
�شهرية ثقافية تعنى بال�ش�ؤون البلدية

العدد 491 ال�سنة الثانية و الأربعون 

رجب 1439 هـ ني�سان  » �أبريل « 2018م



يـــــــــ ــر �
 � �س ي   � ي   ب

سا  ر �

ـــــ  ـــــي ـــــ ـــــ يــــــــ  ــــــــ ــــــــ ــــــــــــا ب ــــــــــــ ــــــــــ  ــــــــــ

ـــر� ـــ ـــ يـــر � ـــ ـــ ـــ ـــ  � � ـــ ـــ ـــس ــيــ � ــ ــ ــ

ــ  ــ ــ ــ ــــ � ــــســــر� ـــ  ـــا ـــ ــــ  ــــا ــــ ـــ � ـــســـ ـــ �  

ــــا  ــــ ــــ ــــســــ ــــ ـــــا  ـــــيـــــ ـــــســـــ ـــــ ــــ  ــــ ــــ ــــ ــــــــا  ــــــــ

� ـــــ ـــــ ـــــ ـــــــل  ـــــــ أ ــــيــــ � ــــ ــــ ــــــــ � ــــــ 

Vision : 
A leading Municipality, for a sustainable 

environment.

Mission : 
Offering distinctive municipal services 

to achieve sustainability of urban 

development and public health for the 

entire society segments; supporting 

the growth and encouraging the invest-

ment, through optimal recruitment of re-

sources



1

ي ن � س ي  با ا ري  س

ن   1439 هـ ني�سان » �بريل « 2018م ب أ اني  � �س � � 491 �

ا’�سÎاكات ال�سنوية

داخل الدولة:
ا ه ــــــــــــر�  100  أ
ا ه  200 س�سـا 

خارج الدولة: 
ا ه  150 ـــــــــــــــر�  أ

ا  ه س�سا  225 
» ي سا �أ � ا  � س »ه �

اŸـــرا�ســـÓت 
ربي � � � ا �

ي  �أ � ا  �
يـ  ـــــ ــــــــــــر � �

  4  
ي  2466666 07 ها �
ــــــــ 2333355 07 � � ا

طبعت يف مطبعة النخيل

www.mun.rak.ae

magazine@mun.rak.ae

�أ     � س   �  � �  

�أ  ـــ  ــســر  ــ ــيــ�ــ بــا ــا  ــ ــ ــا

ي �

ــســ  ــ يــ ـــ  ـــ ـــ �   � ـــــــــ � ـــيـــ  ـــر  

ي  � ا

ــ  ــ ــ � �أ  ــســ  ــ ــ �  � ـــــ � ــل  ــ ــ   

ر يا �أ

ا  اب س أ ر  س    ر � � � 

سر سر �أم   ن

مÓحظة

ام سر � �

منذر حممد بن �شكر

ام ير � �

رير ي� �

اأحمد عبد الهادي الأحمد

 

رير �

د. هيثـم يحـيى اخلواجـــــة

جواهـــر �شلــطان ال�شــويـدي 

علياء عبدالعـزيز حمـيدان

رائـــد عـبــــد العـزيز هــالل

ر� � �

لــوؤي اأحمد كــــــحلة

مـــوز ة   ال�ســـويــدي

�

م . حممد اإبراهيم ال�شنيكي

�سي � سي  � س  أ �

خلود را�شـد املزروعـــي

خلـــــود �شــعيد ال�شـــكار

اآمنــــه عبــــيد النقــــبي

اأمانــي �شـعــيد النعــيـمي

عبــد العــزيـــز كـــــــــرم

ير س �

�ســـاكـــر

munrakae



áª«ÿG ¢SCGQ ájó∏H á∏› - 2018 / 4 - 491 :Oó©dG

2m u n r a k a e

املحتويات

5052 2836 24 21

حممد بن را�شد وحممد بن زايد واحلكام 

ي�شهدون زفاف حممد بن �شعود

ويل عهد راأ�س اخليمة ي�شارك 

يف مبادرة » من�شي معًا « 

للأوملبياد اخلا�س

4

20

�شعود القا�شمي ي�شهد احلفل اخلتامي جلائزة 

راأ�س اخليمة للقراآن الكرمي
6

11



áª«ÿG ¢SCGQ ájó∏H á∏› - 2018 / 4 - 491 :Oó©dG

3 m u n r a k a e

ر �ا وا ا

هذا  اأكان  �شواء  الواحد،  الفريق  بروح  والعمل  للتفاهم  عنوانًا  احلوار  يكون  اأن  البديهي  من 

