــمــامــًا  التعليم 

ال�شتدامة  اأ�شا�س  من  ميثله 

االإجنازات التي حتققت عرب 

من  واإميانًا  االحتــاد،  م�شرية 

راأ�ــس  حاكم  ال�شم�  �شاحب 

التعليم  بــاأهــمــيــة  اخلــيــمــة، 

االرتقاء  يف  الرئي�شي  ودوره 

ــات واالأفـــــــــراد،  ــع ــم ــجــت ــامل ب

القائمة  روؤيته  من  وانطألقًا 

على االرتقاء مبعايري التعليم 

االإمــارة، يحر�س  وج�دته يف 

باأبنائه  االلتقاء  على  �شم�ه 

الدرا�شية  املراحل  الطلبة يف 

كافة .
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حاكم رأس الخيمة يلتقي طلبة المرحلة االبتدائية في أكاديمية رأس الخيمة
ال�شم�  �شاحب  اأكــد 

�شقر  بن  �شع�د  ال�شيخ 

القا�شمي، ع�ش� املجل�س 

ــم راأ�ـــس  االأعـــلـــى، حــاك

اخليمة، اأن اال�شتثمار يف 

اأول�ية  امل�شتقبل  اأجيال 

مل�ا�شلة م�شرية التط�ير 

يف  امل�شتدامة  والتنمية 

ــس  ــة االإمـــــارات وراأ�ـ دولـ

اخليمة، واأن تهيئة البيئة 

فكريًا  لنم�هم  املنا�شبة 

و�شل�كيًا ركيزة  ومعرفيًا 

غٍد  ل�شناعة  اأ�شا�شية 

اأكر ازدهارًا واإ�شراقًا.

جـــــاء ذلـــــك خـــألل 

مـــع طلبة  �ــشــمــ�ه  ــاء  ــق ل

املــرحــلــة االبــتــدائــيــة يف 

اخليمة  راأ�ــس  اأكادميية 

الربيطانية  املــدر�ــشــة   -
الــــرمــــ�ــــس، بــحــ�ــشــ�ر 

ــ�ادر الــتــدريــ�ــشــيــة  ــ ــك ــ ال

ــك  ــ واالإداريــــــــــــــــة، وذلـ

عامهم  انتهاء  مبنا�شبة 

واأجاب �شم�ه  الدرا�شي. 

خألل اللقاء، على اأ�شئلة 

التي  الــعــفــ�يــة  الــطــلــبــة 

التعرف  حــ�ل  متح�رت 

ــمــ�ه  ــارب �ــش ــ ــ ــلـــى جتـ عـ

ال�شخ�شية يف احلياة.

االآن  ــرون  »متــ للطلبة:  �ــشــمــ�ه  وقـــال 

ــد ال تـــدركـــ�ن فــيــهــا املــعــنــى  ــة قـ مبــرحــل

احلقيقي للنجاح واالإجنازات، هي مرحلة 

العاملية  املتغريات  باآخر  اأو  ب�شكل  ت�شبه 

التي حتدث من ح�لنا، مرحلة  املت�شارعة 

االأذهــان  يف  عالقة  تفا�شيلها  بع�س  تبقى 

اأن�شحكم  ال�شغار  اأبــنــائــي  حيينا..  مــا 

اأهداف  اأهداف كبرية يف حياتكم،  ب��شع 

عنانها ال�شماء وحدودها الف�شاء، واأحثكم 

ال��شيلة  الأنــهــا  بــالــقــراءة  االهــتــمــام  على 

االأف�شل الكت�شاب املعرفة وتهذيب العقل.. 

النجاح  م�شرية  مب�ا�شلة  لكم  متنياتي 

واأ�شاف  القادم.«  الدرا�شي  عامكم  خألل 

اأجيال  مع  فيه  األتقي  عام  كل  »يف  �شم�ه: 

باحلياة.  وتعلقهم  �شغفهم  اأمل�س  امل�شتقبل 

واالأمـــل،  لــألإلــهــام  اأكـــرب م�شدر  ــهــم  والأن

اأحر�س على اال�شتماع الأفكارهم والتحدث 

ميدنا  الــذي  الدافع  ي�شكل�ن  فهم  معهم، 

بالعزمية للم�شي قدمًا يف م�شريتنا لتاأمني 

اأف�شل  غٍد  و�شناعة  التعليمي،  م�شتقبلهم 

اأر�س  على  يعي�س  من  وكل  ال�طن  الأبناء 

�شم�ه  ووجه  والتط�ر.«  احل�شارة  اإمــارات 

كلمة للطلبة ال�شغار، قال فيها: »اأنتم اأملنا 

ال�اعد و�شناع م�شتقبلنا امل�شرق و�شمانتنا 

ــدة ملــ�ا�ــشــلــة مــ�ــشــرية االإجنـــــازات  ــيـ االأكـ

الغايل  وطننا  ربــ�ع  االزدهــار يف  وحتقيق 

احللم،  ن�ا�شل  معكم  احلبيبة،  واإمارتنا 

واأكد  والطم�حات.«  االآمال  نعقد  وعليكم 

�شم�ه اأن راأ�س اخليمة �شت�ا�شل اهتمامها 
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حاكم رأس الخيمة يأمر باإلفراج عن 251 من نزالء المنشآت اإلصالحية بمناسبة 
عيد األضحى المبارك

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

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

حاكم راأ�س اخليمة ، بالعف� عن 251 من 

نزالء املن�شاآت االإ�شألحية والعقابية ممن 

وذلــك  خمتلفة،  اأحــكــام  بحقهم  �ــشــدرت 

املبارك، وت�افرت  االأ�شحى  مبنا�شبة عيد 

تاأهيلهم  ومت  الــعــفــ�،  ــروط  ــش � بــ�ــشــاأنــهــم 

لألندماج يف املجتمع وامل�شاهمة يف بنائه، 

الفئة  بــهــذه  �ــشــمــ�ه  اهــتــمــام  يعك�س  مبــا 

اأ�شرهم  مع  حياتهم  ملمار�شة  ومتكينهم 

من  انطألقًا  ال�شعيدة  املنا�شبة  هــذه  يف 

قيم العف� والت�شامح الرا�شخة جذورها يف 

جمتمع االإمارات.

وجاء االأمر اإثر متابعة حثيثة من �شم� 

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

جمل�س  رئي�س   ، اخليمة  راأ�ـــس  عهد  ويل 

باإعداد  العف�  جلنة  كلف  الــذي  الق�شاء، 

النيابة  دائرة  مع  والتن�شيق  العف�  ك�ش�ف 

ل�شرطة  العامة  والقيادة  باالإمارة  العامة 

اجلميع  وحث  ال�شاأن،  بهذا  اخليمة  راأ�ــس 

على �شمان حتقيق مبادرة �شاحب ال�شم� 

حاكم راأ�س اخليمة الأهدافها ال�شامية، يف 

الأ�شرهم  للع�دة  وتاأهيلهم  النزالء  اإ�شعاد 

وجمتمعهم كاأفراد منتجني.

واأعرب امل�شت�شار ح�شن حميمد النائب 

راأ�ـــس اخليمة عــن خال�س  ــارة  الإمـ الــعــام 

�شاحب  من  ال�شامية  املكرمة  لهذه  �شكره 

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

تعك�س حر�س  والتي  ال�شجناء،  بالعف� عن 

ــرور والــفــرحــة  ــ�ــش ــال ال ــ �ــشــمــ�ه عــلــى اإدخـ

املباركة  االأيــام  هذه  يف  النزالء  اأ�شر  على 

وال�شعيدة.

ذهبية  فر�شة  العف�  اأن  حميمد  واأكــد 

مبا  القدمية  ال�شفحات  لطي  لل�شجناء 

ح�تها من عرات وبدء حياة جديدة حتت 

ي�شتظل  الـــذي  بالقان�ن  ــزام  ــت االل مظلة 

�شيادة  مبداأ  من  يجعل  والذي  املجتمع  به 

بديل  ال  قيمه  من  اأ�شا�شية  قيمة  القان�ن 

عنه.

ركائز  اأهــم  مــن  ب��شفه  بالتعليم 

بكل  و�شت�شعى  والتنمية،  التط�ر 

باالأداء  لألرتقاء  واإمكاناتها  ق�تها 

وت�فري  مراحله،  بكافة  التعليمي 

من  للمبدعني  احلــا�ــشــنــة  البيئة 

الطلبة واملعلمني والك�ادر املخت�شة 

بهذا ال�شاأن.

حاكم  ال�شم�  �شاحب  وي�ا�شل 

على  الكبري  تركيزه  اخليمة،  راأ�ــس 

والرعاية  التعليم  قطاعي  حت�شني 

مر�شخًا  االإمــــــارة،  يف  ال�شحية 

التي ت�شمن  روؤيته الطم�حة  بذلك 

جلميع  االزدهــار  حتقيق  ا�شتمرار 

ال�شديد  �شم�ه  حر�س  مع  �شكانها، 

ــ�ل كـــل طفل  ــمــان حــ�ــش ــى �ــش عــل

وفر�س  اجلـــ�دة  عــايل  تعليم  على 

مت�شاوية للحياة.

جدير بالذكر اأن اأكادميية راأ�س 

اخليمة تاأ�ش�شت عام 1975، وُت�شغل 

حاليًا 5 مدار�س متميزة يف االإمارة 

كما  الثان�ية،  املدر�شة  �شمنها  من 

3100 طالبًا من  اأكر من  ت�شتقبل 

90 دولة.
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ولي عهد رأس الخيمة : 
دعم أصحاب الدخل المحدود يؤكد حرص القائد على تحقيق الرفاه 

االجتماعي وضمان الحياة الكريمة لشعبه
اأكد �شم� ال�شيخ حممد بن �شع�د بن 

�شقر القا�شمي ويل عهد راأ�س اخليمة اأن 

حممد  ال�شيخ  ال�شم�  ت�جيهات �شاحب 

»حفظه  الدولة  نهيان رئي�س  اآل  زايد  بن 

اهلل« بــدعــم اأ�ــشــحــاب الــدخــل املــحــدود 

اخلري  م�شرية  يف  جديدة  مرحلة  تد�شن 

على  القائد  وحر�س  االإماراتي  والعطاء 

حتقيق الرفاه االجتماعي و�شمان احلياة 

اال�شتقرار  يــعــزز  مبــا  ل�شعبه  الــكــرميــة 

االأ�شري واملجتمعي.

�شاحب  ت�جيهات  اإن  �شم�ه  وقـــال 

نهيان  اآل  زايد  بن  حممد  ال�شيخ  ال�شم� 

رئي�س الدولة »حفظه اهلل« باإعادة هيكلة 

بــرنــامــج الــدعــم االجــتــمــاعــي ملــحــدودي 

الر�شيدة  القيادة  اهتمام  ت�ؤكد  الدخل 

بامل�اطن الذي يعد الروة االأغلى وج�هر 

م�شرية ال�طن التنم�ية واحل�شارية.

االإمـــارات  دولــة  اأن  �شم�ه  واأ�ــشــاف 

بت�جيهات قيادتها الر�شيدة ت�يل امل�اطن 

خططها  مقدمة  يف  يــاأتــي  ك�نه  ــ�يــة  اأول

يف  اأ�شا�شية  ركيزة  وميثل  اال�شرتاتيجية 

املقبلة  عامًا  للخم�شني  الــدولــة  م�شرية 

وه� ما يج�شد نهج االإمارات الرا�شخ يف 

واالرتقاء  ال�طن  وبنات  باأبناء  االهتمام 

مب�شت�اهم املعي�شي وتعزيز ج�دة احلياة 

للم�اطنني على م�شت�ى الدولة.

ولي عهد رأس الخيمة : 
كلمة رئيس الدولة أسست لعهد جديد من النماء و االزدهار لوطننا الغالي

اأ�شاد �شم� ال�شيخ حممد بن 

ويل  القا�شمي  �شقر  بن  �شع�د 

عهد راأ�س اخليمة بالكلمة التي 

ال�شيخ  ال�شم�  �شاحب  وجهها 

حممد بن زايد اآل نهيان رئي�س 

التي  و  اهلل«  »حفظه  ــة  ــدول ال

ق�ية  بانطألقة  ــًا  اإيــذان كانت 

اإ�ــشــراقــًا  ــر  اأكـ م�شتقبل  نح� 

ورخاء لدولة االإمارات و�شعبها 

اأر�شها  على  املقيمني  و  الــ�يف 

الطيبة.

و قال �شم�ه يف ت�شريحات 

له بهذه املنا�شبة اإن كلمة �شم�ه 

اأ�ش�شت لعهد جديد من النماء 

يف  الغايل  ل�طننا  االزدهـــار  و 

ظل القيادة الر�شيدة املعطاءة 

جديدة  خم�شني  �ش�ب  �ــشــريًا 

بخطى ثابتة مل�ؤها الثقة يف غد 

مفعم باالإجنازات والنجاحات 

تعزيزًا  ال�طني  العمل  منظ�مة  اإطــار  يف 

مل�شرية التنمية ال�شاملة .

كلمة  ت�شمنته  مــا  اإىل  �ــشــمــ�ه  نـــ�ه  و 

اإ�شادة  من  الدولة  رئي�س  ال�شم�  �شاحب 

بــاجلــهــ�د اخلـــالـــدة لــلــقــائــد 

امل�ؤ�ش�س املغف�ر له ال�شيخ زايد 

طيب  نهيان،  اآل  �شلطان  بــن 

دولة  قيام  اأجــل  من  ثــراه  اهلل 

االحتاد و نهج املغف�ر له ال�شيخ 

نهيان،  اآل  زايـــد  ــن  ب خليفة 

رحمه اهلل الذي وا�شل م�شرية 

البناء و الرخاء �شريًا على نهج 

زايد اخلري حماية للمكت�شبات 

وحتقيقًا  للمنجزات  و�ــشــ�نــًا 

لرفاه �شعب دولة االإمارات.

خــتــام  يف  ــمــ�ه  ــش � ــد  ــ اأكـ و 

�شم�ه  كلمة  اأن  ت�شريحاته 

دع�ة �شادقة من قائد ال�طن 

العمل  من  ملزيد  �شعبه  الأبناء 

للم�شاهمة  واالجتهاد  اجلد  و 

ال�شاملة  التنمية  م�شرية  يف 

ــارات  ــ االإم جــاهــزيــة  تعزيز  و 

لألأهداف  حتقيقًا  للم�شتقبل 

االإجنــازات  اأجل مزيد من  و من  ال�طنية 

والنجاحات.

https://wam.ae/ar/category/t2/HH_Sheikh_Mohammed_bin_Zayed_Al_Nahyan
https://wam.ae/ar/category/t2/HH_Sheikh_Mohammed_bin_Zayed_Al_Nahyan
https://wam.ae/ar/category/t2/HH_Sheikh_Mohammed_bin_Zayed_Al_Nahyan
https://wam.ae/ar/category/t2/HH_Sheikh_Mohammed_bin_Zayed_Al_Nahyan
https://wam.ae/ar/category/t2/HH_Sheikh_Khalifa_bin_Zayed_Al_Nahyan
https://wam.ae/ar/category/t2/HH_Sheikh_Khalifa_bin_Zayed_Al_Nahyan
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رقابة مكثفة على األسواق في رأس الخيمة
دائرة  يف  العامة  ال�شحة  اإدارة  كثفت 

بلدية راأ�س اخليمة حمألتها امليدانية على 

الــدواجــن  بيع  ومن�شاآت  امل�ا�شي  اأ�ــشــ�اق 

واللح�م، والتي ت�شهد اإقبااًل من قبل اأفراد 

املجتمع لت�فري م�شتلزمات العيد. 

ووجهت اإدارة ال�شحة العامة املفت�شني 

يف  العاملة  املن�شاآت  خمتلف  يف  للت�اجد 

االإمارة للتحقق من مدى تقيدها مبختلف 

التي ت�شمن تقدمي  العامة  ال�شحة  تدابري 

م�شت�فية  امل�شتهلك  للجمه�ر  اخلــدمــات 

على  احلــفــاظ  يف  وت�شهم  لــأل�ــشــرتاطــات 

�شحة و�شألمة امل�شتهلكني وتعزز اخلدمات 

املقدمة يف املن�شاآت.

اإدارة  مدير  الطنيجي  �شيماء  وقالت 

االإدارة  اإن  البلدية  يف  الــعــامــة  ال�شحة 

و�شعت خطة م�شبقة لأل�شتعداد وا�شتقبال 

تخ�شي�س  عــرب  املــبــارك  االأ�ــشــحــى  عيد 

على  امليدانية  الــزيــارات  لتنفيذ  املفت�شني 

املن�شاآت كافة والعمل على دع�تهم بالتقيد 

العامة  ال�شحة  ا�شرتاطات  مبختلف  التام 

واملنتجات  اخلدمة  اأنـــ�اع  اأف�شل  لتقدمي 

للجمه�ر خألل هذه الفرتة من العام التي 

ت�شهد اإقبااًل الفتًا من قبل امل�شتهلكني.

حمألت  نــفــذت  االإدارة  اأن  ــرت  ــ وذك

الرتكيز  و�شيتم  املــنــ�ــشــاآت  خمتلف  على 

ــن  ــدواج ال بــيــع  ــال  عــلــى حمـ كــبــري  ب�شكل 

واللح�م و�ش�ق امل�ا�شي ب�شكل خا�س نظرًا 

ــايل  ــ االأهـ تـــ�جـــه  اإىل 

املجتمع  اأفــــــراد  مـــن 

ــراء الــذبــائــح  ــش نــحــ� �

يتم  التي  واالأ�ــشــاحــي 

ــدار  ذبـــحـــهـــا عـــلـــى مــ

اأجــل  مــن  العيد  اأيـــام 

�شألمة  مــن  الــتــحــقــق 

جــمــيــع احلـــيـــ�انـــات 

االأ�ش�اق  يف  املعرو�شة 

لــــــأل�ــــــشــــــرتاطــــــات 

من  وخل�ها  ال�شحية 

االأمرا�س.

واأ�شارت اإىل اأن ال�شحة العامة وجهت 

عدة اإجراءات اإىل �ش�ق امل�ا�شي خألل هذه 

الفرتة منها ت�فري عدد 3 مراقبني وطبيب 

املحددة  ال�ش�ق  دوام  فرتة  طــ�ال  بيطري 

 8 ال�شاعة  وحتى  �شباحًا   5 ال�شاعة  مــن 

�شألمة  من  التاأكد  بهدف  وذلــك  م�شاء، 

االأغنام واحلي�انات وخل�ها من االأمرا�س 

ت�اجد  اأن  واأ�ــشــافــت:  واملــعــديــة.  ال�بائية 

الع�ن  تقدمي  بهدف  كذلك  ياأتي  املراقبني 

االأ�ش�اق  اإىل  املتجهني  لألأهايل  وامل�شاعدة 

االأ�شاحي  واختيار  ال�شراء  يف  الراغبني 

ــبــة املــ�ــشــتــ�فــيــة لــأل�ــشــرتاطــات.  املــنــا�ــش

اإجنــاز  �شهد  املــ�ا�ــشــي  �ــشــ�ق  اأن  وك�شفت 

التي  ال�شيانة  اأعمال  من  االأوىل  املرحلة 

�شيانة  و�شتتم  واحلمامات  املرافق  �شملت 

ال�شربات يف املرحلة القادمة.

وذكرت اأن االإدارة على اأمت اال�شتعداد 

االأهـــايل  و�ــشــكــاوى  مألحظات  ال�شتقبال 

تقع  التي  باالأ�ش�اق  املتعلقة  واقرتاحاتهم 

خا�س  وب�شكل  اخت�شا�شها،  نطاق  �شمن 

من  التحقق  على  للعمل  العيد  اأيــام  خألل 

�شحة ال�شك�ى املقدمة والعمل على ت�جيه 

على  والعمل  بال�ش�ق  املعنيني  املفت�شني 

متابعة ال��شع واتخاذ االإجراءات الألزمة.

اإىل ذلك، اأعلنت دائرة البلدية اأوقات 

ي�م  خــألل  واالأ�ــشــ�اق  املقا�شب  يف  العمل 

عرفة والعيد والتي تتطلب م�شاعفة اجله�د 

االحتياجات  لتلبية  العمل  فرتات  ومتديد 

واال�شتعداد التام لتقدمي اخلدمات باأ�شرع 

وقت ممكن لألأفراد امل�شتهلكني.

وذكرت باأن العمل يف املق�شب املركزي 

ومق�شب  اخليمة  راأ�ــس  ومق�شب  بالفلية 

الغيل يف ي�م عرفة يبداأ من ال�شاعة 05:00 

واأول  م�شاء   08:00 ال�شاعة  وحتى  �شباحًا 

اأيام العيد بعد �شألة العيد مبا�شرة وحتى 

اأيام  وثالث  وثــاين  م�شاًء   08:00 ال�شاعة 

وحتى  �شباحًا   06:00 ال�شاعة  من  العيد 

ال�شاعة 08:00 م�شاًء.

اأوقات العمل 

من  عرفة  ي�م  يف  امل�ا�شي  �ش�ق  يعمل 

ال�شاعة  وحتى  �شباحًا   06:00 ال�شاعة 

بعد  مــن  العيد  اأيـــام  واأول  م�شاًء   08:00
 08:00 الــ�ــشــاعــة  وحــتــى  الــعــيــد  �ــشــألة 

ــاًء وثــــاين وثـــالـــث اأيـــــام الــعــيــد من  ــش ــ� م

ال�شاعة  وحتى  �شباحًا   06:00 ال�شاعة 

والتفتي�س والـــرقـــابـــة  مــ�ــشــاًء،   08:00 
اال�شتهألكية  واملجمعات  االأ�ــشــ�اق  على 

واالأ�شماك  والدواجن  اللح�م  بيع  وحمال 

خألل  ال�شاعة  مــدار  على  احلية  والطي�ر 

اأيام عطلة العيد.