احلوار ذاتيًا )حوار النف�س للنف�س( اأم كان من الآخر.

اأكد الباحثون اأن احلوار النافع واملفيد واجلاد ينطلق من تهيئة الذات لتغدو قادرة على  لقد 

ال�شتجابة للحوار، كما اأكد علماء النف�س والرتبية اأن املحاور اجليد هو الذي ميتلك القدرة على 

العطاء والنفتاح على الآخر، والرغبة يف التجديد والتجدد وال�شتفادة من ثقافة الآخر. 

املتحاورون  يتقبله  الذي  اجلاد  احل��وار  اأن  واملختلفة  واملتنوعة  املتعددة  التجارب  اأثبتت  لقد 

اأو�شع من الفهم والتفاهم  اأن يوؤدي اإىل الختلف ، بل �شيوؤدي وبالتاأكيد اإىل م�شاحات  ل ميكن 

اإىل  املتح�شرة  املجتمعات  اأدى احلوار يف  وبناًء على ذلك  والقتناع،  القبول  اأكرب من  وف�شاءات 

التقدم والنمو والتطور كما �شاهم يف املزيد من العطاء والإجناز. 

فاحلوار و�شيلة من و�شائل التفاهم، واأ�شلوب من اأ�شاليب تعميق الثقافة واملعرفة، ومرحلة من 

مراحل م�شرية العمل اإىل الأمام. 

نتائجه دون قناعة  اأن يحقق  اأن يكون من طرف واحد، ول ميكن  وعليه فاإن احلوار ل ميكن 

احل�شور باأهميته والإميان بجدواه .

اإن حوار الود والتقدير وحوار النهو�س بالعمل والإجناز اأو حوار الفهم اللئق من اأجل التقدير 

والود واحرتام اإن�شانية الإن�شان و ولوج بوابات التقدم من اأو�شع اأبوابها من اأهم اأنواع احلوار الذي 

يجب اأن نعتمده يف حياتنا. 

اب رال د ب �ش ن 

الفتتاحية
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حممد بن را�شد وحممد بن زايد واحلكام ي�شهدون زفاف حممد بن �شعود

بن  ال�شيخ حممد  ال�شمو  �شهد �شاحب 
را�شد اآل مكتوم، نائب رئي�س الدولة، رئي�س 
اهلل،  رع��اه  دب��ي،  ال���وزراء، حاكم  جمل�س 
اآل  زايد  ال�شيخ حممد بن  ال�شمو  و�شاحب 
القائد  نائب  اأب��وظ��ب��ي،  عهد  ويل  نهيان، 
ال�شمو  و�شاحب  امل�شلحة،  للقوات  الأعلى 
ع�شو  ال�شرقي،  حممد  ب��ن  حمد  ال�شيخ 
و�شاحب  الفجرية،  الأعلى، حاكم  املجل�س 
ال�شمو ال�شيخ �شعود بن را�شد املعل، ع�شو 
حفل  القيوين،  اأم  حاكم  الأعلى،  املجل�س 