وك�شفت اأن اأ�ش�اق البلدية مثل اأ�ش�اق 

االأ�شماك واللح�م والدواجن  تبا�شر عملها 

الر�شمي  الــدوام  ح�شب  العيد  اأيــام  خألل 

ــ�اجــد املــراقــبــ�ن  ــت وي

ــفــرتة،  خـــألل تــلــك ال

راأ�س  ملطار  وبالن�شبة 

ــاء  ــبـ ــاالأطـ اخلـــيـــمـــة فـ

مدار  على  مت�اجدون 

جميع  لتغطية  ال�شاعة 

ــألل  ــ الـــــــرحـــــــألت خ

مــنــفــذ  ويف  ــة  ــطــل ــع ال

الـــــــــدارة احلــــــدودي 

اأول  يف  العمل  �شيك�ن 

اأيام العيد
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اإدارة  ــذت  ــ ــف ــ ن

الـــ�ـــشـــحـــة الـــعـــامـــة 

ــة  ــدي ــل ب دائــــــــرة  يف 

 594 اخليمة  راأ�ـــس 

على  تفتي�شية  زيــارة 

اخلا�شعة  املن�شاآت 

لرقابتها قبل وخألل 

ــى،  ــحــ ــ ــش عـــيـــد االأ�ــ

ــــدت ووجــهــت  ــش ور�ــ

واإنذار  181 خمالفة 
ــألق  فــ�ــشــأًل عــن اإغـ

تلتزم  مل  من�شاآت   6
ا�شرتاطات  بتطبيق 

ال�شحة العامة.

�شيماء  وقـــالـــت 

ــر  ــدي الــطــنــيــجــي م

نفذت  االإدارة  اإن  العامة  ال�شحة  اإدارة 

على  التفتي�شية  احلــمــألت  مــن  الــعــديــد 

املن�شاآت التي تقع �شمن نطاق اخت�شا�شها 

عليها  ال�شيطرة  اإحكام  بهدف  ورقابتها 

مبختلف  ــام  ــتـ الـ الــتــقــيــد  اإىل  ودعــتــهــا 

بلغت  حيث  العامة،  ال�شحة  ا�شرتاطات 

خألل  املنفذة  التفتي�شية  احلمألت  عــدد 

الــرقــابــة  عــيــد االأ�ــشــحــى مــن قــبــل ق�شم 

 ال�شحية والبيئية اإىل 8 حمألت تفتي�شية.

تنفيذ  ت�شمنت  احلمألت  تلك  اأن  وذكرت 

�شملت  ــارة  زي  70 بعدد  تفتي�شية  زيــارات 

احلألقة  �شال�نات  منها  معينة  من�شاآت 

الن�شائية  التجميل  ــز  ومــراك الــرجــالــيــة 

غ�شيل  وحمــألت  البدنية  اللياقة  ونــ�ادي 

وكي املألب�س.

مت  الـــزيـــارات  تلك  اأن  اإىل  واأ�ـــشـــارت 

 10 ــذار  ــ واإن من�شاأة   14 خمالفة  خأللها 

منها  اأ�شباب  لعدة  نتيجة  اأخــرى،  من�شاآت 

بطاقات  ا�شتخراج  بــدون  عمال  ت�شغيل 

بــالــزي  الــعــامــلــني  الــتــزام  ــدم  وعـ �شحية 

بنظافة  االهتمام  وعدم  للعمل  املخ�ش�س 

امل�شتخدمة. واالأدوات  االأجــهــزة   وتعقيم 

متكن  الغذائية  الرقابة  ق�شم  اأن  وذكــرت 

ت�شمنت  زيــــارة   169 ــدد  عـ تنفيذ  مــن 

�ش�بر  مــن  التجزئة  جتــارة  قطاع  تغطية 

وهــايــرب مــاركــت وقــطــاع الــ�ــشــيــاحــة من 

فنادق وقطاع جتارة اخل�شروات والفاكهة 

بــالــتــجــزئــة وقــطــاع املــطــاعــم والــتــمــ�يــن 

 واملطابخ ال�شعبية و قطاع املناطق احلرة.

اإىل  العامة  ال�شحة  اإدارة  مدير  واأ�شارت 

 24 ر�شد  عن  اأ�شفرت  الــزيــارات  تلك  اأن 

 112 بلغ  االإنــــذارات  عــدد  واأن  خمالفة، 

اإنذارًا، ومت اإغألق 3 من�شاآت، حيث متثلت 

املنتجات  تكدي�س  يف  املخالفات  اأ�شباب 

املن�شاأة  نظافة  ــدم  وعـ التخزين  و�ــشــ�ء 

وال�شراء من م�ردين غري معتمدين وعدم 

ال�شحية  لأل�شرتاطات  املن�شاأة  ا�شتيفاء 

املتعلقة بالت�شميم وامل�شار التتابعي للغذاء 

والنظافة  املن�شاآت  بنظافة  االلتزام  وعدم 

ال�شخ�شية.

واخلدمات  الرقابة  ق�شم  اأن  وذكــرت 

�ش�ق  على  مكثفة  حملة  نفذ  البيطرية 

جميع  على  التفتي�س  مت  حيث  املــ�ا�ــشــي 

�شألمتها  من  للتاأكد  واحلي�انات  الزرائب 

وخل�ها من االأمرا�س ال�بائية وامل�شرتكة، 

املخلفات  جميع  مــن  التخل�س  مت  كــمــا 

وال�شماد بال�ش�ق والتاأكيد على ا�شتمرارية 

والت�شجيل  والــر�ــس  الفح�س  اإجــــراءات 

من  وال�شادرة  الــ�اردة  احلي�انات  جلميع 

واإىل ال�ش�ق.

ــ�ــشــ�ق مــرتــني  واأ�ـــشـــافـــت: مت ر�ـــس ال

االأ�ــشــحــى  لعيد  الــ�ــشــابــق  الــ�ــشــهــر  خـــألل 

والطفيليات  ــرات  ــش احلــ� �ــشــد  املـــبـــارك 

وتنفيذ  االأمـــرا�ـــس،  ونــ�اقــل  اخلــارجــيــة 

ذبح  وحمــألت  املألحم  على  مكثفة  حملة 

وا�شتيفائها  �شألمتها  للتاأكد من  الدواجن 

للن�شاط  الــ�ــشــحــيــة  املــتــطــلــبــات  جلــمــيــع 

املعرو�شة  املنتجات  �شألمة  ي�شمن  مبــا 

 و�ــشــألحــيــتــهــا لــأل�ــشــتــهــألك الــبــ�ــشــري.

املن�شاآت  عــدد  اإجــمــايل  اأن  اإىل  واأ�ــشــارت 

التي مت التفتي�س عليها بلغت 355 من�شاأة، 

ك�شفت عن ر�شد 13 خمالفة و8 اإنذارات 

من�شاآت   3 واإغـــألق  مألحظات   4 ور�شد 

وحترير 6 تعهدات.

بلدية رأس الخيمة: إغالق 6 منشآت خالفت االشتراطات الصحية
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خطط  �شمن 

مــكــتــب االتــ�ــشــال 

بدائرة  امل�ؤ�ش�شي 

الـــبـــلـــديـــة والـــتـــي 

اإىل  تــــــــهــــــــدف 

اال�ــشــتــمــراريــة يف 

ــات  ــ ــي ــ ــر اآل ــ�يـ ــطـ تـ

ويف  املتبعة  العمل 

اإطـــــــار احلـــر�ـــس 

على  االطألع  على 

املمار�شات  اأف�شل 

املـــــطـــــبـــــقـــــة يف 

اجلــهــات االأخـــرى 

عمل  فريق  قــام   ،

مكتب االت�شال امل�ؤ�ش�شي بدائرة بلدية راأ�س اخليمة بعمل مقارنة 

معيارية مع مكتب االت�شال امل�ؤ�ش�شي بدائرة التنمية االقت�شادية 

العمل  اآلية  على  الزائر  الدائرة  وفد  اطلع  حيث  اخليمة  براأ�س 

املرتبطة  املــجــاالت  يف  اخليمة  راأ�ـــس  اقت�شادية  يف  املطبقة 

املجتمعية  املــبــادرات  كتنظيم  امل�ؤ�ش�شي  االت�شال  مكاتب  بعمل 

االت�شال  ملكتب  االإعــألمــي  ــدور  ال اإىل  باالإ�شافة  واملهرجانات 

 ، للدائرة  امل�ؤ�ش�شية  ال�شمعة  تعزيز  اإىل  يهدف  والذي  امل�ؤ�ش�شي 

وتخلل اللقاء نقا�س وتبادل لألأفكار ما بني الطرفني ح�ل العديد 

من النقاط املرتبطة بالعمل وتط�يره ، ويف ختام الزيارة ، تقدم 

االت�شال  اإىل فريق عمل مكتب  بال�شكر  راأ�س اخليمة  بلدية  وفد 

اال�شتقبال  حفاوة  على  االقت�شادية  التنمية  بدائرة  امل�ؤ�ش�شي 

العمل  اآلية  واملثمر يف تقدمي �شرٍح متكامل عن  الفعال  وتعاونهم 

لديهم .

احتفت دائرة بلدية راأ�س اخليمة  بي�م املهند�س املعماري والذي  يتم االحتفال 

فية عامليًا  يف االأول من ي�لي� من كل عام ، و حتر�س دائرة بلدية راأ�س اخليمة على 

امل�شاركة يف مثل هذه املنا�شبات التي تنط�ي �شمن اخت�شا�س وجمال عمل دائرة 

البلدية  كما ت�شعى الدائرة اإىل  حتفيز م�ظفيها  وتثمني دورهم يف تط�ير العمل 

وجه�دهم يف تقدمي االأف�شل دائمًا.

ومما ال �شك فيه فاإن الهند�شة املعمارية لها دور كبري يف جتميل املدن عرب 

االإبداع يف الت�شاميم العمرانية واإن�شاء املباين املميزة  .

وفد من بلدية رأس الخيمة يزور دائرة التنمية االقتصادية

دائرة بلدية رأس الخيمة تحتفي بيوم المهندس  المعماري
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m u n r a k a e .س. ب. : 4  راأ�س اخليمـــــــة ، اإلإمارات 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 اإلإجابات قبل تاريخ الع�شرين من كل �شهر.
2. الرجاء اإر�شال اإلإجابة على الربيد اإلإلكرتوين التايل :

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

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

تعلن دائرة بلدية راأ�س اخليمة - مكتب اإلت�شال املوؤ�ش�شي 

اخليمة  راأ�س  بلدية  جملة  يف  تن�شر  �شهرية  م�شابقة  عن 

فعلى الراغبني باإل�شرتاك بهذه امل�شابقة اإر�شال اإجاباتهم 

اإىل الربيد اإلإلكرتوين التايل:

magazine@mun.rak.ae

Ras Al Khaimah Municipality Department, 
Corporate Communications Office, intro-
duces 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(

• أكمل المثل التالي :
) ال من لبعير وال من  ............ (

» 543 «

Congratulations to Mrs. : Amna Murad Muhammad Juma

the winner of the past month's contest (542).

مبروك لألخت : آمنةمراد محمد جمعة
الفوز بمسابقة الشهر الماضي العدد )542(

مسابقة الشهر

ســؤال العدد

Monthly Contest 

Question

winner

الــــــرابـــــــــــح



أفضل أيام الدنيا

د.محمد بن غيث
من شبكة بينونة للعلوم الشرعية 

ِ �صلى 
َّ

َر�ُصوُل اهَّلل َقاَل  قَالَ:  ا�سٍ ر�صي اهَّلل عنه 
َّ
ابْنِ عَب وعَنْ 

اإِىََل  َح��بُّ 
َ
اأ ِفيَها  اِلُح  ال�صَّ اْلَعَمُل   

ٍ
��ام يَّ

َ
اأ ِمْن  »َما  و�صلم:  عليه  اهَّلل 

، َواََل  ِ
َّ

اَم اْلَع�ْصِر، َقاُلوا: َيا َر�ُصوَل اهَّلل يَّ
َ
« َيْعِني اأ

ِ
ام يَّ

َ
ِ ِمْن َهِذِه ااَْلأ

َّ
اهَّلل

، اإِاَلَّ َرُجٌل  ِ
َّ

َهاُد يِِف �َصِبيِل اهَّلل ؟ َقاَل: »َواََل اجْْلِ ِ
َّ

َهاُد يِِف �َصِبيِل اهَّلل اجْْلِ

َخَرَج ِبَنْف�ِصِه َوَماِلِه، َفَلْم َيْرِجْع ِمْن َذِلَك ِب�َصْيٍء« رواه ابن ماجه 

َواََل  اهَّلِل  ِعْنَد  ْزَك��ى 
َ
اأ َعَمٍل  ِمْن  »َما  البيهقي:  عند  رواي��ة  ويِف 

َهاُد  َحى، ِقيَل: َواََل اجْْلِ �صْ
َ

ْجًرا ِمْن َخرْْيٍ َيْعَمُلُه يِِف اْلَع�ْصِر ااَْلأ
َ
ْعَظُم اأ

َ
اأ

َخَرَج  َرُجٌل  اإِاَلَّ  اهَّلِل  �َصِبيِل  يِِف  َهاُد  اجْْلِ َواََل  َقاَل:  اهَّلِل؟،  �َصِبيِل  يِِف 

َوَكاَن  ال��راوي:  َقاَل  ِب�َصْيٍء،  َذِل��َك  ِمْن  َيْرِجْع  َفَلْم  َوَماِلِه  ِبَنْف�ِصِه 

اُم اْلَع�ْصِر اْجَتَهَد اْجِتَهاًدا �َصِديًدا َحتَّى  يَّ
َ
�َصِعيُد ْبُن ُجَبرْْيٍ اإَِذا َدَخَل اأ

َما َيَكاُد َيْقِدُر َعَلْيِه«.

حمروم  اإاَل  واأجورها  ااَلأي��ام  هذه  يِف  يفرط  اَل  النا�س:  اأيها 

اأهمل نف�صه، اأو غافل ن�صّي عاقبة اأمره، ف�صاعت اأيامه �صبهلال، 

الدنيا  وك��اأن  خ��رًا،  عنها  يدر  ومل  اخلرْي  موا�صم  عليه  وم��رت 

ف�صحة ونزهة، ولي�صت مزرعة مناف�صة.

رابحة، وأعمال صالحة،  األيام عند هللا، موسم تجارة  العشر ولياليها، أفضل  أيام  هذه 
اُم  أَيَّ ْنَيا  الدُّ ــاِم  أَيَّ )أَْفَضُل  والسالم:  الصالة  عليه  األواخر من رمضان، قال  العشر  أفضل من 

ِة - روه البزار اْلَعْشرِ(، َيْعنِي: َعْشَر ِذي اْلَحجَّ

في 
رحاب 

ااإلسالم
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فيا �صاهيا يِف غمرة اجْلهل والهوى

                     �صريَع ااَلأماين عن قليل �صتندُم 

 اأفق قد دنا الوقُت الذي لي�س بعده 

ُم رَّ                        �صوى جنٍة اأو حِر نار َت�صَ

اأهل  ي�صاهد  حني  وتذكر  و�صارع،  وُج��دَّ  املوفق،  اأيها  فبادر 

»ُكُلوا  العاملون«،  فليعمل  »ملثل هذا  ويناَدون:  نعيمهم،  ااَلجتهاد 

َوا�ْصَرُبوا  »ُكُلوا  اِلَيِة«،  اخْلَ  
ِ
��ام يَّ

َ
ااَْلأ يِِف  �ْصَلْفُتْم 

َ
اأ ا  مِِبَ َهِنيًئا  َوا�ْصَرُبوا 

»اإِنَّ  امْلُْح�ِصِننَي«،  ��ِزي  جََنْ َكَذِلَك  ��ا  اإِنَّ َتْعَمُلوَن.  ُكْنُتْم  ا  مِِبَ َهِنيًئا 

َهَذا َكاَن َلُكْم َجَزاًء َوَكاَن �َصْعُيُكْم َم�ْصُكوًرا«، فينغم�صون يِف 

َويِِف  ِم�ْصٌك  ِخَتاُمُه   .
ٍ
ُتوم خََمْ َرِحيٍق  ِمْن  و«ُي�ْصَقْوَن  النعيم، 

َذِلَك َفْلَيَتَناَف�ِس امْلَُتَناِف�ُصوَن«.

يِف  وم�صابقة  اخل��رْيات،  يِف  متاجرة  اأر���س  فالدنيا 

واإنكم  الدنيا،  زرع  كموا�صم  موا�صم  وهي  ال�صاحلات، 

من  متعددة  واأب���واب  الباقيات،  م��ن  عظيم  مو�صم  يِف 

الباقيات، اأعظمها حج بيت اهَّلل احلرام، به تغ�صل الذنوب 

والزاَلت، وتتجلى فيه الرحمات، وترفع فيه الدرجات، 

وفيه  باجْلنات،  العباُد  وُيب�صُر  الرقاب  وُتعتق 

اليوم امل�صهود، يوُم عرفة، حيث اإجابُة الدعوات، 

و�صكُب العرات، وحمو اخلطيئات، قد اجتمعت 

وفود ااَلإميان، ودنا منهم الرحمن، ومن عليهم 

بالعفو والغفران، فال ت�صل يومئذ عن كرثة العتقاء من النرْيان، 

 
ُ
اهَّلل ُيْعِتَق  ْن 

َ
اأ ِمْن  ْك��رَثَ 

َ
اأ  

ٍ
َي��ْوم ِمْن  »َما  و�صلم  عليه  قال �صلى اهَّلل 

ِبِهِم  ُيَباِهي  ُثمَّ  َلَيْدُنو،  ُه  َواإِنَّ َعَرَفَة،   
ِ
َيْوم ِمْن  اِر،  النَّ ِمَن  َعْبًدا  ِفيِه 

نَّ  »َفاإِ رواية:  ويِف  م�صلم  رواه  َه��وؤُاََلِء؟«  َراَد 
َ
اأ َما  َفَيُقوُل:  امْلَاَلِئَكَة، 

 َعزَّ َوَجلَّ َيُقوُل مِلَاَلِئَكِتِه: َيا َماَلِئَكِتي َما َجاَء ِبِعَباِدي؟ َقاُلوا: 
َ َّ
اهَّلل

َفاإِينِّ   : َوَجلَّ َعزَّ   
ُ َّ
اهَّلل َفَيُقوُل  َة،  نَّ َواجْْلَ َواَنَك  ِر�صْ َيْلَتِم�ُصوَن  َجاُءوا 

ينِّ َقْد َغَفْرُت َلُهْم، ولو كانت ذنوبهم َعَدَد 
َ
�ْصِهُد َنْف�ِصي َوَخْلِقي اأ

ُ
اأ

ْهِر، َوَعَدَد اْلَقْطِر، َوَعَدَد َرْمِل َعاِلٍج« رواه الطراين  الدَّ
ِ
ام يَّ

َ
اأ

ْنَيا  الدُّ اإِىََل �َصَماِء  َيْهِبُط  َوَتَعاىََل  َتَباَرَك   
َ َّ
»َفاإِنَّ اهَّلل ويِف رواية: 

َفجٍّ  ِكلِّ  ِمْن  �ُصْعًثا  َج��اُءويِن  ِعَباِدي  َيُقوُل:  امْلَالِئَكَة  ِبُكُم  َفُيَباِهي 

َكَقْطِر  ْو 
َ
اأ ْمِل،  َكَعَدِد الرَّ ُذُنوُبُكْم  َكاَنْت  َفَلْو  َرْحَمِتي  َيْرُجوَن  َعِميٍق 

ِعَباِدي  وا  ِفي�صُ
َ
اأ َلَغَفْرُتَها،  ْو 

َ
اأ َلَغَفَرَها،  اْلَبْحِر  َكَزَبِد  ْو 

َ
اأ امْلََطِر، 

َمْغُفوًرا َلُكْم َومِلَْن �َصَفْعُتْم َلُه«. 

»فِللِه ذاَك املوقُف ااَلأعظُم الذي

 الَعْر�ِس بْل ذاَك اأعظُم
ِ
            كموقِف يوم

ويْدُنو ب����������ِه اجْلّباُر ج��َلَّ جالُلُه 

                    ُيباِهي بهْم اأْمالَكه فهو اأكَرُم

ًة بَّ يقوُل ِعب������اِدي قْد اأتويِن حَمَ

                           َواإينِّ بهْم َبرٌّ اأُجوُد واأْرَحُم

في 
رحاب 

ااإلسالم
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فاأ�ْص��ِهُدُكْم اأينِّ َغَفْرُت ذُنوَبُهْم 

ْنِعُم
ُ
لوُه واأ                          واأْعطْيُتُهْم ما اأمَّ

فُب�صراُكُم يا اأهَل ذا امَلوقِف الِذي 

 الذنوَب وَيرحُم
ُ
                         به َيغفُر اهَّلل

َل ِعتقُه  فكْم ِمن ع���������تيٍق فيه َكمَّ

                         واآخَر َي�ْصت�صَعى وربَُّك اأْرَحُم

قال اأن�س بن مالك: »وقف النبي �صلى اهَّلل عليه و�صلم بعرفات 

وقد كادت ال�صم�س اأن توؤوب فقال يا بالل اأن�صت يل النا�س فقام 

فاأن�صت  و�صلم  عليه  اهَّلل  �صلى  اهَّلل  لر�صول  اأن�صتوا  فقال  بالل 

اآنفا  ال�صالم  عليه  جرائيل  اأت��اين  النا�س  مع�صر  فقال  النا�س 

فاأقراأين من ربي ال�صالم وقال اإن اهَّلل عز وجل غفر اَلأهل عرفات 

واأهل امل�صعر و�صمن عنهم التبعات فقام عمر بن اخلطاب ر�صي 

اهَّلل عنه فقال يا ر�صول اهَّلل هذا لنا خا�صة قال هذا لكم وملن اأتى 

من بعدكم اإىَل يوم القيامة فقال عمر بن اخلطاب ر�صي اهَّلل عنه 

كرث خرْي اهَّلل وطاب«.

ف�صارعوا عباد اهَّلل، فال�صحة اَل تدوم، واملال يفنى، واملر�س 

مرتقب، واحلاجة عار�صة، واملوت ياأتي بغتة.

�صلى  النبي  عن  عنه  اهَّلل  اخل��دري  ر�صي  �صعيد  اأب��ي  فعن 

َحْحُت َلُه  �صْ
َ
 َتَعاىََل َيُقوُل: اإِنَّ َعْبًدا اأ

َ َّ
اهَّلل عليه و�صلم قال: »اإِنَّ اهَّلل

 اَل َيِفُد 
ٍ
ْعَوام

َ
ي َعَلْيِه َخْم�َصُة اأ �صِ ْعُت َلُه يِِف َمِعي�َصِتِه، مَيْ ِج�ْصَمُه، َوَو�صَّ

اإِيَلَّ مَلَْحُروٌم« ال�صحيحة ح)1662(

النبي   قال  وقد  حمرومًا،  يكون  اَل  وكيف  املحروم،  هو  هذا 

َفَلْم َيْرُفْث، َومَلْ َيْف�ُصْق، َرَجَع   ِ
َّ

�صلى اهَّلل عليه و�صلم: »َمْن َحجَّ هَّلِل

ُه« رواه ابن ماجه مُّ
ُ
 َوَلَدْتُه اأ

ِ
َكَيْوم

اإِاَلَّ  وَرِة َثَواٌب  ِة امَلْرُ ِلْلَحجَّ وقال �صلى اهَّلل عليه و�صلم: »َوَلْي�َس 

ُة« رواه الرتمذي اجَْلنَّ

عليه  اهَّلل  �صلى  النبي  عن  عنه  اهَّلل  ر�صي  هريرة  اأب��ي  وعن 

َر«   اإِاَلَّ ُب�صِّ
ٌ َقطُّ َ ُمَكرِّ َر، َواََل َكرَّ  اإِاَلَّ ُب�صِّ

َهلَّ ُمِهلٌّ َقطُّ
َ
و�صلم قال: »َما اأ

ِة؟ َقاَل: »َنَعْم« ال�صحيحة )1621(.     نَّ ، ِباجْْلَ ِ
َّ

ِقيَل: َيا َر�ُصوَل اهَّلل

َو�َصلََّم:  َعَلْيِه   
ُ َّ
اهَّلل لَّى  �صَ  ِ

َّ
اهَّلل ��وُل  َر���صُ َق��اَل  َق��اَل:  َج��اِب��ٍر،  وَع��ْن 

ْعَطاُهْم« 
َ
ُلوُه َفاأ

َ
َجاُبوُه، َو�َصاأ

َ
، َدَعاُهْم َفاأ ِ

َّ
اُر َوْفُد اهَّلل اُج َواْلُعمَّ جَّ »احْلُ

رواه البزار

ِتنَي 
ْ
َياأ اِمٍر  ُكلِّ �صَ َوَعَلى  ِرَجااًَل  ُتوَك 

ْ
َياأ جِّ  ِباحْلَ ا�ِس  النَّ يِِف  ْن  ذِّ

َ
»َواأ

 
ٍ
ام يَّ

َ
ِ يِِف اأ

َّ
ِمْن ُكلِّ َفجٍّ َعِميٍق. ِلَي�ْصَهُدوا َمَناِفَع َلُهْم َوَيْذُكُروا ا�ْصَم اهَّلل

َمْعُلوَماٍت«.

ومن ااَلأعمال ال�صاحلة العظيمة يِف هذه ااَلأيام ال�صيام، وقد 

ُه اََل ِعْدَل له«. رواه  ، َفاإِنَّ
ِ
ْوم  َعَلْيِه َو�َصلََّم: »َعَلْيَك ِبال�صَّ

ُ َّ
لَّى اهَّلل قال �صَ

الن�صائي

اأجرًا،  اإىَل اهَّلل تعاىَل واأعظمها  العبادات  اأحب  فال�صوم من 

اأكيدا  ا�صتحبابا  وي�صتحب  الت�صع كلها،  ااَلأيام  وي�صرع �صيام هذه 

عند ااَلأئمة ااَلأربعة وغرْيهم، وقد كان النبي �صلى اهَّلل عليه و�صلم 

َقاَلْت:  و�صلم  عليه  اهَّلل  �صلى  ِبيِّ  النَّ ْزَواِج 
َ

اأ َبْع�ِس  فَعْن  ي�صومها، 

ِة«  جَّ احْلِ ِذي  ِت�ْصَع  وُم  َي�صُ و�صلم  عليه  اهَّلل  �صلى   ِ
َّ

اهَّلل َر�ُصوُل  »َكاَن 

رواه اأبوداود

َكَراَهٌة  �ْصَعِة  التِّ َهِذِه   
ِ
ْوم �صَ يِِف  »َلْي�َس  اهَّلل:  رحمه  النووي  قال 

َيْوُم  َوُهَو  ِمْنَها  التَّا�ِصُع  �صديدًا اَل�صيما  ا�صتحبابًا  ِهَي م�صتحبة  َبْل 

َعَرَفَة« �صرح م�صلم )8/320(.

قال  ااَلإط��الق،  على  التطوع  �صيام  اأف�صل  عرفة  يوم   
ِ
و�صوم

ْن 
َ
ِ اأ

َّ
ْحَت�ِصُب َعَلى اهَّلل

َ
 َعَرَفَة، اإِينِّ اأ

ِ
َياُم َيْوم  َعَلْيِه َو�َصلََّم: »�صِ

ُ َّ
لَّى اهَّلل �صَ

ِتي َبْعَدُه« رواه م�صلم َنَة الَّ ِتي َقْبَلُه َوال�صَّ َنَة الَّ َر ال�صَّ ُيَكفِّ

وهذا خا�س بغرْي احلجاج، اأما احلاج فال�صنة يِف حقه الفطر، 

القيام  له على  اأقوى  واَلأنه  و�صلم،  عليه  بالنبي �صلى اهَّلل  اقتداء 

باأعمال احلج من الوقوف بعرفة وكرثة الدعاء ونحو ذلك.

للحاج  ال��دع��اء،  ك��رثة  ي��وم عرفة  امل�صتحبة يِف  ااَلأم���ور  وم��ن 

يوم  دع��اُء  الدعاء  »اأف�صل  َو�َصلََّم:  َعَلْيِه   
ُ َّ
اهَّلل لَّى  �صَ قال  وغ��رْيه، 

عرفة  يوم  دعاء  اأن  الفقه  من  »وفيه  عبدالر:  ابن  قال  عرفة«، 

اأف�صل من غرْيه«.

ومن خرْي ااَلأعمال يِف هذه ااَلأيام: �صراء ااَلأ�صاحي وت�صمينها، 

ااَلإط���الق،  على  ي��وم  اأف�صل  وه��و  ااَلأ���ص��اح��ي،  عيد  العيد  فهذا 

اأمر اهَّلل بالذبح بعد �صالة العيد،  اأف�صل عمل، وقد  والذبح فيه 

َك َواْنَحْر{ وقال النبي �صلى اهَّلل عليه و�صلم:  لِّ ِلَربِّ بقوله: }َف�صَ

باأف�صل عمل يِف  فاأمر  النحر((،  يوم  اهَّلل  عند  ااَلأي��ام  ))اأف�صل 

اأف�صل يوم.

منا�صك  من  ومن�صك  الدين،  �صعائر  من  �صعرْية  وااَلأ�صاحي 

تاأكيدها  على  واتفق  العلماء،  م�صروعيتها  على  اأجمع  امل�صلمني، 

اِر، مل يدعها ر�صول  ْم�صَ
َ
الفقهاء، َوِهَي النُّ�ُصُك اْلَعامُّ يِِف َجِميِع ااَْلأ

اأبينا  اإحياء ل�صنة  اهَّلل �صلى اهَّلل عليه و�صلم طوال حياته، وفيها 

اإبراهيم، وتقرب باإراقة الدم لرب العاملني، قال ال�صافعي رحمه 

في 
رحاب 

ااإلسالم
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اهَّلل: »ُنِحبُّ ُلُزوَمَها َوَنْكَرُه َتْرَكَها«، ومن ال�صنة يِف حق امل�صحي اأن 

اأكمل  ااَلأ�صحية  كانت  وكلما  وب�صره،  واأظفاره،  �صعره  مي�صك عن 

كانت اأف�صل، ودم عفراء اأحب اإىَل اهَّلل من دم �صوداوين، وال�صاة 

تكفي الرجل واأهل بيته، واملوفق من وفقه اهَّلل ملر�صاته.

َلُكْم  ْرَناَها  �َصخَّ َكَذِلَك  َوامْلُْعرَتَّ  اْلَقاِنَع  ْطِعُموا 
َ
َواأ ِمْنَها  َفُكُلوا   «

َيَناُلُه  َوَلِكْن  ِدَماوؤَُها  َواََل  وُمَها  حُلُ  
َ َّ
اهَّلل َيَناَل  َلْن  َت�ْصُكُروَن.  َلَعلَُّكْم 

َهَداُكْم  َما  َعَلى   
َ َّ
اهَّلل وا  ُ ِلُتَكرِّ َلُكْم  َرَها  �َصخَّ َكَذِلَك  ِمْنُكْم  التَّْقَوى 

ِر امْلُْح�ِصِننَي« َوَب�صِّ

اأحبتي يِف اهَّلل، اإن اأيام ع�صر ذي احلجة اأيام الذكر والتكبرْي، 

جمهور  قال  َمْعُلوَماٍت«،   
ٍ
��ام يَّ

َ
اأ يِِف   ِ

َّ
اهَّلل ا�ْصَم  »َوَي��ْذُك��ُروا  اهَّلل:  قال 

العلماء: هي اأيام الع�صر.

ُه��َرْي��َرَة:  ُب��و 
َ
َواأ ُعَمَر،  اْب��ُن  »َك��اَن  ال�صحيح:  يِف  البخاري  قال 

ا�ُس  النَّ  ُ َوُي��َك��رِّ اِن،  َ ُي��َك��رِّ الَع�ْصِر   
ِ
��ام يَّ

َ
اأ يِِف  وِق  ال�صُّ اإِىََل  »َيْخُرَجاِن 

ْي 
َ
اأ ِبَذِلَك«.  َيُقوُلوَن  َم�َصاِيُخَنا  َكاَن  َحاِويُّ  الطَّ َوَقاَل  ِبَتْكِبرِْيِهَما«. 

 اْلَع�ْصِر«
ِ
ام يَّ

َ
ْكِبرِْي يِِف اأ ِبالتَّ

اِهًدا  َوجُُمَ  ، ُجَبرْْيٍ ْبَن  �َصِعيَد  ْي��ُت 
َ
َراأ ِزَي��اد:  ِب��ي 

َ
اأ ْبِن  َيِزيَد  وقال 

ا�ِس َيُقوُلوَن  ْيَنا ِمْن ُفَقَهاِء النَّ
َ
ِبي َلْيَلى، َوَمْن َراأ

َ
ْحَمِن ْبَن اأ َوَعْبَد الرَّ

 
ُ َّ
، اهَّلل ْكَرُ

َ
 اأ

ُ َّ
، َواهَّلل

ُ َّ
، اََل اإَِلَه اإِاَلَّ اهَّلل ْكَرُ

َ
 اأ

ُ َّ
، اهَّلل ْكَرُ

َ
 اأ

ُ َّ
 اْلَع�ْصِر: اهَّلل

ِ
ام يَّ

َ
يِِف اأ

ْمُد«.  ِ احْلَ
َّ

ْكَرُ َوهَّلِل
َ
اأ

 
ٍ
ام يَّ

َ
اأ اأنه قال: »َما ِمْن  وروي عن النبي �صلى اهَّلل عليه و�صلم 

وا  ْكرِثُ
َ
 اْلَع�ْصِر َفاأ

ِ
ام يَّ

َ
َحبُّ اإَِلْيِه اْلَعَمُل ِفيِهنَّ ِمْن اأ

َ
ْعَظُم ِعْنَد اهَّلِل، َواََل اأ

َ
اأ

ْهِليَل«. ْكِبرَْي، َوالتَّ ِفيِهنَّ التَّ�ْصِبيَح، َوالتَّ

عو�س،  لها  لي�س  اأي���ام  ه��ذه  اهَّلل،  عباد  الغنيمة  فالغنيمة 

وخرْي  اهَّلل،  واتقوا  وجاهدوا  و�صابروا  وا�صروا  باهَّلل  فا�صتعينوا 

وَما  تعاىَل،  اهَّلل  ذكر  من  رطٌب  ول�صانك  الدنيا  تفارق  اأن  العمل 

اهَّلِل،  وما  ِذْك��ِر  ِمْن  اهَّلِل  َع��َذاِب  ِمْن  َلُه  ��ى  جَْنَ
َ
اأ َعَماًل  اآَدِم��يٌّ  َعِمَل 

يوم  عليها  اإاَل ح�صر  فيها  يذكر اهَّلل  اآدم مل  بابن  �صاعة متر  من 

اأويل ااَلألباب هذه  القيامة، فيا اأهل التناف�س هذا مو�صمكم، ويا 

َهُدوَن)، فقدموا واَل  ْنُف�ِصِهْم مَيْ
َ
ا َفاِلأ احِلً دار زرعكم، (َمْن َعِمَل �صَ

ت�صوفوا، فمن جد يِف الدنيا وجد، ومن زرع فيها ح�صد، ومن ركن 

اإليها غفل عن ااَلأجل، ومن �صوف فيها فرط يِف العمل، فا�صتغلوا 

املوا�صم، وناف�صوا الزمان، وناق�صوا النفو�س، وتزودوا ل�صفر بعيد، 

وا�صتعدوا ليوم �صديد، »َيْوَم اََل ُيْغِني َمْوىًَل َعْن َمْوىًَل �َصْيًئا َواََل ُهْم 

ِحيُم«. ُه ُهَو اْلَعِزيُز الرَّ  اإِنَّ
ُ َّ
ُروَن. اإِاَلَّ َمْن َرِحَم اهَّلل ُيْن�صَ

في 
رحاب 

ااإلسالم
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�شعر.. العندل..لفافة  )علي  بعنوان  كتاب  �شدر  وموؤخرًا 

لفيف ق�شائد( لألأديب عبداهلل حممد ال�شبب عن مداد للن�شر 

�شعرية,  وخمتارات  العندل  حياة  من  جانبًا  تناول  التوزيع,  و 

كما تناولت بع�ض األأقألم النقدية جتربة العندل يف اإ�شدارات 

متفّرقة ,اإ�شافة اإىل املقاألت التي ا�شتح�شرت ذكراه بني فينٍة 

واأخرى , واليوم وبعد مرور اأكرث من �شبعة ع�شر عامًا على رحيله 

ألزالت الت�شاوؤألت حتيط ب�شخ�شية العندل من جوانب خمتلفة 

اأبرزها نتاجه ال�شعري الذي مل يرى النور بعد والذي من �شاأنه 

اأن ير�ّشخ مكانة العندل األأدبية, فهو منوذج نادر ل�شاعٍر عرفه 

اجلمهور ب�شـــكٍلٍ وا�شع بعد رحيله عن الدنيا.

وا�شحًا  بدا ذلك  وقد  ال�شعرية  اأبرز مكّوناته  الفل�شفة  تعّد 

من خألل مفرداته واأفكار ن�شو�شه املكّثفة يف غالب ما قراأناه 

يف كتابي ) �شيف املاء ( و ) ك�شر الهواء ( اأو ما رواه عنه رفاقه 

الذين عا�شروه , فهذا األإغراق الفل�شفي مل ياأتي من فراغ ,لقد 

النظريات  اأهم  ,وت�شّبع من  الفل�شفي  املحيط  العندل يف  تعّمق 

الفل�شفية ال�شهرية واإن كانت غلبت على نتاجاته العبثية والأل 

القرن  ثمانينيات  اإىل  تعود  الن�شر, فتجربته  ناحية  هدفية من 

املا�شي عرب ن�شرة اأدبية ت�شّمى ) اأ�شألء األأرانب القزحية ( , 

هذه املنابع الفل�شفية كان لها األأثر البالغ يف تكوين �شخ�شيته 

, فال�شوداوية  الوجودي  التي يعت�شرها األأمل  ال�شاخبة �شعريًا 

�شجن  م�شاعر  ــن  ,م ق�شائده  معظم  طبعت  الــتــي  الــقــامتــة 

�سنوات العندل

فل�سفة اإلإدها�ش والتمّرد

نا�سر البكر الزعابي

" خيط الغفلة "

اإن املتتبع مل�شرية ال�شاعر اإلإماراتي الراحل علي العندل ) 1961 - 2004( 

اأحد اأبرز �شعراء احلداثة يف تاريخ الثقافة اإلإماراتية �شاحب اإلأ�شلوب املتفّرد 

يف الكتابة والذي عا�ش عبثية اأدبية طيلة حياته ومل تظهر نتاجاته اإىل النور 

اإإّل بعد وفاته عرب ديوان ) �شيف املاء ( وديوان ) ك�شر الهواء ( وهي ق�شائد 

متناثرة جمعها رفاق العندل .
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وظروفه  ألأفــكــاره  كبري  ,انعكا�ض  وا�شح  وت�شاوؤم  وا�شطراب 

احلياتية , وراأيه ال�شادم يف الواقع األأدبي , وألأن ق�شيدة النرث 

هي متنّف�شه الوحيد يف احلياة ,فقد عمل على م�شروعه الذاتي 

لنا ق�شائد متفّردة خمتلفة عن معا�شريه حتمل جانبًا  فقّدم 

من اآألمه العميقة.

من اأبرز املألحظات على ق�شائد العندل الغياب العاطفي 

التام ,ففي الغالب أل تخلوا ق�شائد �شعراء احلداثة من النف�ض 

غري   , اجلّيا�شة  والرومان�شية  الوجدانية  والتلوينات  العاطفي 

العاطفة  اأجــواء  عن  وبعيدة  متامًا  مغايرة  العندل  اأجــواء  اأن 

تعّمد  قد  العندل  اأن  اأم  ؟  اأ�شباب �شريحة  الغياب  لهذا  فهل   ,

ماهية  عن  البحث  يف  وان�شغل  واهتم  العاطفي  اجلانب  جتاوز 

ن�شو�ض  عرب  املزمن  والوجع  التوهان  م�شاعر  و�شور  األإن�شان 

فاخرة املحتوى عظيمة احلزن , لقد جنح يف كثري من األأحيان 

ال�شعر  الغرائبية امل�شتفزة ,عرب مفردات غري م�شبوقة يف  اإىل 

,اأثــارت  باذخة  �شعرية  لوحاٍت  ت�شكيل  يف  وجنــح   , األإمــاراتــي 

للجيل  نربا�شًا  واأ�شبحت   , واحــد  اآٍن  يف  واألإعــجــاب  الده�شة 

اجلديد من ال�شعراء والقّراء , فهي دليل قاطع على مدى براعته 

وجودة حمتواه بغ�ض النظر عن جرعة األأمل والعدم فيها ,فعلى 

ما يبدو كان ي�شعر بدنو األأجل وباأن حياته ق�شرية وبالفعل رحل 

عن هذه الدنيا يف ريعان �شبابه يف اأوائل األأربعني من عمره.

لقد �شّور العندل خرائب الروح وانك�شار النف�ض واحت�شار 

األأمل واندحار األأحألم يف عمٍر باكر , كان أل ي�شغله اإأل حزنه 

, ناأى بنف�شه عن اأي �شيء اآخر , عا�ض وفيًا لفل�شفته اخلا�شة , 

تارة متمّردًا على واقعه , وتارة م�شت�شلمًا مل�شريه املحتوم.

يذّكرنا كثريًا بالكاتب األأمريكي ال�شهري ) اإدجار اآألن بو ( 

الذي يعد رائد الغرائبية يف األأدب العاملي مع اختألف الزمن 

ب�شكٍل  ينعك�ض  الكاتب  يعي�شه  الذي  الروحي  ,فالت�شّرد  والبيئة 

كبري على كتاباته القا�شية التي ي�شبغها األأ�شى والدمار ,ففي 

ق�شيدته ال�شهرية ) الغراب ( �شّور ) اآألن بو ( م�شاعر الفقد 

ب�شورٍة مذهلة :

ذاَت ليلٍة كئيبٍة، فيما كنُت اأت�شفُح،

ُمرهقاً، كتاباً عن التقاليِد املَْن�شية -

غفوُت، ثم فجاأًة �شمعت نقراً،

كما لو اأنَّ �شْخ�شاً ما يقرُع باَب غرفتي بلطٍف،

)زائٌر، »متتمُت،« يقرُع باب غرفتي (

فقط هذا و إل�شيَء اأكرث

اآِه، كان يف دي�شمرَب القامِت على ما اأذكُر؛

وكُل ُجذوة تخبو ت�شكُل اأ�شباَحها.

كاَن يجرفني احلننُي لل�شباِح 

» مقطع من ق�شيدة الغراب- اإدجار اأإلن بو «

اإن املكانة التي تبّواأها العندل يف ع�شرنا احلا�شر واهتمام 

اجليل اجلديد مبنجزه األأدبي يفتح لنا بابًا قدميًا حول نتاجات 

ال�شعراء املخّباأة يف اأدراٍج عتيقة , فهل هناك ق�شائد اأخرى مل 

رافدًا حقيقيًا  �شت�شّكل  وهل  ؟  اللحظة  رفاقه حتى  عليها  يعرث 

يف  ال�شعري  املنتج  تــراجــع  مــن  تعاين  التي  األأدبــيــة  لل�شاحة 

ال�شنوات األأخرية ؟

رحمه  العندل  علي  تركه  الــذي  الكبري  ال�شعري  ــر  األأث اإن 

اهلل يوؤكد باأنه حالة نادرة بالفعل يف تاريخ ال�شعر األإماراتي أل 

ميكن جماراتها فقد عا�شت هذه ال�شخ�شية تبحث عن ماهية 

احلياة , يف قلٍق عنيف , وا�شتك�شاٍف حثيث للم�شاعر األإن�شانية 

 , املحتقنة  واألأفــكــار   , املرهقة  النف�ض  ,فعذابات  احلقيقية 

وّلد  مظلمة  زاويــٍة  األنــزواء يف  و  والتهمي�ض  بالتغّييب  وال�شعور 

ق�شائد نارية لها دألألتها القوية واإيقاعاتها الراقية على الرغم 

من كل هذا األأمل الذي يعت�شر القلوب.

)تطاردين اإلأواين.. وال�شداأ

يزرع الرعب يف قلبي... اإىل وجه إل اأملكه

�شاأغرق...

طوياًل(.

» علي العندل «



وا�شرتاتيجيات  واأ�شاليب  خطط  الــدولــة  اعتمدت  وكما 

لتحقيق الهدف, وذلك من خألل ما يلي:

1 - ت�شجيع األ�شتثمارات املتعلقة بامل�شاريع ال�شياحية الداخلية
2 - تقدمي الت�شهيألت الكافية لنمو �شركات ال�شياحة

ال�شياحة  على  للتدريب  األأكــادميــيــة  الــربامــج  اإقــامــة   -  3
وتخريج كوادر فعالة يف هذا القطاع

4 - اإن�شاء موقع اإلكرتوين موحد لل�شياحة الداخلية يف الدولة.
5 - زيادة الرتابط بني القطاع اخلا�ض والقطاع العام يف 

جمال ال�شياحة

6 - تقدمي العرو�ض الرتويجية لت�شجيع ال�شياحة
7 - تطوير �شيا�شات الرتويج امل�شرتك لل�شياحة الداخلية بني 

خمتلف اإمارات الدولة بالتوافق مع الهوية ال�شياحية املوحدة .

باليوم  �شبتمرب   27 عام يف  كل  األإمــارات حتتفل  دولــة  اإن 

العاملي لل�شياحة, والهدف منه التنويه اإىل اأهمية دور ال�شياحة 

للدولة,  الــعــام  األقت�شاد  مــن  يعزز  ممــا  املــجــاألت,  كافة  يف 

يف  الثقافات  وخمتلف  ال�شياح  خمتلف  بني  الثقافة  وت�شارك 

البألد  والقيم احل�شارية يف  ال�شياحية  القيمة  واإظهار  العامل, 

ملختلف العوامل.

طبيعة ال�شياحة يف دولة األإمارات ت�شاركية اأي الت�شارك يف 

العمل والرتويج وغريها بني األإمارات ال�شبع, مما يعزز الروح 

قامت دولة اإلإم��ارات منذ قيام اإلحتاد بدعم القطاع ال�شياحي حيث 

عملت على تطوير البنى التحتية واملرافق لتاأمني كل احتياجات ال�شياح 

يف البالد كافة، باإلإ�شافة اإىل اإلرتقاء مب�شتوى ال�شياحة يف الدولة ، فقد 

الفعاليات  اإقامة  اإىل  اإ�شافة  املريح  والنقل  الفنادق  ببناء  الدولة  اهتمت 

واملبادرات التي تعمل على ا�شتقطاب ال�شياح من جميع اأنحاء العامل.
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مرح اأمين �سعد

ال�سياحة يف اإلإمارات



التناف�شية البناءة, ومما ينه�ض بال�شياحة على م�شتوى الدولة 

كافة, ففي كل اإمارة خمتلف املعامل ال�شياحية والتي أل تقل عن 

املقالة عن  هذه  و�شنتكلم يف  بها,  الدولة  اهتمام  من  األأخــرى 

ال�شياحة يف اإمارة راأ�ض اخليمة. 

ــارة راأ�ـــــض اخلــيــمــة كما  ــ ــ فــفــي اإم

املعامل  مــن  كبري  عــدد  �شابقًا  ذكــرنــا 

ولكن  ــارات,  األإمـ باقي  مثل  ال�شياحية 

ملا  األإمــارة  اليوم عن هذه  اإليكم  اأكتب 

لها من امتيازات تختلف بها عن باقي 

األإمارات, فهي متتاز بالفنادق املمتازة 

وال�شواطئ الوا�شعة والكبرية, ومألعب 

الغولف واملنتجعات ال�شحية.

تعترب اإمارة راأ�ض اخليمة نقطَة جذب 

على  العاملّية  املطاعم  ووجود  �شياحّية  

كورني�ض القوا�شم  اإىل جانب ال�شاحات 

اإىل  ــافــة  ــاألإ�ــش ــراء,ب اخلــ�ــش

وكورني�ض  املعريي�ض,  �شاطئ 

ــض  ــ ــا تــ�ــشــم راأ� ــم ــض,ك ــرمــ� ال

كبريًا  بحريًا  ل�شانًا  اخليمة 

يطلق عليه ا�شم اخلور.

ومن اأ�شهر الفنادق فيها: 

والدورف اأ�شتوريا ,

منتجع الكوف روتانا

ــئ  ــواط ــش وكـــمـــا تـــقـــدم �

اأن�شطة  اخليمة  راأ�ض  وفنادق 

وجعلتها  وال�شحراء  اجلبال  الدولة  ا�شتثمرت  فقد  متنوعة, 

اىل  اإ�شافة  الطبيعة,  يف  والرحألت  ال�شفاري  لرحألت  مثالية 

ركوب اخليل واجلمال واأي�شًا خو�ض مغامرات الوادي.

ويوجد املتحف الوطني املوجود يف املدينة القدمية يف راأ�ض 

1960م,  عام  حتى  احلاكمة  األأ�شرة  مقر  كان  حيث  اخليمة, 

حيث ي�شمل املتحف على قطع اأثرية رائعة متنح لل�شائح ول�شكان 

عند  واحلا�شر  املا�شي  بني  األأزمنة  باختألف  �شعورًا  املنطقة 

روؤيتها, وهناك متحف اللوؤلوؤ على �شواطئ اخلور:

العامل«  �شتاء يف  »اأجمل  مبادرة  اأطلقت  الدولة  وبدعم من 

لدعم القطاع ال�شياحي يف الدولة, وللرتويج ال�شياحي امل�شرتك 

بني الهيئات, و ت�شتمر 45 يومًا تقوم بت�شجيع ال�شياحة الداخلية 

يف مو�شم ال�شتاء, وهي تعد املبادرة األأوىل من نوعها ملا تتيحه 

يف هذا الف�شل من فر�ض أل�شتك�شاف الطبيعة يف البألد, �شواء 

اأكانت طبيعة جغرافية اأم تراثية.
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هذا  على  كامل  ب�شكل  باملختربات  األعــرتاف  برامج  وتعتمد 

النوع من التقييم, ومن ال�شروري امل�شاركة بنجاح واأل�شتمرار يف 

للمحافظة  ب�شكل مهني  اإدارتها  تتم  التي  الكفاءة  اختبار  برامج 

على حالة األعرتاف يف جميع برامج األعتماد.

كفاءة  ملراقبة  الطرق  اأف�شل  من  الكفاءة  اختبارات  وتعترب 

اأداء املختربات حيث يتم توزيع العينات على املختربات امل�شاركة 

النتائج  جتميع  يتم  ثم  معتمدة  عاملية  هيئات  اأو  جهات  قبل  من 

مركزيًا  وتقييمها  امل�شاركة  املــخــتــربات  مــن  عليها  املتح�شل 

كل  اإبألغ  يتم  ثم  ومن  الربامج,  لهذه  املنظمة  اجلهات  بوا�شطة 

نتائجه  ومقارنة  األأخرى  املختربات  باأداء  مقارنة  باأدائه  خمترب 

بالنتيجة احلقيقية, وبناًء على ذلك يتم تقييم وترتيب املختربات 

امل�شاِركة.

تعتمد على جمموعة من  املختربات  نتائج  امل�شداقية يف  اإن 

العوامل اأهمها:

عبارة عن مجموعة منظمة من البرامج لمقارنة االختبارات العملية بين المختبرات،

ويقدم هذا االختبار طريقة موضوعية للحكم على األداء الفعلي للمختبرات ضمن مجموعة 

من المختبرات المشاركة ويمنح تأكيدًا للكفاءة. 

اإلمارات
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•  دقة اأداء األأجهزة واملعدات.
•  جودة املواد امل�شتخدمة.

•  اأداء الكادر الفني.
واملعدات ميكن �شبطها عن طريق  األأجهزة  اأداء  فالدقة يف 

فيتم  للمواد  وبالن�شبة  الـــدوري,  والفح�ض  وال�شيانة  املعايرة 

ب�شروط  واأللــتــزام  اجلــودة  �شبط  �شهادات  بوا�شطة  �شبطها 

ال�شراء,  عملية  اأثناء  واملوثقة  معها  والتعامل  والتخزين  احلفظ 

املقارنة  طريق  عن  ر�شده  يتم  الفاح�شني  اأداء  يخ�ض  وفيما 

الداخلية بني نتائج املخترب واأداء العمليات الفردية.

التطبيق  مدى  ملعرفة  املجال  يتيح  فاإنه  الكفاءة  اختبار  اأما 

فح�ض  وبــاألأخــ�ــض  اأعـــأله  املــذكــورة  الثألثة  للعوامل  امل�شرتك 

عملية   ت�شهيل  خــألل  من  وذلــك  للفاح�شني  ال�شاملة  الكفاءة 

اكت�شاف األأخطاء يف اأداء املعدات عندما يكون هناك انحراف يف 

األأفراد.  اأداء  املتوقعة وكذلك األختألف يف  النتائج  النتائج عن 

من  املخترب  نتيجة  اقــرتاب  مــدى  حتديد  يف  مهمًا  دورًا  ويلعب 

النتيجة احلقيقية.

لدى  كبريًا  اهتمامًا  اأخــذ  املختربات  يف  الكفاءة  تقييم  اإن 

تقييم  وا�شحًا يف  واأظهر جناحًا  الربامج  ومزودي هذه  منظمي 

الكثري من املختربات امل�شاركة وح�شل العديد منها على �شهادة 

ISO/ األعتماد الدولية اعتمادًا على املوا�شفة القيا�شية الدولية

.IEC 17025

نتائج  يف  الثقة  م�شتوى  ــادة  زي على  الكفاءة  اختبار  ويعمل 

اإىل  اإ�ــشــافــة  املــخــتــربات  جتريها  التي  والفحو�شات  التحاليل 

األعرتاف الدويل ويتم اعتبار املختربات التي اأعطت جناحًا يف 

التي  األأخرى  للمختربات  مرجعية  خمتربات  الكفاءة  اختبارات 

تعمل يف املجال نف�شه .

وحتى يتمكن اأي خمترب من اإظهار الثقة يف نتائجه يجب اأن 

الرغم من  وعلى  كافية,  بتكرارية  الكفاءة  اختبارات  ي�شارك يف 

املوا�شفة  بنود عدة يف  واحد من  بند  الكفاءة هي  اأن فحو�شات 

األإجــراءات  تتناول  التي   ISO/IEC 17025 الدولية  القيا�شية 

التي ميكن اأن يتخذها املخترب ل�شمان الثقة يف نتائج الفحو�شات 

اإجباريًا  اإجــراًء  الكفاءة  اختبارات  تعترب  األعتماد  جهات  اأن  اإأل 

يجعل  الذي  ال�شبب  اإن  حيث  األعتماد,  على  للح�شول  واأ�شا�شيًا 

جهات األعتماد تعطي اأهمية بالغة ألختبار الكفاءة هو اأنها اأف�شل 

الفحو�شات الدقيقة ملعرفة قدرة املخترب واأقرب ما تكون لتمثيل 

الو�شع العملي الذي يعمل فيه املخترب.

يعتمد ق�شم املختربات ببلدية راأ�ض اخليمة برامج اختبارات 

كفاءة عاملية منذ بداية عام 2019 وت�شل ن�شبة النجاح يف تلك 

األختبارات معدل 100 ٪ ويدل ذلك على دقة نتائج الفحو�شات 

املخربية باملخترب ومدى كفاءة املعدات والكوادر الفنية العاملة. 
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آمنة علي المحيا

القيادة التحويلية

نظرة فاحصة 

على تأثيرها في قيادة التغيير

الجزء الثاني

537 , تطرقنا  يف اجلزء ال�شابق والذي ُن�شر يف العدد رقم 

التحويلي.  القائد  خ�شائ�ض  وبع�ض  التحويلية  القيادة  ملفهوم 

و�شنتعمق اأكرث يف ال�شمات املتقدمة للقائد التحويلي.

األأمريكي  العامل  يد  على  التحويلية  القيادة  م�شطلح  ظهر 

عرف  حيث  القيادة,  كتابه  يف  الع�شرين  القرن  اأواخــر  يف  برنز 

القيادة التحويلية على اأنها » منط من القيادة ي�شعى القائد من 
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خألله اإىل الو�شول اإىل الدوافع الكامنة والظاهرة لدى األأفراد 

التابعني له, ثم يقوم باإ�شباع حاجاتهم وا�شتثمار طاقاتهم بهدف 

حتقيق تغيري مق�شود.«

ولعل اأهم ال�شمات املتقدمة للقائد التحويلي تندرج يف ما 

يلي:

ُيدرك فلسفة االنقالب غير الدموي  .1
قدمية  نينجا  اإ�شرتاتيجية  هي  الفل�شفة  هذه 

ميكن  انت�شار  »اأفــ�ــشــل  اأن  اإىل  ت�شري  والــتــي   ,

�شربة«.  اأي  توجيه  دون  تنت�شر  اأن  هو  به  الفوز 

�شخ�ض  ك�شب  كيفية  التحويلي  القائد  ويعرف 

فالقائد  اأو جدال معه.  قتال  ما دون اخلو�ض يف 

اإقناع كبرية ويت�شرف مبهاراته أل  لديه مهارات 

بالقوة.

ُيدرك أن كل شخص لديه عصابة على عينيه  .2
ما  يدرك  أل  حيث  عمياء  نقاط  لديه  اجلميع 

دونها وحتيز تاأكيدي لوجهة نظره. وبالتايل يتعني 

واأن  النقاط  ُيدرك تلك  اأن  التحويلي  القائد  على 

هذه  وجتاوز  روؤية  على  مل�شاعدتهم  املهارة  ميلك 

وعليه,  غرورهم.  جرح  دون  التحيز  اأو  النقاط 

العمياء  الــنــقــاط  يـــدرك  اأن  الــقــائــد  على  يجب 

عليه  ليتعني  عليها,  التغلب  وكيفية  به  اخلا�شة 

وللحفاظ  نقاطهم  اإدراك  م�شاعدة موظفيه على 

على موؤ�ش�شته.

يدرك تأثير األنا على الذات واآلخرين  .3
نتحدث عن  فاإننا   , األأنــا  نتحدث عن  حينما 

احرتام ال�شخ�ض لذاته الذي يدافع عنها. فاألأنا 

اأ�شخا�ض  مــع  خمتلف  ب�شكل  نت�شرف  جتعلنا 

خمتلفني, وبالتايل اإذا فهم القائد كيف تقف األأنا 

طرق  يف  تدخل  كيف  يفهم  ف�شوف   , طريقه  يف 

 , لنف�شه  ثاقبة  نظرة  للقائد  كان  فاإذا  األآخرين. 

فيمكنه م�شاعدة األآخرين يف تخطي األأنا اخلا�شة 

بهم.

يفهم أن كل مشكلة تحمل معها حاًل سيظهر الحًقا  .4
قد  يواجهها  م�شكلة  كــل  اأن  الــقــائــد  يفهم 

ويف  حــأًل.  لها  اأوجــد  وقــد  اآخــر  �شخ�ض  واجهها 

احلل  يوجد  اأن  القائد  ي�شتطيع  األأحــيــان  بع�ض 
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والتغلب  النجاح  يتطلب  حيث  امل�شكلة.   �شمن 

األأ�شا�شية  العنا�شر  مــن  العديد  امل�شاكل  على 

مثل: حتديد األأهداف, العمل اجلماعي, التعليم, 

الرتكيز, األإبداع, التحفيز, واألبتكار , اإلخ.

ــدرك أن الــتــغــيــيــر يــتــضــمــن الــتــخــلــي عـــن األفـــكـــار  ــ يـ  .5
والمعتقدات القديمة

أل  املرتبكة  العقول  اأن  يــدرك  اأن  القائد  على 

تقوى على الرتكيز والعمل, في�شعى لتب�شيط املهام 

يهم�ض  أل  بحيث  مب�شطة  خطوات  اإىل  وتق�شيمها 

ليكون  ي�شعى  اأن  القائد  على  فريقه,  من  اأحــًدا 

املهمة,  األأمــور  على  ويركز  توجيهاته  يف  وا�شًحا 

متى وملاذا ويف اأي مرحلة!

األأفكار  اأن  يــدرك  اأن  التحويلي  القائد  على 

األأعــمــال  ملمار�شة  اجلــديــدة  والــطــرق  اجلــديــدة 

اأي �شخ�ض  فلي�ض مبقدور  النمو.  تغذي  التجارية 

الو�شول اإىل اأي مكان دون اأن يتقدم اأوأًل.  يجب 

على القائد اأأل يدع معتقداته حتب�شه , بل يجب اأن 

يكون منفتًحا على معتقدات واأفكار جديدة.

يدرك آلية الدورات والتغيير  .6
يتبنون  الذين  اإن  التغيري.  مثل  ثابت  �شيء  أل 

التكيف  الــقــادريــن على  هــم  األأ�ــشــيــاء اجلــديــدة 

ي�شعرون  ألأنهم  التغيري  النا�ض  يكره  واألزدهـــار! 

باألأمن واألأمان بالو�شع الذي اعتادوا عليه. يوؤمن 

القائد التحويلي باأن كل هبوط يتبعه �شعود, وهذا 

اأمر طبيعي, فيعمل على األ�شتفادة من كل موقف. 

خبير في اإلقناع  .7
اإقــنــاع  على  بــقــدرتــه  العظيم  الــقــائــد  يتمتع 

اإقناع  كيفية  القائد  ويعرف  بــاأفــكــاره.  موظفيه 

روؤيته  ت�شويق  على  مب�شاعدته  الرئي�شيني  حلفائه 

التحويلي  القائد  يتمتع  كما  اجلديدة.  اأفكاره  اأو 

وبالتايل  األآخرين  ألإقناع  كبرية  اإقناع  مبهارات 
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فهم  عــلــى  ــادر  قـ ــه  اإنـ حــيــث  ب�شركته.  األرتـــقـــاء 

�شيكولوجية األآخرين وكيفية حتفيزهم.

شخص موثوق به كما يمكنه الوثوق بموظفيه   .8
الثقة  بناء  كيفية  التحويلي  القائد  يعرف 

واملحافظة عليها. فهو ُمدرك لعواقب فقدان الثقة 

من موظفيه ) انعدام الثقة يعني انعدام الوألء(. 

ومع ذلك يعرف القائد كيف مينح الثقة وي�شمنها 

يف الوقت ذاته, وهذا يعني اأنه يتحقق من التقدم 

ومنحهم  وامل�شاعدة  الدعم  لتقدمي  املوظفني  مع 

الفر�شة لعر�ض مهاراتهم وقدراتهم.

يفهم القدرات واالحتياجات المختلفة  .9
ميتلك النا�ض قدرات متفاوتة على نطاق وا�شع 

نحتاج اإىل تبنيها. فاألأ�شخا�ض يتعلمون من خألل 

اأ�شاليب التعلم املختلفة. لذلك , يجب على القائد 

منط  ملطابقة  األأ�شاليب  من  جمموعة  ا�شتخدام 

تعلم موظفيه مع قدراتهم. كما يجب على القائد 

اأن يدرك اأن التعلم يعتمد على التجارب ال�شابقة , 

حيث أل ميكن ألأحد الرك�ض دون امل�شي يف البداية. 

اأنه حتى لو كانت األأ�شا�شيات هي  ويعرف القائد 

نف�شها , فقد يكون املفهوم خمتلًفا.

يدرك أن كل ما يقوم به مهم  .10
يوؤذي.  اأو  ي�شاعد  اأن  اإما  كقائد  تفعله  ما  كل 

اأمٌر  فهذا  ما  بعمِل  �شيقوم  اإنه  القائد  قال  فــاإذا 

جيد, ولكن اإذا نفذ األأمر فهذا واقع! ُيدرك القائد 

اأن كل عمل يقوم به ير�شل ر�شائل اإىل األآخرين. 

لذلك, يجب اأن يكون على دراية مباهية الر�شائل 

على  للحفاظ  موظفيه  اإىل  باإر�شالها  يقوم  التي 

موؤ�ش�شته.

ب��ه��ذا ن��ك��ون ق��د و�شلنا اإىل ن��ه��اي��ة ال��ن��ق��ا���ش ح���ول ال��ق��ي��ادة 

التحويلية. هذا البحر العميق الذي إل ت�شعه اإلأ�شطر للخو�ش 

فيه. لذلك، عزيزي القارئ ، ميكنك التعمق يف مفهوم القيادة 

عنها.  ال���ق���راءة  يف  ال��ت��و���ش��ع  خ���الل  م��ن  وم��ي��زات��ه��ا  التحويلية 

فاخرت   ، ون��اج��ًح��ا  رائ��ًع��ا  ت��ك��ون  اأن  ت��ري��د  كنت  »اإذا   ، باخت�شار 

اإلأ�شخا�ش الرائعني والناجحني وام�ش جنًبا اإىل جنب معهم.« 

رالف والدو اإمير�شون.



الذي ت�شّدر كتاب )ذكريات من عبق  األإهــداء  ذلك كان 

طلبة  اأمــور  اأولــيــاء  جمل�ض  من  لـ«كاتبات  اجلميل(,  املا�شي 

عن  الثانية  بطبعته  ال�شادر  التعليمية«,  اخليمة  راأ�ض  منطقة 

 - هـ   1440( والتوزيع  والن�شر  للطباعة  اجلابري  �شيف  دار 

2019م(.

حدث إبداعي:
�شم�ض  اأ�شرقت  )2019م(,  األإمــاراتــي  الت�شامح  عام  يف 

»دار  بوابة  عرب  اجلميل(,  املا�شي  عبق  من  )ذكريات  كتاب 

الثانية,  بطبعته  والتوزيع«,  والن�شر  للطباعة  اجلابري  �شيف 

وبطبعه املثايل, حيث يقول »النا�شر«: )اإن كتاب »ذكريات من 

عبق املا�شي اجلميل«, لطيف يف حمتواه, غزير يف معناه, فهو 

يحمل يف طياته ذكريات جميلة, وما�ض مفعم باحلياة, ع�شناه 

يف زمن الطفولة, ومرحلة الرباءة, وع�شناه مع الكاتبات, وعلق 

يف خميلتنا, ويرهف األإح�شا�ض كلما تذكرناه, فهو يعيننا على 

ويحيي  العطاء,  نحو  ويدفعنا  باألأمل,  معرتك احلياة, وميدنا 

فيه.  ترعرعنا  الــذي  الدافئ  احل�شن  ذلك  الوطن  حب  فينا 

بالتوفيق  جهودهم  وكلل  الفكرة  باأ�شحاب  تعاىل  اهلل  فبارك 

) إلى من أحيت فينا ذاكرة الوجدان، ووّجهت بإخالص وثّمنت بعرفان. إلى من 
تبّنت أفكارنا بنبل وأغدقت بحنان: هذا بوح من األعماق، همس صادق بال كتمان. 
بًا، وتقديرًا،  أحداث غابت، لكنها حاضرة المعالم واألركان.. نقدمه لمقام سمّوك حُّ

وامتنانًا..
إلى الشيخة هنا بنت جمعة الماجد، حرم صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر 

القاسمي، عضو المجلس األعلى حاكم إمارة رأس الخيمة(.
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عبدهللا محمد السبب

إطاللة:
مذكرات الماضي الجميل

حكايات .. و .. حياكات



والنجاح(.

ال�شيف  دار  موؤ�ش�ض   - اجلابري  را�شد  بن  �شيف  د.  ويقول 

للطباعة والن�شر والتوزيع, موؤ�ش�ض القوة الناعمة لأل�شت�شارات 

ب�شواعد  ح�شارة  تبني  احل�شارة  )جلفار  والتدريب:  األأ�شرية 

الرقم  و�شعارها  عنوانها  لدولة  حكيمة  بقيادة  والنماء  اخلري 

واحد, فنجد دائمًا اأن األإمارات يف قلب كل مواطن ومقيم على 

اأر�شها ي�شعى خلدمة هذا الوطن الغايل ويبذل كل ما هو غايل 

ونفي�ض من اأجل رفعة وعلو ا�شم األإمارات.

طلبة  اأمــور  اأولياء  جمل�ض  من  كاتبات  اأقــألم  اأبدعت  ولقد 

الرتاث  و�شون  وحفظ  بتوثيق  التعليمية  اخليمة  راأ�ــض  منطقة 

الثقايف األإماراتي غري املادي من خألل �شياغته بطريقة علمية 

مقروءة؛ ألإثراء امل�شهد الثقايف يف األإمارات, ونقل هذا الرتاث 

لألأجيال القادمة, واأن يبقى التاريخ وحكايات األآباء واألأجداد 

را�شخة يف العقول والقلوب؛ لي�شتمر نهر العطاء برعاية كرمية 

�شقر  بن  �شعود  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  حرم  هنا  ال�شيخة  من 

القا�شمي, ع�شو املجل�ض األأعلى لألحتاد حاكم راأ�ض اخليمة.

والعمل  العلم  لهذا  متعاونة  اأو  اأو م�شرفة  كاتبة  فن�شكر كل 

طيب الثمار بذكريات من عبق املا�شي اجلميل(.

فريق العمل:
املوؤلفات: د. خالدة يو�شف املن�شوري )9 حكايات(, اأ. اآمنة 

جمعة املا�ض )5 حكايات(, اأ. مرمي علي العويد )6 حكايات(, 

اأ. علياء را�شد ال�شويدي )2 حكايتان(, اأ. �شيخة حممد احلاي 

)8 حكايات(, اأ. مرمي �شعيد الواجف )4 حكايات(.

ال�شويدي  عبداهلل  �شمية  �شعادة  التنفيذ:  على  األإ�ــشــراف 

اأ. مرمي علي  اآنــذاك(,  التعليمية  راأ�ض اخليمة  )مدير منطقة 

العويد, اأ. مرمي وايل حممد, اأ. نادية �شالح النعيمي.

امل�شاركة يف ال�شياغة: اأ. نورة علي بو فر�شن.

التدقيق األأدبي: د. خالدة يو�شف املن�شوري, اأ. �شعاد مطر.

التدقيق اللغوي: اأ. زينب وايل حممد.

اإلمارات

35
m u n r a k a e

العدد: 543 - 08 /2022 - مجلة بلدية رأس الخيمة



التدقيق الرتاثي: الباحثة الرتاثية �شيخة حممد احلاي.

الر�شومات: اأ. اأمل �شاهني, الفنانة الت�شكيلية �شذا املذكور.

ال�شور: اأر�شيف راأ�ض اخليمة.

العمل«  »فريق  �شطرها  التي  الكتاب  مقدمة  خــألل  ومــن 

املعلومات  بع�ض  على  األ�ــشــتــدألل  ميكننا  نـــور,  مــن  بكلمات 

والبيانات امل�شاحبة حلكايات الكتاب, وا�شتنباط روؤية ور�شالة 

واأهداف الفريق:

املكان: مناطق متفرقة من دولة األإمارات العربية املتحدة. 

الع�شرين,  القرن  من  وال�شتينيات  اخلم�شينيات  فرتة  الزمان: 

حيث »الزمن اجلميل«, مبا يحمله من معنى جميل, واأثر رائع, 

واللحظة,  املوقف,  وجمال  اخلأّلبة,  ب�شورها  للحياة  وتف�شرًي 

واألإح�شا�ض, واملنظر, واألأثر واملعنى؛ ومبا يحمله من عبق املا�شي 

وتراث األأجداد. �شمة األأم�ض العريق: زاخر بالعطاء وال�شفات 

الت�شحية,  األحـــرتام,  ال�شجاعة,  الكرم,  )ال�شرب,  الكرمية 

األإيثار, امل�شاركة(؛ مع املعاناة والكفاح, لك�شب العي�ض يف زمن 

الق�شوة. الروؤية: ر�شم �شورة عن حياة املا�شي يف فكر القارئ. 

الهدف: نقل تراث األأ�شألف وطبيعة احلياة يف دولة األإمارات 

يف تلك احلقبة الزمنية اإىل األأجيال القادمة, تخليدًا للموروث 

له  ب�شعب  اعتزازًا  والغد,  اليوم  اأجيال  اإىل  واإي�شاله  اجلميل 

تاريخ اأ�شيل وتراث ُيفخر به. 

المحتوى القصصي:
نت�شفح الكتاب مبا يحمله من ق�ش�ض حتكي )ذكريات من 

عبق املا�شي اجلميل(, لنجد 34 حكاية خلم�ض كاتبات على قدر 

حيث  ال�شردية؛  األأدبية  األإبداعية  واملكنة  الرتاثية  الثقافة  من 

البيانات  زحام  اأنف�شنا يف  لنجد  املحتويات,  ب�شفحة  ن�شرت�شد 

الق�ش�شية التي جتعلنا نتقافز من كاتب اإىل اآخر, ومن حكاية 

لورود حكايات جديدة  تبعًا  األأ�شماء  تكرار  اأخرى, بح�شب  اإىل 

لكل كاتبة, األأمر الذي يجعلنا نقرتح اإ�شدار طبعة جديدة ثالثة 

اأ�شماء الكاتبات وفقًا للرتتيب الهجائي, على  ُيعاد فيها ترتيب 

اأن يتبع كل ا�شم عناوين حكاياته؛ وبذلك, نتجنب تكرار األأ�شماء 

من �شفحة اإىل اأخرى, وبالتايل يف �شفحة املحتوى )الفهر�ض(, 

النا�شر,  كلمة  األإهــداء,  كاألآتي:  الكتاب  ترتيب  يكون  وبالتايل 

فريق العمل, مقدمة الكتاب, ومن ثم يبداأ �شرد احلكايات على 

ال�شفحة,  و�شط  يف  عري�ض  بخط  الكاتبة  ا�شم  التايل:  النحو 

وهكذا  التالية؛  ال�شفحات  يف  األأوىل  الكاتبة  حكايات  وتكون 

حتى  واخلام�شة,  والرابعة,  فالثالثة,  الثانية,  للكاتبة  بالن�شبة 

ال�شاد�شة.

على �شوء ذلك, وبح�شب الرتتيب الهجائي, ن�شتعر�ض معًا 

اأ�شماء الكاتبات وعناوين ق�ش�شهن »مع حفظ األألقاب«:

ال�شعبية,  ت�شالينا  ــة,  احِلــلَّ ة,  ــدَّ )اجَلــ املــا�ــض:  جمعة  اآمــنــة 

لِّْق«  جدتي لطيفة, �شكة بيتنا(, خالدة يو�شف املن�شوري: )»ال�شِّ

األألعاب النارية, الفيمتو ملك الع�شائر يف ال�شتينات »ع�شكرمي 

ي, املنامة, اأمُّ دانياْل »اأمُّ دايِن« القابلْة, »ِخِدّيْة«  الفيمتو«, املَروِّ

و«كيمرا«  ّيْة«  »ِمرِّ اجلميل,  الزمن  من  ذكرياتي  القوية,  املــراأة 

و«ِب�شاْل«, »م�شحف« و«مرفع« و«مطوعة«(, �شيخة حممد احلاي: 

بالطيارة,  و�شل  ونه  ح�شُّ موزة,  تي«  و«َيدِّ واأمي  اأنا  َقْردي,  )ال�شِّ

»ميان«  فريج  »الّطوْي«,  يف  طاح  عبدالرحمن  املهرجان,  �شنة 

را�شد  »كليلي« و«احلريجة«(, علياء  و«الطبوخه«, عنزتي عبله, 

ال�شويدي: )رم�شان جنة ال�شهور, »مقي�ض �شاية«(, مرمي �شعيد 

الواجف: )بقرة اأمي, »جحيف« و«بعو« و«يفريه«, فريج �شدروه, 

ليلة الن�شف من �شعبان »حق اهلل«(, مرمي علي العويد: )اإّفالْة 

خليفة,  جــدي  »النوخذا«,  بيت  ْي«,  خِّ النِّ اأم  النخل,  الع�شر, 

�شندوق »احلياي«(.

تسميات مقترحة:
اأ�شماء الكاتبات وق�ش�شهن, نقرتح  يف منا�شبة ا�شتعرا�ض 

تغيري م�شميات اأو عناوين بع�ض الق�ش�ض كما يلي, مبا يذهب 

بالقارئ  تدفع  التي  والت�شاوؤألت  األإثارة  نوع من  اإىل خلق  يوؤدي 

م�شادر  يف  اأو  الن�ض  �شياق  �شمن  العنوان  معنى  عن  للبحث 

بحثية خارجية:

 )1( املن�شوري:  يو�شف  خــالــدة  د.  ق�ش�ض  يخ�ض  فيما 

لِّْق« فقط, دون احلاجة اإىل كتابة »األألعاب  األكتفاء مبفردة »ال�شِّ

�شمن  �شيكون  »ال�شلق«  كلمة  تف�شري  ألأن  العنوان,  يف  النارية« 

»ع�شكرمي  مبــفــردة  األكتفاء   )2( الق�شة.  يف  الن�ض  �شياق 

الفيمتو« فقط, اأما عبارة »الفيمتو ملك الع�شائر يف ال�شتينات« 

فتكون �شمن �شياق الن�ض يف الق�شة. )3( ثم ق�شة اأمُّ دانياْل 

»اأمُّ دايِن« القابلْة, فاألكتفاء بـ«اأمُّ دانياْل القابلْة, ألأن لقب »اأمُّ 

دايِن« �شيت�شح للقارئ يف الن�ض.

ليلة الن�شف من  وفيما يخ�ض ق�شة مرمي �شعيد الواجف: 

اإّما  اجلزاأين:  من  بواحد  األكتفاء  فنقرتح  اهلل«,  »حق  �شعبان 

»ليلة الن�شف من �شعبان«, واإّما »حق اهلل«, ألأن اأحد اجلزاأين اأو 
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ال�شقني, �شيكون تو�شيحا لألآخر يف �شياق الق�شة.

نافلة الذكريات:
يف نهاية امل�شروع الق�ش�شي, دونت الكاتبات كلمة اخلتام 

تولدت ذات جل�شة رم�شانية يف جمل�ض  التي  الفكرة  مت�شمنة 

اأوحت  املجتمع, حيث  املوؤثرة يف  الن�شائية  ال�شخ�شيات  اإحدى 

تلك ال�شخ�شية بفكرة تدوين �شيء من ذكريات املا�شي اجلميل؛ 

تعي�ض حكايات  كل وجه من احل�شور,  وألأن )خلف 

وذكريات من الزمن اجلميل(, كما جاء على ل�شان الكاتبات يف 

خامتة الكتاب, فقد وجدت الفكرة من اأطلقن العنان لطاقاتهن 

ق�ش�ض  من  ذاكرتهن  يف  يعتمر  ما  لتفريغ  اأقألمهن  وَجنْدَن 

وحكايات, حيث احت�شنتها مبدعات اإماراتيات من اإمارة راأ�ض 

اآمنة  املعريي�ض,  املن�شوري:  غريب  يو�شف  خالد  د.  اخليمة: 

جمعة املا�ض: فريج وراء ال�شور مبدينة راأ�ض اخليمة, مرمي علي 

حمد العويد املهريي: املعريي�ض, علياء را�شد ال�شويدي: الرم�ض, 

مبدينة  �ــشــدروه  فريج  الــواجــف:  �شامل  �شعيد  مــرمي 

احلــاي:  حممد  �شيخة  اخليمة,  راأ�ـــض 

راأ�ــض  مبدينة  ميان  فريج 

اخليمة.
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�شاحب  قام   .. ال�شمالية  األإمــارات  امليدانية يف  �شمن جولته 

ال�شمو ال�شيخ زايد بن �شلطان اآل نهيان رئي�ض الدولة بزيارة ألإمارة 

اإىل  لدى و�شوله  والرتحيب  ا�شتقبل باحلفاوة  راأ�ض اخليمة حيث 

الديوان األأمريي يف راأ�ض اخليمة

بن  �شقر  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  م�شتقبليه  راأ�ــض  على  وكــان 

راأ�ض اخليمة  اإمارة  األأعلى حـاكم  املجل�ض  القا�شمي ع�شو  حممد 

وعدد كبري من ال�شيوخ وكبار امل�شوؤولني يف األإمارة.

ولدى و�شـول �شمو رئي�ض الـدولة .. عزفت املو�شيقى بال�شألم 

ال�شعبية  الفنون  .. كمـا قدمت فرق   .. الوطني حتية ملقدم �شموه 

اأهـــــــازيجها الوطنية ورق�شاتها ال�شعبية

كما جاء اأي�شًا يف هذا العدد

لقــــــــــاء مع المواطن عبدهللا يوسف
جاء فيه التايل:

املواطن عبد اهلل يو�شف منوذج لكل مواطن خمل�ض غيور على 

وطنه عمل يف بداية حياته باألأعمال امليكانيكية اأحب عمله كثريًا 

التجـارب  �شقلته  مواطن  يو�شف  اهلل  عبد  و  كبريًا  اتقانًا  فاأتقنه 

واخلربات وكانت احلياة هي مدر�شته الكربى فتعلم منها ال�شيء 

وتعلقه  لوطنه  حبه  احلياة  هــذه  من  تعلمه  ما  خري  ولعل  الكثري 

ــل الــمــجــالت فــي اإلمـــــارات و تــعــد مــرجــعــًا و  ــ مجلة بــلــديــة رأس الــخــيــمــة مــن أوائ
إرثــــًا ثــقــافــيــًا لــمــن يــنــشــد الــثــقــافــة و قــد شــهــدت الــمــجــلــة مــراحــل تــطــور إمــــارة رأس 
ــذا لــتــكــون مــرجــعــا لــلــمــعــلــومــات و  ــى يــومــنــا هـ ــام 1977 إلـ الــخــيــمــة و نــمــوهــا مــنــذ عـ
ومختلفة. متنوعة  ألخــبــار  ومـــرآة  الخيمة  رأس  الحبيبة  إمــارتــنــا  تــقــدم  على   شــاهــدًا 

العدد 61 السنة السادسة - مايو 1982 ظهر الغالف بعنوان صاحب السمو رئيس الدولة 
استقباله  رحمه هللا  في  القاسمي  بن محمد  الشيخ صقر  كان  و   ، الخيمة  رأس  يزور 
بالديوان األميري في رأس الخيمة حيث استقبل بالحفاوة والترحيب لدى وصوله ومن 

هذا اإلصدار نقتبس التالي:
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إعداد : رائد عبد العزيز هالل

بلدية رأس الخيمة بين الماضي والحاضر



ال�شديد به وتفانيه يف خدمته.

راأ�ض  حكومة  بداأت   1965 عام  يف  فيقول  حياته  عن  يحدثنا 

اخليمة بتنفيـذ الطرق الداخلية بني راأ�ض اخليمة والنخيل واأن�شاأت 

) كراج األأ�شغال ( وبداأت بحفر األآبار وتو�شيل امليـاه للمدينة .. 

وكان هو يعمل بكراج خا�ض به فزاره يف هذا الكراج .. �شمو ال�شيخ 

عبد امللك بن كايـد القا�شمي .. وعر�ض عليه اإدارة كراج األأ�شـغال 

العمرانية  النه�شة  بداية  1971 ومع  اخلا�ض باحلكومة ويف عـام 

اأ�ش�ض ال�شركة املتحدة للم�شـاريع العمرانية التي  يف راأ�ض اخليمة 

امل�شاكن  منها  امل�شاريـع  من  الكثري  ونفذت  كبريًا  جناحًا  جنحت 

ال�شعبية .. يف �شعم والرم�ض والعريبي وم�شت�شفى اأم القيوين 

لم أمارس الغوص ولكني فعلت ذلك خدمة لوطني
وحمطة  الكهرباء  حمطـة  يدير  كان  عندما   1966 عام  ويف 

املياه وكراج األأ�شغال .. كانت اأنابيب املياه التي تروي مدينة راأ�ض 

 , اخليمة متر عرب مياه )اخلور( فمرت باخرة من تلك املنطقة 

وانقطعت  املياه منها عرب اخلور  وت�شربت  امليـاه  اأنابيب  فتقطعت 

اأيام تقريبًا وكانوا يبحثون خأللها عن   10 املياه عن املدينة ملدة 

غوا�شني .. للك�شف عن األأنابيب وحتديد موقـع التلف الذي اأ�شابها 

ولكن دون جدوى عند ذلك قرر اأن يغو�ض هو نف�شـه ويك�شف عن 

األأنابيب التالفة على الرغم من عدم ممار�شته ملهنة الغو�ض من 
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قبل .. وهكـذا كان .. فقد ا�شتعان بثألثة �شيادين .. ونزلوا اإىل 

وقام  )لن�ض(  ا�شتاأجر  ذلك  وبعد  التلف  مكان  وحـــددوا  األأعماق 

ي�شتعمل  اأن  دون  اخلور  مياه  يف  بالغو�ض  ال�شيادين  اأحـد  برفقة 

 .. للتنف�ض  ويطفـو  دقيقة  يغو�ض  فكان   ) األك�شجني  )�شلندرات 

ملدة  وهــكــذا   .. للغو�ض  ثانية  ويــعــود 

خأللها  ا�شتطاع  متتالية  اأيــام  ثألثـة 

اإىل  املياه  يعيد  واأن  التلف  ي�شلح  اأن 

املــديــنــة عــرب األأنــابــيــب .. وقــد ألقى 

ال�شمو  تقديرًا من �شاحب  عمله هذا 

القا�شمي  حمــمــد  بــن  �شقر  ال�شيخ 

و�شامًا  يعتربه  �شكر  كتاب  له  فوجه 

يعتز به ويفخر.

هناك عداوة شديدة بينه وبين 

من ال يعمل
اإنه  يو�شف  اهلل  عبد  ال�شيد  يقول 

العاملني  ويحرتم  كثريًا  العمل  يحب 

هناك  اإن  بل  والك�شاىل  الك�شل  ويكره 

اإن�شان  كل  وبــني  بينه  �شديدة  عــداوة 

ك�شول أل يعمل .. ..

راأ�ض  اأحياء  عن  الكهرباء  انقطعت  اأن   1969 عام  يف  حدث 

اخليمة .. فراجع املهند�ض امل�شوؤول عن حمطـة الكهرباء .. فقال 

 .. لندن  اإح�شارها من  ينبغي  تالفـة  اأن هناك قطعًا  املهند�ض  له 

ولكنه مل يقتنع بذلك فدخل اإىل » املاكينة« .. وفح�شها , ونظرًا 

وجد   .. امليكانيكية  باألأعمال  ألإملامه 

اأن العطل ب�شيط .. واأن القطـع التالفة 

واإنــه   .. دبــي  اإحــ�ــشــارهــا مــن  ميكن 

واألنتظار  الكهرباء  لقطع  داعــي  أل 

اخلارج  من  القطع  اإح�شار  يتم  حتى 

وبني  بينه  حــادة  مناق�شات  وح�شلت 

 .. الــوقــت  ذلــك  يف  املحطة  مهند�ض 

أل  القطع  اأن  على  املهند�ض  واأ�ــشــر 

ولكن   .. لندن  يف  اإأل  توفرها  ميكن 

 .. بذلك  يقتنع  مل  يو�شف  اهلل  عبد 

دبــي  اإىل  نف�شه  الــيــــــــوم  يف  ــب  وذهـــ

واأح�شر   .. الألزمة  القطع  واأح�شر 

ت�شغيل  ومت   .. اإ�شافية  اأخــرى  قطعًا 

املحطة وكانت هذه  احلـادثة .. �شببًا 

يف اإنهاء خدمات املهند�ض امل�شوؤول .. 

الذي ف�شل الك�شل على العمل وتوفري 
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الراحة للنا�ض.

قدم لوطنه الكثير
مبقدار  تقا�ض  )الوطنية(  اأن  يو�شف  اهلل  عبد  ال�شيد  يعتقد 

ما يقدم األإن�شان لوطنه .. فاملواطن ال�شـالح أل يبخل ب�شيء على 

قدم  فقد  املفهوم  هــذا  ومــن   .. وطنه 

الكثري لوطنه .. يقول ال�شيد عبد اهلل 

يو�شف يف هـذا املجال.....

عمان  �ــشــارع  يف  اأمـــر  عندما  كنت 

النخيل , اأتفاجاأ كمـا يتفاجاأ غريي من 

احليوانات  بعبور  وال�شائقني  املواطنني 

املغرو�شة  األأ�شجار  خلف  من  ال�شائبة 

يف و�شط اجلزيرة على طول ال�شارع .. 

األأمر الذي كان ينجم عنه يف كثري من 

�شحيتها  يذهب  حــوادث  وقوع  األأحيان 

امللك  عبد  ال�شيخ  على  فعر�شت  الكثري 

راأ�ــض  بلدية  رئي�ض  القا�شمي  كايد  بن 

اأن  البلدي  املجل�ض  ورئي�ض   .. اخليمة 

ــة هــذه األأ�ــشــجــار وتنظيف  ــاإزال ب ــوم  اأقـ

على  املحافظة  بهدف  منها  اجلــزيــرة 

نظافة ال�شارع .. فوافق على ذلك . وطلب �شموه اأن يتم عمل اأحوا�ض 

من الزهور على م�شافات متفاوتة عو�شًا عن األأ�شجار .. وذلك نظرًا 

ل�شيق اجلزيرة فوافقت على اأن اأقوم بتنفيذ هذا العمل الذي يعـود 

باخلري والنفع على الوطن واملواطن.. ..

ولي�ض هذا فح�شب .. بل اإننا نقوم حاليًا بعمــل حديقة اأطفال 

يف   ) مــاركــت  �شوبر  يو�شف   ( ــام  اأمـ

منطقـة خزام .. ويجري العمل حاليًا 

التي  احلديقة  لهذه  �شور  اإقـامة  على 

األآن  موجـودة  وهي  باألألعاب  �شتزود 

هذا  من  ننتهي  اأن  وناأمل  املخازن  يف 

العمل قريبًا واحلديقة املذكورة مزودة 

واملرطبات  ال�شاي  لتقدمي  مبق�شف 

ت�شليمهـا  و�شيتم   .. للزوار  ذلك  وغري 

للبلدية عند اإمتامها , ومن املتوقع اأن 

اإىل  ت�شل تكاليـف بناء هذه احلديقة 

600 األف درهم.....
بع�ض  مــع  نــرتكــكــم  اخلــتــام  ويف 

دائرة  مبجلة  ن�شرت  التي  ال�شفحات 

بلدية راأ�ض اخليمة للعدد مايو )اآيار( 

1982



راأ�ض  اأبناء  الغافري.. من  اأحمد حممد  هو حمدان حممد 

اخليمة .. ن�شاأت  لديه فكرة الر�شائل يف حب األإمارات كما هي 

الدور  عن  حتدث   ... لوطنهم  املخل�شني  األإماراتيني  كل  حب 

الوفاء  على  األأجــيــال  تن�شاأة  يف  األآبــاء  على  يقع  الــذي  الكبري 

اإليهم  والتحدث  وامل�شتمر  الدائم  واحلث  لوطنهم  واألإخأل�ض 

واحلياة  األحتــاد  قيام  قبل  األإمـــارات  كانت  كيف  واإخبارهم 

ال�شعبة التي عا�شها األآباء واألأجداد وكيف كانوا يعانون لتاأمني 

لقمة العي�ض ومنهم من تغرب عن وطنه ألأجل توفري املعي�شة, 

واليوم .. احلمدهلل نحن يف نعمة عظيمة بعد قيام األحتاد على 

اأيادي املوؤ�ش�شني طيب اهلل ثراهم ويف مقدمتهم القائد الكبري 

ال�شيخ زايد بن �شلطان طيب اهلل ثراه  �شاحب فكرة األحتاد 

وبجهود اإخوانه حكام األإمارات , ويجب علينا اليوم اأن نحافظ 

واأن  الوطن  وتطور  تقدم  على  ونعمل  األحتــاد  مكت�شبات  على 

نكون جميعنا رجال اأمن للوطن لننعم باألأمن واألأمان... 

وهنا الر�شائل كما ن�شرت عرب و�شائل التوا�شل األجتماعي 

:

لهذا  والوفاء  واإلخــالص  الحب  بكلمات  الذي يشدو  الوطن  هو صوت 
ومهما  أنجزنا  ومهما  فعلنا  ومهما  والكثير  الكثير  لنا  قدم  الذي  الوطن 
ضحينا فلن نوفيه حقه ، ففي كل مناسبة وطنية وإنجاٍز إماراتي يصدح 
مرصعٍة  وطنية  عــبــارات  ليطلق  االجتماعي  التواصل  وسائل  عبر  صوته 
بكلماٍت ملؤها الحب والوفاء ، والتقدير والثناء ، يتم تناقلها بين الوسائل 

و المنصات .
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 عبد العزيز كرم البلوشي

وجوه وشخصيات

حمدان الغافري ...



الشعب يبارك ويبايع رئيس الدولة ..
اآل  زايــد  بن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  ونبايع  نبارك 

نهيان رئي�ض دولة األإمارات العربية املتحده وبعد 18 ع�شر عامًا 

من العطاء واألإجنازات العمألقة للمغفور له باإذن اهلل ال�شيخ 

�شعب  يقف  واليوم  ثــراه  اهلل  طيب  نهيان  اآل  زايــد  بن  خليفة 

األإمارات الويف �شفًا واحدًا كالبنيان املر�شو�ض ويبارك ويبايع 

رئي�ض الدولة والقائد الذي تتلمذ وتعلم فن القيادة وال�شيا�شة 

على اأيادي والده واأخيه طيب اهلل ثراهم وداعمًا و�شندًا للوطن 

يعلنها  األإمــارات  و�شعب  وقامة  وهامة  وقــدوة  قائد  و�شعبه..  

باأعلى �شوت ويجدد العهد للوطن والقائد وبكل احلب والوألء 

واألنتماء لألإمارات ورئي�شها اأدام اهلل علينا هذه النعمة واأكرمنا 

باألأمن واألأمان وليبقى هذا الوطن �شاخمًا بوفاء اأبنائه وعلينا 

�شاحب  �شيدي  اهلل  حفظ  والطاعة  والـــوألء  وال�شمع  الــوفــاء 

ال�شمو رئي�ض الدولة فخرًا وذخرًا و�شندًا لألإمارات و�شعبها .

وهنا حوار �شاغه بني الوطن وال�شعب بعنوان » حمادثة بني 

الوطن و�شعبه :

الوطن يحدث شعبه الوفي ..
اإنني اأحدثكم اأبنائي األأعزاء الكرام واأنتم على العهد منذ 

يوم مولدي واإين اأتفاخر  بكم بني األأمم واألأوطان واأنتم �شندي 

فجر  وبزوغ  الدولة  قيام  وبعد  بكم  ظهري  واأ�شد  احلياة  لهذه 

واألزدهار  والتقدم  والبناء  التحدي  م�شمار  ودخولها  األحتاد 

اأنا األإمارات رمز املحبة والعطاء واحلب والوفاء واملألذ  واإين 

الذي  ــدار  والقلب  األأقـ هدية  لكم  واإين  �شعبي  ألأبــنــاء  األآمــن 

اأرا�شيه  دفء  ويف  اأح�شانه  وبــني  وعطائه  بحنانه  احتواكم 

احتميتم وارتويتم ... 

الشعب متحدثًا إلى الوطن ..
نعتز  فخر  بكل  األأوفياء  اأبناوؤك  العزيز  نحن  الوطن  اأيها 

ونفتخر با�شمك الغايل ونعاهد اهلل ونعاهد رئي�ض الدولة على  

كرامتك  و�شون  �شعبك  ألأبناء  املقد�ض  ترابك  على  املحافظة 

�شيدي  قيادة  واألأمــان يف ظل  باألأمن  لننعم  اأرا�شيك  و�شألمة 

دولة  رئي�ض  نهيان  اآل  زايــد  بن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب 

األإمارات العربية املتحدة واملخل�ض الويف وال�شند القوي لوطنه 

ينطق  املجد  واألإخــأل�ــض...  بالعطاء  م�شيئة  و�شنوات  و�شعبه 

والتاريخ يفتخر والفخر حممد وعلى خطى ونهج زايد ي�شري ... 

ولزايد وخليفة  طيب اهلل ثراهم ... ناما قريرا العني فاألأمانة 

واإن رحلتما  حار�شها حممد و�شيبقى ذكركما يف قلوبنا خالدًا 

عنا �شيظل عزاوؤنا فيكما عمرًا مابقينا حفظ اهلل دولة األإمارات 

ورئي�شها و�شعبها .
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عائشة علي الشحي

عالقون 

األإن�شان  اأن  اأدركـــت  الت�شاوؤألت  هــذه  بعد 

األأول  ال�شطر   , اإىل �شطرين  ينق�شم  نف�شه قد 

يف  م�شتمر  الــعــامل  و  بداخله  الــزمــن  يتوقف 

فهو  ــر  األآخـ لل�شطر  بالن�شبة  اأمـــا   , احلــركــة 

م�شتمر يف الدوران  مع العامل دون توقف . 

اأدركت اأن ال�شطر األأول عالق يف اآخر زمن 

كانت حوا�شه تنب�ض بكل قوة , �شعور األإدراك 

م�شاعره,  وجلميع  لذاته  الواعي  واألإح�شا�ض 

من  �شعور  اآخــر  يكون  قد  ذلــك  على  تو�شيحًا 

األأ�شدقاء املقربني �شادقًا ممزوجًا ب�شحكات 

بعد  األصدقاء  أحد  مالقاة  عند  أو  ما  مكان  زيــارة  عند  أحيانًا  المرء  يشعر  قد 
فترة زمنية طويلة بأن الوقت لم يمِض و كأن آخر لقاء كان باألمس . شعور أصفه 
المكان نفسه وبعد استيقاظهم  الذين قضوا سنين في  الكهف  كشعور أصحاب 
من النوم و لوهلة  لم يشعروا بأي فرق و وجدوا أنفسهم في عالم مختلف تمامًا 
عن العالم الذي كانوا فيه . إنه ألمر مخيف أن يقف عالمنا الخاص في مجرة سريعة 
الدوران مثلنا كمثل الواقفين في وسط الساعة،  العقارب تلف وتدور أمامنا ونحن 
النشعر بحركتها . يا ترى ما هو السر وراء هذا الشعور ؟، شعور نوم اليقظة !؟، 

شعور أصحاب الكهف ؟
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الفرح الذي يتوغل يف اأعماق الروح لي�شكن فيها ثم يحييها وبعد 

فراق األأ�شدقاء ت�شتمر هذه امل�شاعر ال�شادقة يف القلب حتى 

اللقاء األآخر دون األإح�شا�ض مبرور الوقت وتغري الزمن . 

أل  التي  امل�شاعر  تلك  يف  األإن�شان  َيعلْق  بــاأن  التحدي  ياأتي 

ذلك  على  ومثال   , اجلديدة  اأو�شاعه  مع  التعاي�ض  من  مُتكنه 

احلياة األآن تختلف , فقبل انت�شار كوفيد- 19 وجميع األأن�شطة 

التي كنا منار�شها بحرية م�شبقًا �شارت مقيدة ب�شروط ولرمبا 

هذه ال�شروط تبقى لفرتات طويلة مما قد يجعل األإن�شان عالقًا 

يف األأمل الذي يرجوه باأن تعود حياته كما كانت يف ال�شابق.

لألأ�شف قد ي�شاب هذا ال�شخ�ض باألكتئاب وعدم القدرة 

على التعاي�ض ثم ي�شر وي�شتكرب على عدم تقبل التغري فتتغري 

مألمح وجهه وي�شيخ وهو ثابت و�شط ال�شاعة التي تدور وتدور 

وتدور .

باأن مفتاح الزمن يف يد  امــراأة حكيمة ذات مرة  قالت يل 

يقوم  اأن  اأو  ال�شرعة  يت�شابق معه يف زمن  اأن  ي�شتطيع  األإن�شان 

اأو  احلا�شر  اإىل  روحك  جتلب  اأن  ت�شتطيع  من  اأنت   . بتبطيئه 

تعاىل:  اهلل  قــال   , امل�شتقبل  و  املا�شي  جوانب  يف  ترميها  اأن 

ْيَقاًظا َوُهْم ُرُقوٌد ( الكهف 18.
َ
�َشُبُهْم اأ )َوحَتْ

أل تكونوا عالقني �شائعني كاأنكم اأمواٌت ويف احلقيقة اأمنتم 

اأحياء .
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أحمد يوسف الزعابي

حمالت العالقات العامة 

التخطيط والعناصر واألهمية

الــذي  الن�شاط  وطبيعة  نــوع  بح�شب  التخ�ش�ض  كذلك 

التعليمية  كالعألقات  خألله  من  العامة  العألقات  متار�ض 

ن�شوء  اإىل  بدوره  اأدى  ما  واألأمنية, وهو  وال�شناعية  والثقافية 

مو�شوع  اأدخــل  كما  احلقل,  هذا  يف  للعاملني  مهنية  جمعيات 

العألقات العامة للمناهج الدرا�شية واأن�شئت األأق�شام العلمية 

التي تخت�ض بتدري�ض املفهوم. ومن مظاهر تقدم مفهوم وعمل 

امل�شتخدمة  الو�شائل  اأي�شا حت�شني  العامة وتطورها  العألقات 

احتياجات  مع  يتألءم  املفهوم مبا  اإبراز هذا  �شاأنها  التي من 

وتاريخها  املوؤ�ش�شات  عمل  وطبيعة  وميزانية  الوظائف  وحجم 

وتقاليدها.

مفهوم برامج العالقات العامة:
املــدى,  طويلة  العامة  العألقات  اأن�شطة  لطبيعة  نــظــرًا 

ونتائجها بعيدة األأثر حيث اإنها لي�شت ن�شاطًا ع�شوائيًا اأو وقتيًا 

يبداأ فقط حني تقع املنظمة اأو املوؤ�ش�شة يف اأزمة ما مع جمهور 

نوعي من جماهريها, ينتهي بانتهاء األأزمة فهي بحاجة اإىل اأن 

يكون لديها برامج حمددة لعمل اإدارات العألقات العامة يتم 

اآلية عمل هذه األإدارات لتحقيق  اإعدادها واعتمادها لتحديد 

اأهداف املنظمة اأو املوؤ�ش�شة.

العامة  العألقات  برامج  اإعداد  املبذول يف  اإن اجلهد  كما 

والفهم  األإملام  �شرورة  و  والكفاءة  اخلربة  من  الكثري  يتطلب 

التي  األإعألمية  والر�شالة  العامة,  العألقات  ملفهوم  العميق 

يتناولها .

مع تشعب مجاالت العالقات العامة و تعدد ميادين العمل فيها، أصبح من الضروري 
االتجاه نحو التخصص على أسس مثل النطاق الذي يشتمل عليه نشاط العالقات العامة 

كالعالقات الدولية والعالقات الحكومية.
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تعريف برنامج العالقات العامة:
ال�شيا�شات  من  معقد  تركيب  ه��و:  ا�شطالحاً  ال��ربن��ام��ج 

لتحقيق الهدف املن�شود.

والربنامج هو: األآلية التي يتم مبوجبها تفعيل اخلطة بحيث 

تكون اخلطة جاهزة للتنفيذ. وميكن تعريف برنامج العألقات 

العامة باأنه: » جمموعة من األأن�شطة واحلمألت املوجهة لتحقيق 

هدف ما خا�ض بجمهور معني اأو بجماهري حمددة اأو باجلمهور 

العام«, وهو جزء من اخلطة العامة وي�شكل العمود الفقري لها 

وميكن اعتباره تخطيطًا على امل�شتوى اجلزئي.

تعريف برنامج العالقات العامة :
مما تقدم من التعاريف �شابقة الذكر ميكننا حتديد عنا�شر 

لتعريف برنامج العألقات العامة كما يلي:

1. لربنامج العألقات العامة اأهدافا حمددة.
بتنوع  وتنوعه  العامة  العألقات  برنامج  ا�شتمرارية   .2

نوع اجلماهري امل�شتهدفة واحتياجاته املختلفة.

3. قوام برنامج العألقات العامة العديد من العمليات 
واألإجراءات التي تقوم على األأبحاث وا�شتخدام 

املقايي�ض العلمية.

4. �شرورة التخطيط ال�شليم لربنامج العألقات العامة 
عن طريق ا�شتخدام األأ�شاليب العلمية بدقة.

5. �شرورة حتديد نوع اجلمهور امل�شتهدف من برنامج 
العألقات العامة بغية اختيار الر�شالة والو�شيلة 

املنا�شبة للتاأثري عليه بح�شب هدف الربنامج.

»جمموعة  الــعــامــة:  الــعــألقــات  بحملة  يق�شد  اآخـــر  مبعنى 

اإىل  الربنامج  زمن  على  تتوزع  التي  التنفيذية  األ�شرتاتيجيات 

مراحل وخطوات ت�شتلزم التقيد باأهداف برامج العألقات العامة 

اخلطة  بني  الفرق  فاإن  �شبق  ومما   .» املتاحة  األإمكانيات  �شمن 

امل�شتوى,  يف  فرق  هو  العامة  العألقات  يف  واحلملة  والربنامج 

الربامج  جمموعة  هي  «اخلطة  ــاأن:  ب القول  ميكننا  وبالتايل   ,

واحلمألت التي تعدها اأجهزة العألقات العامة , ويت�شمن برنامج 

العألقات العامة اإعداد احلمألت األإعألمية الألزمة.

أهمية برامج العالقات العامة :
اإن و�شع برنامج للعألقات العامة يعترب الو�شيلة األأف�شل التي 

ت�شتطيع املنظمة اأو املوؤ�ش�شة من خأللها حتقيق التكيف األإن�شاين 
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بينها وبني اجلمهور املتعامل معها من جهة, 

وبني املوؤ�ش�شات األأخرى يف املجتمع من جهة 

الــذي ميكنها من  التكيف هو  وهــذا  اأخــرى. 

بلوغ اأهدافها ويحقق لها وجلمهورها العديد 

لدى  الر�شا  ويخلق  واملنافع,  اخلدمات  من 

التعاون  اأوا�شر  زيــادة  جانب  اإىل  الطرفني, 

والثقة والتفاهم الذي يحقق النجاح وال�شهرة 

للمنظمة وميكن لربامج العألقات العامة اأن 

تقدم الكثري من املزايا مثل:

العامة  الــعــألقــات  بــرامــج  متكن   .1
من  املــوؤ�ــشــ�ــشــة  اأو  املــنــظــمــة 

حتقيق اأهدافها.

بني  املــتــبــادل  الــتــفــاهــم  حتقيق   .2
وبــني  املــوؤ�ــشــ�ــشــة  اأو  املنظمة 

اجلماهري.

اأو  املنظمة  جنــاح  فــر�ــض  ــادة  زيـ  .3
املوؤ�ش�شة.

مع  املتعاملني  العامة  الــعــألقــات  بــرامــج  ت�شاعد   .4
املنظمة اأو املوؤ�ش�شة على امل�شاركة يف امل�شوؤوليات 

باإمكاناتها  تب�شريهم  طريق  عن  األجتماعية 

وجهودها.

األإبداع  خلق  على  العامة  العألقات  برامج  ت�شاعد   .5
لدى العاملني يف املنظمة اأو املوؤ�ش�شة عن طريق 

اإ�شراكهم يف خمطط و�شع هذه الربامج .

أنواع البرامج في العالقات العامة:
اإدارة العألقات العامة بح�شب  تتنوع الربامج التي تعدها 

طبيعة املوقف 

رئي�شية  برامج  اأربعة  اإىل  العامة  العألقات  برامج  وتق�شم 

توؤدي اأغرا�شًا وقائية اأو عألجية اأو الغر�شني معًا على النحو 

التايل:

1. برنامج اإدارة األأزمات.
2. برنامج رفع الروح املعنوية للعاملني.
3. برنامج التعامل مع و�شائل األإعألم.

4. برنامج العألقة مع املجتمع.
و�شاملة  رئي�شية  برامج  اإىل  الربامج  يق�شم  من  وهناك 

مثل:

 برنامج لتح�شني �شورة املنظمة لدى اجلمهور. وقد تكون 

برامج جزئية اأو فرعية مثل برنامج ملواجهة م�شكلة طارئة اأو 

العألقات  يف  العاملني  لدى  األت�شالية  القدرة  لرفع  برنامج 

العامة, وقد يت�شمن الربنامج الرئي�شي جمموعة برامج جزئية 

اأو فرعية ت�شاعد يف حتقيق الهدف من الربنامج الرئي�شي.

الشروط الواجب توافرها عند وضع برامج العالقات العامة: 
ألبد ألإدارة العألقات العامة من األلتزام مبراعاة جمموعة 

من القواعد وال�شروط لدى و�شع برناجمها على النحو التايل:

ــعــامــة بــاحــتــيــاجــات  ــات ال ــألق ــع ــط بــرنــامــج ال 1. ربـ
عن  واآرائــــه  واجتــاهــاتــه  احلقيقية  اجلــمــهــور 

طريق اإجراء البحوث العلمية املنا�شبة, وذلك 

األحتياجات  هــذه  تلبية  من  الــربامــج  لتمكني 

واألجتاهات.

األأ�شاليب  العامة  الــعــألقــات  برنامج  ا�شتخدام   .2
التي  املنا�شبة  واألتــ�ــشــال  األإعــــألم  وو�ــشــائــل 

لفت  و  اجلماهري  يف  التاأثري  على  القدرة  لها 

انتباههم وك�شب ر�شاهم ودعمهم للربنامج.

3. اإجراء درا�شة وافية حول حجم األإمكانيات املنا�شبة 
�شوء  يف  الفنية  الب�شرية,  املالية,   , واملتاحة 

الوقت الألزم لتنفيذ برنامج العألقات العامة.
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جمال  يف  متخ�ش�شني  اإىل  الربامج  تنفيذ  اإ�شناد   .4
برنامج  جنـــاح  اأن  ذلـــك  الــعــامــة,  الــعــألقــات 

يرتبط  اأهــدافــه  حتقيق  يف  العامة  الــعــألقــات 

الكافية  واألإداريـــة  املهنية  اخلــربة  توافر  مبدى 

لدى القائمني به.

5. ا�شتمرار اإجراء البحوث اجلماهريية بهدف التعرف 
املعلومات  حجم  يف  احلا�شلة  التغريات  على 

اإدارة  واألآراء واجتاهات اجلمهور, مما ي�شاعد 

مبا  بــراجمــهــا  تطوير  على  الــعــامــة  الــعــألقــات 

اأو  املنظمة  يف  احلا�شلة  التغيريات  مع  يتنا�شب 

ثقة جماهريها  ك�شب  اإىل  يوؤدي  املوؤ�ش�شة, مما 

وحتافظ على عألقتها القوية معها.

6. ربط برامج العألقات العامة بالهدف العام للمنظمة 
اأو املوؤ�ش�شة من جانب وبامل�شلحة العامة من جهة 

اأخرى مبا أل يتعار�ض مع اأهداف املجتمع, اإذ اأنه 

من غري املنا�شب تنفيذ برنامج ي�شجع اجلمهور 

فيه  ي�شنف  الــذي  الوقت  يف  األ�شتهألك  على 

ت�شعى  التي  النامية  املجتمعات  �شمن  املجتمع 

اإىل  حتويله  فــاإن  وبالتايل  األأ�شا�شيات,  لتلبية 

األأ�شرة  يرهق  اأن  �شاأنه  من  ا�شتهألكي  جمتمع 

املتاحة  األإمكانيات  مع  يتنا�شب  أل  مبا  والفرد 

واألحتياجات.

مبادئ تخطيط حمالت العالقات العامة :
العألقات  وبرامج  التخطيط حلمألت  تبداأ عملية  اأين  من 

العامة؟

املعنيني  لكل  مناق�شة  جل�شات  بعقد  التخطيط  عملية  تبداأ 

وغربلتها  وبــراجمــهــا,  العامة  الــعــألقــات  حــمــألت  بتخطيط 

وترتيبها مب�شاركتهم جميعًا, واحل�شول على اأف�شل ما لديهم.

وظائف  اأربــع  العامة  العألقات  ملدير  األأ�شلوب  هذا  يحقق 

اأ�شا�شية هي:

اإىل  للو�شول  املطلوبة  اخلطوات  حتديد  اأو  تعريف   .1
القرارات النهائية ب�شاأن اخلطة ومكوناتها.

اأهــداف  من  هدف  بكل  املرتبطة  األأهــداف  تطوير   .2
هذه احلملة.

3. تعريف األأفكار واملو�شوعات واملعارف التي يحتاجها 
كل جمهور من اجلماهري امل�شتهدفة باحلملة اأو 

الربنامج.

هنا ميكن اأن تقدم اإجابات عن اأ�شئلة مهمة مثل:

- ما نوع اجلمهور الذي نحتاج اإىل األت�شال به 

يف هذا املوقف؟

- ما الذي يحتاج اإىل معرفته؟

- وكيف ميكن اأن نتفاعل معه؟

- كيف �شيتفاعل اجلمهور مع املوقف؟

4. حتديد املهام التي �شي�شطلع بها كل من امل�شاركون 
تنفيذ  يف  الــ�ــشــروع  عند  التخطيط  عملية  يف 

اخلطة اأو الربنامج.

العامة  العألقات  حلمألت  األ�شرتاتيجي  التخطيط  يعد 

ب�شكل  واألإجرائية  األ�شرتاتيجية  األأهداف  و�شع  عملية  مبثابة 

قابل للقيا�ض, مبا يخدم هدفني اأ�شا�شيني: 

اأو  املنظمة  بقاء  ل�شمان  األأن�شب  األختيار   : اإلأول 

املوؤ�ش�شة ومنوها.

 الثاين : جعل برامج وحمألت العألقات العامة قابلة 

اأو  املو�شوعي على جناحها  واأل�شتدألل  للتقومي 

اإخفاقها.

حلمألت  التخطيط  مكونات  جميع  تخ�شع  اأن  املمكن  ومن 

ب�شكل  املحيطة  للتغريات  األ�شتجابة  اإىل  العامة  العألقات 

م�شتمر.



القيادة هي القدرة على ترجمة الرؤية إلى واقع 
وارن جي. بينيس

المناسبة  بالطريقة  الــمــهــام  أداء  هــي   اإلدارة 
القيادة هي أداء المهام المناسبة 

بيتر داركر 

ُيكتسب  فـــن  هـــو  الــتــمــيــز 
بالتدريب والتعود .

بالشكل  نــتــصــرف  ال  نــحــن 
نــتــمــتــع  ــا  ــنـ ، ألنـ الـــمـــنـــاســـب 

ولكننا   ، والتميز  بــاألخــالق 
والتميز،  باألخالق  نتمتع 

بالشكل  نــتــصــرف  ألنــنــا 
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مقوالت في القيادة

إعداد جواهر السويدي



المناسب، مانفعله باستمرار يشكل شخصياتنا 
إذن التميز ليس تصرفًا ولكنة عادة 

أرسطو 

من بين االختبارات الحقيقية للقيادة 

إلى  تتحول  أن  قبل   ، المشكلة  إدراك  على  الــقــدرة 

أزمة  .

آرنولد إتش ، جالسجو

اليمكن  وكــذلــك   . تواجهه  شــي  كــل  تغيير  يمكن  ال 

تغيير أي شيء دون أن تواجهه .

جيمس بولدوين 

لديه  الــذي  ذلــك  هو  التنفيذيين  المسؤولين  أفضل 

المناسبين  األشخاص  لمعرفة  اإلحساس  من  مايكفي 

للقيام بما يريد إنجازه، ومن ضبط النفس مايكفي لمنع 

نفسه من التدخل في شؤونهم ، وهم يفعلون مايريد

ثيودور روزفلت 

مهمة القائد أن ينظر إلى المستقبل ، 
ويرى المؤسسة ليست كما هي عليه، 

ولكن كما ينبغي أن تكون 
جاك ويلش

في أثناء البحث عن موظفين لتعيينهم ، ابحث عن 
ثالث سمات : 

النزاهة ، والذكاء، والطاقة .
وإذا لم تكن لديهم السمة األولى ، فسوف يقتلونك 

بالسمتين األخريين 
وارن بافت 

لكي تقود الناس ، 
امش خلفهم 

الو تسو 
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مهمة القائد لها شقان : 
، وبعيداً  النهر  السريعة من  األجــزاء  أن يدفعنا نحو 

عن الصخور 
رون كول

القائد الموهوب هو الشخص القادر على لمس قلبك 
جاكوب صمويل بوتوفسكي 

في  توافرها  ينبغي  التي  القيادية  المهارات  أهم 
القائد الجّيد:

القيادة
قدرة  اإىل  العمل   قامو�ض  بح�شب  القيادة  مفهوم  ي�شري 

وتت�شمن  النا�ض,  من  جمموعة  وقيادة  تنظيم  على  ال�شخ�ض 

ثم  وا�شحة  ــة  روؤي تاأ�شي�ض  على  القامو�ض  اأ�شار  كما  القيادة 

الروؤيا  لتحقيق هذه  الألزمة  واملعرفة  األآخرين,  مع  م�شاركتها 

على اأر�ض الواقع, ومن التعريفات األأخرى للقيادة باأنها قدرة 

القيادة  وتت�شمن  وتوجيههم,  األآخرين  يف  التاأثري  على  الفرد 

القدرة على اتخاذ القرار ال�شليم من بني عّدة بدائل موجودة, 

كما تت�شمن القدرة على اإيجاد و�شياغة روؤية وا�شحة, و و�شع 

األأفراد من  الواقع, ومتابعة  اأر�ض  للتحقيق على  اأهداف قابلة 

لتحقيق  يلزمهم  ما  كل  توفري  بعد  األأهــداف  اأجل حتقيق هذه 

األأهداف.

التواصل: ينبغي على القائد اجلّيد اأن تتوافر فيه مهارات 
التوا�شل الفّعالة والتي تاأخذ عّدة اأ�شكال منها: 

الربيد  عرب  والتوا�شل  الهاتف,  عرب  التوا�شل 

األإلكرتوين وو�شائل التوا�شل األجتماعي. مهارة 

التحرير  و  للموظفني  الروؤى  تو�شيح  األ�شتماع. 

وغري  اللفظي  التوا�شل  و  الر�شائل  كتابة  يف 
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القدرة  و  اجل�شد,  لغة  مهارة  اأي�شًا  و  اللفظي, 

على التحّدث اأمام اجلمهور. 

الدافع: فالقائد اجلّيد هو الذي يعلم كيف يخلق الدافعية 
للعمل وحب العمل لدى املوطفني, وتت�شمن هذه 

با�شتقأللية  ال�شماح  منها:  اأمــور  عــّدة  املهارة 

املــوظــفــني, األإطــــراء على جــهــود املــوظــفــني, و 

حماولة التقرب من املوظفني, وتوجيه املوظفني, 

واألهتمام بالتغذية الراجعة.

اإليجابية: فالقائد اجلّيد هو الذي يكون قادرًا على خلق 
والــروح  األإيجابية  الطاقة  ت�شودها  عمل  بيئة 

عّدة  وتت�شمن  املوظفني,  لدى  املرتفعة  املعنوية 

اأمور منها: حّث املوظفني على العمل. احرتامهم 

بينهم,  تن�شاأ  التي  اخلألفات  حّل  وتقديرهم. 

وم�شادقتهم.

الثقة: فالقائد اجلّيد هو الذي ي�شتطيع ك�شب ثقة املوظفني, 
وجعلهم ي�شعرون بالراحة عند احلديث والتعامل 

على  الــقــدرة  منها:  ــور  اأم عــّدة  وتت�شمن  معه, 

ح�شنة,  باأخألق  التعامل  و  للموظفني,  األعتذار 

و امل�شداقية يف التعامل, واحرتام خ�شو�شيات 

املوظفني.

 أهمية القيادة
 للقيادة اأهمية كبرية يف العمليات األإدارية ومنها ما يلي: 

 متّثل القيادة حلقة و�شل بني املدير  و موظفيه , وهي بداية 

العمل  على  املوطفني  حتفيز  الواقع.  اأر�ض  على  الهدف  تنفيذ 

املوظفني  توجيه  و  املالية,  غري  اأو  املالية  املكافاآت  خألل  من 

لطريقة لعمل املنا�شبة لتنفيذ األأهداف, و  رفع الروح املعنوية 

حتقيق  اأجل  من  التعاون  على  املوظفني  وحّث  املوظفني,   لدى 

اأف�شل اأداء ممكن.

من كتاب مقوالت في القيادة 
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Editorial
 Technological Development

The world is living in a new era of development, 
more advanced and faster spreading, a develop-
ment that enhances the status of countries at all 
levels. Here we are talking about Technological 
Development, which has become an arena for 
nations’ competition and progress. There is no 
doubt that competition in this field benefits all 
humanity and leads to the progress of societies 
through the exchange of experiences in this field. 
We in the United Arab Emirates have the ability 
to keep pace with the rapid Technological Devel-
opments, which pose a challenge facing most of 
the world’s governments and entities at this time.
The rapid Technological Developments, the in-
creasing reliance on artificial intelligence tech-
niques and the emergence of many technolo-
gies are playing a pivotal role in automating and 
documenting processes. These technologies have 
changed the features of the global labor market, 
and have greatly affected the trends of invest-
ment in human capital and the nature of skills 
and competencies required in various sectors of 
work and investment.
Here, it is worth noting the subject of rapid Tech-
nological Development, which must be given 
great attention, in order to continue serving and 
developing the corporate work system, working 
to invest in the people of the country, and cre-
ating talents capable of keeping pace with the 
developments and changes of the labor market, 
so as to form a role model in investing in human 
resources.
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UAE President receives Rulers of Emirates and Crown 
Princes on Eid Al Adha

His Highness President Sheikh 

Mohamed bin Zayed Al Nahyan re-

ceived Their Highnesses Supreme 

Council Members and Rulers of the 

Emirates, and Their Highnesses the 

Crown Princes, on the occasion of 

Eid Al Adha.

Their Highnesses exchanged 

greetings on this blessed occasion 

and prayed to Allah the Almighty to 

bless and bring joy to the UAE and 

its people.

His Highness President Sheikh 

Mohamed received at Al Mushrif 

Palace His Highness Sheikh Moham-

med bin Rashid Al Maktoum, Vice 

President, Prime Minister and Ruler 

of Dubai, H.H. Dr. Sheikh Sultan bin 

Muhammad Al Qasimi, Supreme 

Council Member and Ruler of Shar-

jah, H.H. Sheikh Humaid bin Rashid 
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Al Nuaimi, Supreme Council 
Member and Ruler of Ajman, 
H.H. Sheikh Hamad bin Mo-
hammed Al Sharqi, Supreme 
Council Member and Ruler 
of Fujairah, and H.H. Sheikh 
Saud bin Saqr Al Qasimi, Su-
preme Council Member and 
Ruler of Ras Al Khaimah.

His Highness also received 
H.H. Sheikh Hamdan bin Mo-
hammed bin Rashid Al Mak-
toum, Crown Prince of Dubai, 
H.H. Sheikh Rashid bin Saud 
bin Rashid Al Mu'alla, Crown 
Prince of Umm Al Qaiwain, 
and H.H. Sheikh Mohammed bin 
Saud bin Saqr Al Qasimi, Crown 
Prince of Ras Al Khaimah.

During the meeting, Their High-
nesses exchanged friendly talks with 
the UAE President and prayed to Al-
mighty Allah to bless the UAE on its 
development journey and on its ef-
forts to bring more prosperity to the 
UAE people. They also wished Presi-

dent His Highness Sheikh Mohamed 
success in serving their country and 
people.

The meeting was attended by 
H.H. Sheikh Hamdan bin Zayed Al 
Nahyan, Ruler's Representative in 
Al Dhafra Region; H.H. Sheikh Tah-
noun bin Mohammed Al Nahyan, 
Abu Dhabi Ruler’s Representative in 
Al Ain Region; H.H. Sheikh Saif bin 

Mohammed Al Nahyan; H.H. Sheikh 
Suroor bin Mohammed Al Nahyan; 
H.H. Sheikh Nahyan bin Zayed Al 
Nahyan, Chairman of the Board of 
Trustees of the Zayed Charitable 
and Humanitarian Foundation; H.H. 
Lt. General Sheikh Saif bin Zayed Al 
Nahyan, Deputy Prime Minister and 
Minister of the Interior; H.H. Sheikh 
Tahnoun bin Zayed Al Nahyan, Na-
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tional Security Adviser; H.H. 
Sheikh Mansour bin Zayed 
Al Nahyan, Deputy Prime 
Minister and Minister of 
the Presidential Court; H.H. 
Sheikh Hamed bin Zayed Al 
Nahyan, Member of Abu 
Dhabi Executive Council; 
H.H. Sheikh Abdullah bin 
Zayed Al Nahyan, Minister 
of Foreign Affairs and Inter-
national Cooperation; H.H. 
Sheikh Khalid bin Zayed 
Al Nahyan, Chairman of 
the Board of Zayed Higher 
Organisation for People of 
Determination (ZHO); H.H. 
Dr. Sheikh Sultan bin Khali-
fa Al Nahyan, Adviser to the 
UAE President; H.H. Sheikh 
Khaled bin Mohamed bin 
Zayed, Member of Abu 
Dhabi Executive Council 
and Chairman of Abu Dha-
bi Executive Office; H.H. 
Sheikh Theyab bin Moham-
ed bin Zayed Al Nahyan, 
Chairman of Crown Prince 
Court; H.H. Sheikh Hamdan 
bin Mohamed bin Zayed Al 
Nahyan; H.H. Sheikh Zayed 
bin Mohamed bin Zayed Al 
Nahyan; and a number of Sheikhs, 
Ministers and Officials.

Rulers, Crown Princes, Dep-
uty Rulers congratulate the 
President, VP, on Eid Al Adha

Their Highnesses Supreme Coun-
cil Members and Rulers of the 
Emirates have congratulated Presi-
dent His Highness Sheikh Moham-
ed bin Zayed Al Nahyan, and His 
Highness Sheikh Mohammed bin 

Rashid Al Maktoum, Vice President, 
Prime Minister and Ruler of Dubai, 
on Eid Al Adha.

His Highness Dr. Sheikh Sultan 
bin Muhammad Al Qasimi of Shar-
jah; His Highness Sheikh Humaid 
bin Rashid Al Nuaimi of Ajman; His 
Highness Sheikh Hamad bin Mo-
hammed Al Sharqi of Fujairah; His 
Highness Sheikh Saud bin Rashid 
Al Mu'alla of Umm Al Qaiwain; 
and His Highness Sheikh Saud bin 
Saqr Al Qasimi of Ras Al Khaimah, 
expressed their warm congratula-

tions on the occasion and prayed 
to Almighty Allah to grant the lead-
ers continuous wellbeing and more 
progress and prosperity to the UAE 
people and other Arab and Muslim 
Nations.

Their Highnesses Supreme Coun-
cil Members and Rulers of the Emir-
ates sent similar congratulatory 
messages to Arab and Muslim lead-
ers on the occasion.

Crown Princes and Deputy Rul-
ers likewise congratulated the UAE 
leaders on Eid Al Adha.
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His Highness Sheikh Saud bin Saqr 

Al Qasimi, Supreme Council Mem-

ber and Ruler of Ras Al Khaimah, 

and H.H. Sheikh Mohammed bin 

Saud bin Saqr Al Qasimi, Crown 

Prince of Ras Al Khaimah, per-

formed Eid Al Adha Prayer at Sheikh 

Khalifa bin Zayed Grand Mosque in 

Al Riffa, Ras Al Khaimah.

A number of Sheikhs, Senior Of-

ficials, Dignitaries, Citizens and resi-

dents also performed prayers along-

side H.H. Ras Al Khaimah Ruler.

His Highness Sheikh 

Saud bin Saqr Al Qasimi, 

Supreme Council Mem-

ber and Ruler of Ras Al 

Khaimah, received at Al 

Diyafa Majlis, a number 

of Sheikhs and officials 

on the occasion of Eid Al 

Adha.

His Highness Sheikh 

Saud exchanged Eid 

greetings with them in 

the presence of H.H. 

RAK Ruler performs Eid Al Adha Prayer

Ruler of Ras Al Khaimah receives Eid Al Adha Well-wishers
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Sheikh Mohammed bin Saud 
bin Saqr Al Qasimi, Crown 
Prince of Ras Al Khaimah.

H.H. RAK Ruler accepted 
greetings from Sheikhs and 
Officials, who prayed to Al-
mighty Allah to grant His 
Highness good health and 
more prosperity and develop-
ment to the UAE people and 
the Arab and Muslim Nations.

A number of Sheikhs and 
Officials attended the meet-
ings.
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RAK Ruler receives Ambassador of Vietnam to UAE

Ruler of Ras Al Khaimah receives outgoing Kuwaiti 
Consul-General

His Highness Sheikh 
Saud bin Saqr Al Qasi-
mi, Supreme Council 
Member and Ruler of 
Ras Al Khaimah, re-
ceived at his palace in 
Saqr bin Mohammed 
City, His Excellency 
Nguyen Manh Tuan, 
Ambassador of Viet-
nam to UAE.

His Highness Ruler 
of Ras Al Khaimah 
welcomed the Viet-
namese Ambassador, 
and reviewed with him ways of 
strengthening cooperation across 

various fields, praising the UAE-Vi-
etnam friendly relations.

For his part, H.E. Ambassador Tuan 

reciprocated His Highness Sheikh 
Saud's greetings and expressed his 
gratitude at his hospitality.

His Highness Sheikh 
Saud bin Saqr Al Qasi-
mi, Supreme Council 
Member and Ruler of 
Ras Al Khaimah, re-
ceived, at his palace in 
Saqr bin Mohammed 
City, His Excellency Diab 
Farhan Al Rashidi, Con-
sul General of the State 
of Kuwait in Dubai and 
the Northern Emirates, 
who paid His Highness 
a courtesy visit at the 
end of his tenure.

His Highness Ruler of 
Ras Al Khaimah wel-
comed the Consul General and 
wished him success in his future 
assignments, praising his efforts in 
strengthening the deep-rooted his-
torical relations linking the UAE and 

the sisterly State of Kuwait at all lev-

els, stressing the depth of the deep-

rooted brotherly ties between the 

two brotherly countries and people.

For his part, H.E. Diab Farhan Al 

Rashidi praised the strength of the 

relations between the two brotherly 

countries at various levels, express-

ing his thanks and appreciation for 

the cooperation he received during 

his tenure as Consul General of his 

country in the UAE.
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Saud bin Saqr: Education is the basis for the renaissance 
and progress of nations

His Highness Sheikh Saud bin Saqr 
Al Qasimi, Supreme Council Mem-
ber and Ruler of Ras Al Khaimah, 
stressed that continuing education 
is the basis for the renaissance and 
progress of nations. In addition, that 
making the 
bright future 
for the UAE 
and Ras Al 
Khaimah dur-
ing the Next Fif-
ty and beyond 
is in the hands 
and minds of 
young people 
who possess 
new skills and 
knowledge.

This came 
while His High-
ness attended 
the gradua-
tion ceremony 
of the class of 

2022 for 12th grade students at Ras 

Al Khaimah Academy, at Al Hamra 

International Exhibition and Con-

vention Center. In the presence of 

Sheikha Amna bint Saud bin Saqr Al 

Qasimi, Chairperson of the Board of 

Directors of the Investment and De-

velopment Office in Ras Al Khaimah, 

and Chairperson of the Board of Di-

rectors of Ras Al Khaimah Academy.

His Highness, the Ruler of Ras Al 

Khaimah, congratulated the stu-
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dents on their success 
and perseverance and 
encouraged them to con-
tinue their educational 
path in order to reach 
their hopes and hopes for 
the future, contribute to 
the service of their com-
munity and country and 
support development 
and prosperity in the 
country.

His Highness told the 
students during the grad-
uation ceremony: “Today 
you are entering a new 
phase in your life, a phase 
full of challenges, oppor-
tunities and prospects for 
growth and progress. A phase where 
you will experience completely new 
experiences. New skills to keep up 
with the world’s rapid development 
at different levels, and take advan-
tage of the experiences and difficul-
ties you will face to create a better 
future for yourself, your families and 
your home countries.

His Highness added: 
“Your ideas, opinions 
and passion for acquir-
ing knowledge are what 
will drive you to move 
forward towards success 
and achievement, but it 
is very important that you 
uphold the human and 
ethical values   and princi-
ples, which you were sat-
urated with during your 
journey. “

His Highness empha-
sized that the success the 
students achieved is the 
result of their persistent 
efforts and dedication 

to studying in a spirit of determina-
tion and passion to explore the fu-
ture, but this would not have been 
achieved without parental support 
and follow-up by the school’s admin-
istrative and educational staff.

The UAE pays great attention to 
education, as it constitutes a basis 
for the sustainability of the achieve-
ments made through the process of 

the Union. And in the belief of His 
Highness, the Ruler of Ras Al Khaim-
ah, in the importance of education 
and its main role in the upgrading of 
societies and individuals, and based 
on his vision based on raising the 
standards and quality of education 
in the emirate, His Highness is keen 
to meet with his students at all aca-
demic levels.
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RAK Ruler meets Elementary Students of RAK Academy
His Highness 

Sheikh Saud bin Saqr 
Al Qasimi, Supreme 
Council Member 
and Ruler of Ras Al 
Khaimah, stressed 
that investing in fu-
ture generations is a 
priority to continue 
the process of pro-
gress and sustain-
able development in 
the UAE and Ras Al 
Khaimah. Moreover, 
creating the appro-
priate environment 
for the young gen-
eration’s intellectual, 
cognitive and behav-
ioral growth is an 
essential foundation 
for a more prosper-
ous and bright fu-
ture.

This came during 
his meeting with pri-
mary school students 
at Ras Al Khaimah 
Academy - British 
Section in Al Rams, 
in the presence of 
the teaching and ad-
ministrative staff, on the end of their 
academic year. During the meeting, 
His Highness answered the students' 
spontaneous questions, which fo-
cused on learning about His High-
ness' personal experiences in life.

His Highness told the students: 
"You are going through a stage in 
which you may not realize the true 
meaning of success and achieve-
ments. A stage is similar in one way 

or another to the rapid global chang-
es that occur around us, a stage 
whose details remain in our minds as 
long as we live. My young children, 
I advise you to set big goals in your 
life." The goals are sky-high and 
their limits are space, and I urge you 
to pay attention to reading because 
it is the best way to acquire knowl-
edge and refine the mind. I wish you 
to continue the path of success dur-
ing your next Academic Year.

His Highness added: "Every year 
that I meet with future generations, 
I feel their passion and attachment 
to life. Because they are the greatest 
source of inspiration and hope, I am 
keen to listen to their ideas and talk 
to them. As they are the motivation 
that gives us the determination to 
move forward in our path to secure 
their educational future, and to cre-
ate a better tomorrow for the peo-
ple of the country and all who lives 

10

N
ew

s

m u n r a k a e

 Issue No. 543 - 2022 - Ras Al Khaimah Municipality Magazine 



on the land of the Emirates of 
civilization and development.

His Highness addressed 
a speech to the young stu-
dents, in which His Highness 
said: "You are our promis-
ing hope and makers of our 
bright future and our sure 
guarantee to continue the 
march of achievements and 
achieve prosperity throughout 
our dear homeland and our 
beloved Emirate, with you we 
continue to dream, and you 
have hopes and ambitions." 

His Highness stressed that 
Ras Al Khaimah will continue 
its interest in education as one 
of the most important pillars 
of development and develop-
ment, and will strive with all 
its strength and capabilities 
to improve educational per-
formance in all its stages, and 
provide an incubating envi-
ronment for creative students, 
teachers and cadres special-
ized in this regard.

His Highness Ruler of Ras Al 
Khaimah continues his great focus 
on improving the education and 
health care sectors in the Emirate, 
thus establishing his ambitious vision 

that ensures continued prosperity for 

all its residents, with his keenness to 

ensure that every child has access to 

high-quality education and equal op-

portunities for life.

It is worth mentioning that Ras Al 

Khaimah Academy was established 

in 1975, and currently operates 5 

distinguished schools in the Emirate, 

including a secondary school, and 

receives more than 3,100 students 

from 90 countries.

Ras Al Khaimah Ruler pardons 251 prisoners ahead of 
Eid Al Adha

His Highness Sheikh Saud bin Saqr Al Qasimi, Su-
preme Council Member and Ruler of Ras Al Khaimah, 
has ordered the release of 251 prisoners in the Emirate 
ahead of Eid Al Adha.

The decision reflects H.H. Sheikh Saud's keenness to 
give these prisoners a second chance to begin a new life 
and ease the burden on their families.

H.H. Sheikh Mohammed bin Saud bin Saqr Al Qasimi, 
Crown Prince of Ras Al Khaimah and Chairman of Ju-

dicial Council, called on relevant authorities to take all 
necessary measures to process the release of the prison-
ers in close coordination with the RAK Police.

Counselor Hassan Muhaimid, Attorney General of 
the Emirate of Ras Al Khaimah, said that H.H. Sheikh 
Saud's decision reflects his commitment to giving the 
pardoned prisoners a second chance to reintegrate into 
the community, and spread happiness among their 
families.
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The Speech of the President established a new era of 
growth and prosperity for our country: Crown Prince of 

Ras Al Khaimah
His Highness Sheikh Mo-

hammed bin Saud bin Saqr 
Al Qasimi, Crown Prince of 
Ras Al Khaimah, praised the 
speech delivered by His High-
ness President Sheikh Mo-
hamed bin Zayed Al Nahyan,  
which marked a strong start 
towards a brighter and more 
prosperous future for the 
UAE, its loyal people, and its 
residents. 

In his statement, His High-
ness RAK Crown Prince said 
that His Highness's speech 
established a new era of 
growth and prosperity for 
our dear country under the 
wise and generous leader-
ship, moving towards the 
Next Fifty at a steady pace filled with confidence in a 
tomorrow full of achievements and successes within 
the framework of the National Action System in order 
to enhance the comprehensive development process.

His Highness noted what the speech of His Highness 

the President included in his 
praise of the immortal ef-
forts of the Founding Leader, 
Late Sheikh Zayed bin Sul-
tan Al Nahyan, for the es-
tablishment of the UAE and 
the approach of Late Sheikh 
Khalifa bin Zayed Al Nahyan, 
who continued the march of 
building and prosperity, fol-
lowing the path of Zayed Al 
Khair, in order to protect the 
gains, preserve the achieve-
ments, and achieve the well-
being of the people of the 
UAE.

At the conclusion of his 
statements, His Highness af-
firmed that the speech of 
His Highness the President 

is a sincere invitation from 
the leader of the country to his people to work more 
assiduously  and arduously  to contribute to the com-
prehensive development process and to enhance the 
UAE's readiness for the future in order to achieve na-
tional goals and for more achievements and successes.

Ras Al Khaimah Crown Prince: Supporting low-income 
people confirms the Leader's keenness to achieve social 

welfare and ensure a decent life for his people
His Highness Sheikh Mohammed bin Saud bin Saqr Al 

Qasimi, Crown Prince of Ras Al Khaimah, affirmed that 
the directives of His Highness President Sheikh Moham-
med bin Zayed Al Nahyan, to support people with low 
incomes, inaugurate a new stage in the path of Emirati 
Charity and Giving, and confirm the leader's keenness 
to achieve social welfare and ensure a decent life for his 
people, in order to enhance family and societal stability.

His Highness Crown Prince of Ras Al Khaimah said 
that the directives of His Highness Sheikh Mohamed bin 
Zayed Al Nahyan, President of the UAE, to restructure 

the Social Support Program for low-income people con-
firms the Wise Leadership's interest in the citizen, who 
are the most precious wealth and the essence of the 
nation's development and civilized march.

His Highness added that the UAE, under the directives 
of its Wise Leadership, places the citizen at the forefront 
of its strategic plans and represents a mainstay in the 
country's march for the Next Fifty Years. This embodies 
the UAE's firm approach to caring for the people of the 
country, raising their standard of living and enhancing 
the quality of life for citizens at the country level.
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Intensive Market Control in Ras Al Khaimah
Ras Al Khaimah Municipality De-

partment -Public Health Adminis-
tration (PHA) has intensified its field 
campaigns in Livestock Markets, 
Poultry, and Meat sales Facilities, 
which were witnessing a turnout by 
community members to provide Eid 
supplies.

The Public Health Administration 
directed the inspectors to be pre-
sent in the various facilities oper-
ating in the Emirate to verify their 
compliance with the various Public 
Health Measures that ensure the 
provision of services to the consum-
ers that meet the requirements, 
contribute to maintaining Public 
Health and Safety and enhance the 
services provided in the facilities.

Shaima Al Teneiji, Director of 
PHA, said that PHA had developed 
a plan to prepare and receive the 
blessed Eid Al Adha by allocating 
inspectors to carry out field visits 
to all facilities, and call on them 
to fully comply with various Public 
Health Requirements to provide the 
best types of service and products 
to the public dur-
ing this period of 
the year. Al Te-
neiji stated that 
the PHA has im-
plemented cam-
paigns on various 
establishments, 
and a great focus 
will be placed on 
the shops selling 
poultry, meat 
and the livestock 
market in par-
ticular. Given the 

orientation of different members of 
the community towards buying car-
casses and sacrifices that are slaugh-
tered during the days of Eid in order 
to verify the safety of all animals dis-
played in the markets, their compli-
ance with health requirements and 
their freedom from diseases. 

Al Teneiji indicated that PHA di-
rected several measures to the live-
stock market during this period, 
including providing 3 observers and 
a veterinarian throughout the speci-
fied market period from 5 am until 
8 pm, with the aim of ensuring the 
safety of all sheep and animals and 
that they are free from epidemic 
and infectious diseases. Al Teneiji 
added, "The presence of observers 
also comes with the aim of provid-
ing assistance and support to the 
people heading to the markets who 
wish to buy and choose the appro-
priate sacrifices that meet the re-
quirements."

Al Teneiji also revealed that the 
livestock market witnessed the 
completion of the first phase of 

maintenance work, which included 
facilities and bathrooms, and the 
decks tables will be maintained in 
the next stage. Al Teneiji stated that 
PHA is fully prepared to receive the 
residents' comments, complaints 
and suggestions related to the mar-
kets that fall within its jurisdiction, 
especially during the holidays, to 
work on verifying the validity of the 
complaint submitted and to direct 
the inspectors concerned with the 
market and work to follow up the 
situation and take the necessary 
measures.

In addition, the Municipality 
Department announced working 
hours in slaughterhouses and mar-
kets during Arafa and Eid, which 
requires doubling efforts and ex-
tending work periods to meet the 
needs and full readiness to provide 
services as soon as possible to indi-
vidual consumers.

Al Teneiji stated that working 
hours in each of the Central Slaugh-
terhouse in Falaya, Ras Al Khaim-
ah Slaughterhouse and Al Ghail 

Slaughterhouse 
on the day of 
Arafa are from 
05:00 am un-
til 08:00 pm, 
the first day 
of Eid are im-
mediately after 
Eid Prayer un-
til 08:00 pm, 
while the sec-
ond and third 
days of Eid 
from 06:00 am 
until 08:00 pm.
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Ras Al Khaimah Municipality: Closing 6 facilities that 
violated Health Requirements

Ras Al Khaimah Mu-
nicipality- Public Health 
Administration (PHA) 
carried out 594 inspec-
tion visits to the facilities 
under its control before 
and during Eid Al Adha. 
It monitored and is-
sued 181 violations and 
warnings, in addition to 
closing 6 facilities that 
did not comply with 
Public Health Require-
ments.

Shaima Al Teneiji, 
Director of PHA, said 
that the Administra-
tion carried out several inspection 
campaigns on the establishments 
that are under its jurisdiction and 
oversight in order to tighten control 
over them and called on them to 
fully comply with the various Pub-
lic Health Requirements. Where the 
number of inspection campaigns 
carried out during Eid al-Adha by 
the Health and Environmental Con-
trol Department reached 8.

Al Teneiji stated that those cam-
paigns included carrying out 70 
inspection visits to certain facilities, 
including men's barbershops, wom-
en's beauty centers, fitness clubs, 
and laundry stores.

Al Teneiji pointed out that dur-
ing those visits, 14 facilities were 
violated and 10 other facilities were 
warned, due to several reasons, in-
cluding the employment of workers 
without obtaining health cards, the 
lack of workers’ commitment to the 
work uniforms, and the lack of at-
tention to the cleanliness and sterili-
zation of the devices and tools used.

The Director of PHA stated that 
the Food Control Section was able 
to carry out 169 visits, which in-
cluded covering the Retail Sector 
of supermarkets and hypermarkets, 
Tourism Sector of hotels, Vegetable 
and Fruit Trade Sector, Restaurants 
and Catering Sector, popular kitch-
ens, and the Free Zones Sector.

The Director of Public Health Ad-
ministration indicated that these 
visits resulted in monitoring 24 
violations, and that the number of 
warnings amounted to 112, and 3 
facilities were closed. The reasons 
for the violations were the accu-
mulation of products, poor storage, 
lack of cleanliness of the facility, 
purchasing from unaccredited sup-
pliers, and the facility not meeting 
the relevant health requirements. In 
addition to the design and the se-
quential course of food and the lack 
of commitment to the cleanliness of 
facilities and personal hygiene.

Al Teneiji stated that Veterinary 
Control and Services Section car-
ried out an intensive campaign on 

the livestock market, where all pens 
and animals were inspected to en-
sure their safety and freedom from 
epidemic and common diseases. All 
waste and manure were disposed of 
in the market, and the continuity of 
inspection, spraying, and registra-
tion procedures for all incoming and 
outgoing animals to and from the 
market was emphasized.

Al Teneiji added: The market was 
sprayed twice during the month 
preceding Eid Al Adha against in-
sects, external parasites and disease 
vectors. An intensive campaign was 
carried out on butcheries and poul-
try slaughterhouses to ensure their 
safety and fulfill all the health re-
quirements of the activity to ensure 
the safety of the offered products 
and their suitability for human con-
sumption.

Al Teneiji indicated that the to-
tal number of inspected facilities 
amounted to 355, which revealed 
13 violations, 8 warnings, 4 obser-
vations, the closure of 3 facilities 
and the issuance of 6 pledges.
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A delegation from Ras Al Khaimah Municipality
 visits DED

Ras Al Khaimah Municipality Department 
celebrates Architect’s Day

Within the plans of the Corporate 
Communications Office in Ras Al 
Khaimah Municipality Department, 
which aims to continually develop 
the applicable work mechanisms, 
and within the framework of ensur-
ing access to the best practices ap-
plied in other entities.

Ras Al Khaimah Municipality De-
partment- Corporate Communica-
tions Office made a benchmarking 

with the Corporate Communica-
tions Office of the Department of 
Economic Development in Ras Al 
Khaimah. The visiting delegation 
of the Department was briefed on 
the work mechanism applied in Ras 
Al Khaimah Economy in the areas 
related to the work of Corporate 
Communications Offices, such as 
organizing community initiatives 
and festivals, in addition to the 

media role of the Corporate Com-
munications Office, which aims to 
enhance the Corporate Reputation 
of the Department. The meeting 
included a discussion and exchange 
of ideas between the two parties 
on many points related to the work 
and its development.

At the end of the visit, the delega-
tion of Ras Al Khaimah Municipality 
thanked the team of the Corpo-

rate Communica-
tions Office at the 
Department of 
Economic Develop-
ment for the warm 
reception and their 
effective and fruit-
ful cooperation in 
providing an in-
tegrated explana-
tion of their work 
mechanism.

Ras Al Khaimah Municipality Department celebrated 

the Architect’s Day, which is celebrated globally on 1st 

July every year. The Municipality Department is keen to 
participate in such events that come within the juris-
diction and field of work of the Municipality Depart-
ment’s work. The Department also seeks to motivate its 
employees and value their role in developing work and 

motivating them to 
always provide the 
best.

U n d o u b t e d l y , 
architecture has a 
major role in beauti-
fying cities through 
creativity in urban 
designs and the 
creation of distinc-
tive buildings.
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It is an organized set of programs to compare 
practical tests between laboratories,

This test provides an objective way to judge the 
actual performance of laboratories within a group 
of participating laboratories and provides assurance 
of competence.

Laboratory recognition programs rely entirely 
on this type of assessment, and it is necessary 
to successfully participate and continue in 
professionally administered proficiency testing 
programs to maintain recognition status in all 
accreditation programmes.

Proficiency tests are considered one of the best 
ways to monitor the efficiency of laboratories’ 
performance. Samples are distributed to participating 
laboratories by accredited international bodies or 
bodies. Then the results obtained from participating 
laboratories are collected and evaluated centrally by 

the organizing bodies of these programmes, and 
then each laboratory is informed of its performance 
compared to the performance of these programmes. 
other laboratories and comparing its results with 
the real result, and accordingly the participating 
laboratories are evaluated and ranked.

The credibility of laboratory results depends on 
a number of factors, the most important of which 
are:

• Accurate performance of devices and 
equipment.

• The quality of the materials used.
• Performance of the technical staff.

Accuracy in the performance of devices and 
equipment can be controlled through calibration, 
maintenance and periodic examination. As for 
materials, they are controlled by quality control 
certificates, and adherence to the conditions 

Proficiency Testing – PT 
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of preservation, storage and handling that are 
documented during the purchase process. With 
regard to the performance of the examiners, it 
is monitored by internal comparison between 
laboratory results and the performance of individual 
operations.

As for the proficiency test, it allows to know the 
extent of the joint application of the three factors 
mentioned above, in particular the examination 
of the overall competence of the examiners, 
by providing ease in discovering errors in the 
performance of equipment when there is a deviation 
in the results from the expected results, as well as 
the difference in the performance of individuals. It 
plays an important role in determining how close 
the laboratory result is to the actual result.

The assessment of competency in laboratories 
has taken great interest from the organizers and 
providers of these programs, and it has shown clear 
success in evaluating many of the participating 
laboratories, and many of them have obtained the 
international accreditation certificate based on the 
international standard ISO/IEC 17025.

The proficiency test increases the level of 
confidence in the results of the analyzes and 
examinations conducted by laboratories, in addition 

to international recognition. Laboratories that have 
passed proficiency tests are considered reference 
laboratories for other laboratories working in the 
same field.

In order for a laboratory to demonstrate 
confidence in its results it must participate in 
proficiency tests with sufficient frequency, although 
proficiency tests are one of several clauses in ISO/
IEC 17025 that deal with actions that a laboratory 
can take to ensure confidence in Examination 
results, however, the accreditation bodies consider 
the proficiency tests a mandatory and essential 
procedure for obtaining accreditation, as the reason 
why the accreditation bodies give great importance 
to the proficiency test is that they are the best 
accurate tests to know the capacity of the laboratory 
and are as close as possible to representing the 
practical situation in which the laboratory works.

The Laboratories Department of Ras Al Khaimah 
Municipality has adopted international proficiency 
testing programs since the beginning of 2019, 
and the success rate in these tests is %100, which 
indicates the accuracy of the laboratory test results 
and the efficiency of the equipment and technical 
staff working.
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In the previous part that was published in Issue # 537, 
we discussed the concept of Transformational Leader-
ship and some of the characteristics of a Transforma-
tional Leader. Here we will delve deeper into more ad-
vanced features that characterize a Transformational 
Leader.

The term Transformational Leadership appeared by 
the American Scientist Burns in the Late 20th Century 
in his book ‘Leadership’. Where he defined Transfor-
mational 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.”

Here, we will further address the most important ad-
vanced features of a Transformational Leader include 
the following:

1. Understands the philosophy of the Blood-
less Coup 

This is an ancient Ninja Strategy, which indicates that 
‘The best victory won without ever striking a blow’. The 
Transformational Leader knows how to won somebody 
over without fighting / arguing with them. He has great 
persuasive skills and acts with skills not with force. 

2. Understands that everyone has their blind-
fold

We all have blind spots and confirmation bias. Thus, 

the Transformational Leader has to understand others 
blind spots and has the skill to help them see and pass 
over their confirmation bias without hurting their ego. 
He needs to understand his own blind spots and how to 
overcome them, also he needs to eliminate those spots 
to save his own corporate. 

3. Understands the impact of ego on self and 
others

When we define ego, then we are talking about a 
person’s self-esteem that he defends. This ego makes us 
act differently with different people, thus if the Leader 
understands how the ego gets in his way, he will under-
stand how it get into others ways. If he has an insight 
of himself, then he can help others to pass their ego. 
4. Understands that every problem carries a 
solution with it that will appear later 

A leader understands that every problem he ever had, 
somebody else already had and wrote down the solu-
tion. Sometimes within the problem, the Transforma-
tional Leader would find a solution. Where success and 
overcoming problems require many essential elements 
such as: goals, teamwork, education, focus, creativity, 
motivation, innovation, etc.  
5. Understands that change involves letting 
go of old ideas and beliefs 

The leader must realize that new ideas and new ways 
of doing business fuels growth. No one can get to a 
new place without moving his or her step first. The 

Transformational
 Leadership 
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impact on Leading Change 
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leader must not let his beliefs lock him in, but rather, he 
must be open to new beliefs and ideas. 
6. Understands the way of cycles and change

Nothing is as constant as change. Those who adopt 
survive, and quickly thrive! People hate change because 
they feel secure and safe the way they are. A leader 
understands that after every down there is up, which 
is a normal cycle and he knows how to take advantage 
of both. 
7. Is a Master Persuader 

The great leader is the one who can persuade his staff 
about his ideas. He knows how to get his key allies to 
help him sell his new vision or ideas. The Transforma-
tional Leader has great persuasive skills to convince oth-
ers and thus elevate his corporate.  He is able to under-
stand the psychology of others and how to motivate 
them. 
8. Is trusted and can trust their staff 

The Transformational Leader knows how to build and 
maintain trust. He knows the consequences of breaking 
trust with their employees (No trust- No loyalty). Yet, the 
leader knows that he must trust and verify, this means 
he checks with the progress with employees to offer 
support and assistance and to give them the chance to 
present their skills and abilities. 
9.Understands different abilities and needs

People have widely varying abilities that we need to 

adopt to. Different people learn through different learn-

ing styles. Therefore, the Leader must use a combination 

of styles to match his staff’s learning with their abilities. 

He needs to consider that learning is based on pervious 

experiences, as no one can run without walking at first. 

The leader knows that even if the fundamentals are the 

same, the concept might be different. He is aware of 

individual needs and styles, thus he knows how to sup-

port, assist and motivate his team. 

10. Understands that everything he does 
counts

Everything you do as a leader either helps or hurt. If 

the leader says that he is going to do something that 

is nice, but if he is done that is real! The leader knows 

that every action sends messages to everyone else. 

Therefore, he must be aware of the type of messages 

he sends to his employees to maintain his corporate. 

With this, we have come to the end of the discus-

sion about Transformational Leadership. This deep sea 

that does not have enough lines to delve into it. There-

fore, dear reader, you can delve deeper into the con-

cept of Transformational Leadership and its features by 

expanding on reading about it. In short, ‘If you want to 

be great and successful, choose people who are great 

and successful and walk side by side with them.’ Ralph 

Waldo Emerson. 
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