ال�شمو  �شاحب  اأق��ام��ه  ال���ذي  ال�شتقبال 
ع�شو  القا�شمي،  �شقر  بن  �شعود  ال�شيخ 
اخليمة،  راأ�����س  ح��اك��م  الأع���ل���ى،  املجل�س 
حممد  ال�شيخ  �شمو  جنله  زف��اف   مبنا�شبة 
عهد  ويل  القا�شمي،  �شقر  بن  �شعود  بن 
بن  بطي  ال�شيخ  كرمية  اإىل  اخليمة،  راأ�س 
مكتوم بن جمعة اآل مكتوم، يف �شالة »البيت 
اأذن يف راأ�س اخليمة.  متوحد«، يف منطقة 
بن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  وه��ّن��اأ 
بن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو  و�شاحب  را�شد، 

املجل�س  اأع�شاء  ال�شمو  واأ�شحاب  زاي��د، 
الأعلى حكام الإمارات، وال�شيوخ، �شاحب 
و�شمو  �شقر،  ب��ن  �شعود  ال�شيخ  ال�شمو 
املنا�شبة. بهذه  �شعود،  بن  حممد   ال�شيخ 
ح�شر احلفل الذي ت�شمن زفاف 175 من 
اأبناء الوطن، اأي�شًا، �شمو ال�شيخ حمدان بن 
حممد بن را�شد اآل مكتوم، ويل عهد دبي، 
اآل مكتوم،  و�شمو ال�شيخ حمدان بن را�شد 
نائب حاكم دبي، وزير املالية، و�شمو ال�شيخ 
القا�شمي،  �شلطان  بن  �شامل  بن  عبداهلل 



áª«ÿG ¢SCGQ ájó∏H á∏› - 2018 / 4 - 491 :Oó©dG

5

ا%خبار

m u n r a k a e

عمار  ال�شيخ  و�شمو  ال�شارقة،  حاكم  نائب 
عجمان،  عهد  ويل  النعيمي،  حميد  ب��ن 
حممد  بن  حمد  بن  حممد  ال�شيخ  و�شمو 
ال�شرقي، ويل عهد الفجرية، و�شمو ال�شيخ 
اأم  حاكم  نائب  املعل،  را�شد  بن  عبداهلل 
حممد  بن  طحنون  ال�شيخ  و�شمو  القيوين، 
اآل نهيان، ممثل احلاكم يف منطقة العني، 
نهيان،  اآل  حممد  بن  �شرور  ال�شيخ  و�شمو 
و�شمو ال�شيخ هزاع بن زايد اآل نهيان، نائب 
اأبوظبي،  لإم��ارة  التنفيذي  املجل�س  رئي�س 
نهيان،  اآل  زايد  بن  من�شور  ال�شيخ  و�شمو 
�شوؤون  وزير  ال��وزراء،  جمل�س  رئي�س  نائب 
اآل  زايد  بن  حامد  ال�شيخ  و�شمو  الرئا�شة، 
اأبوظبي،  عهد  ويل  دي��وان  رئي�س  نهيان، 
نهيان  خليفة اآل  بن  حممد  ال�شيخ  و�شمو 
ال�شيخ  و�شمو  التنفيذي،  املجل�س  ع�شو 
اأحمد بن �شعيد اآل مكتوم، رئي�س هيئة دبي 
للطريان، الرئي�س الأعلى ملجموعة طريان 
الإمارات، و�شمو ال�شيخ من�شور بن حممد 
بن را�شد اآل مكتوم، و�شمو ال�شيخ ح�شر بن 
دائرة  مدير  مكتوم،  اآل  جمعة  بن  مكتوم 

بن  �شعيد  الدكتور  وال�شيخ  دب��ي،  اإع���لم 
حممد اآل نهيان، وال�شيخ نهيان بن مبارك 
اآل نهيان، وزير الت�شامح، وال�شيخ بطي بن 
مكتوم بن جمعة اآل مكتوم، وال�شيخ املر بن 
اآل مكتوم، وال�شيخ �شعيد  مكتوم بن جمعة 

بن مكتوم بن جمعة اآل مكتوم.
بن  حممد  ال�شيخ  احلفل  ح�شر  كما 
�شقر  بن  في�شل  وال�شيخ  القا�شمي،  �شقر 
�شركة  اإدارة  جمل�س  رئي�س  القا�شمي، 
»جلفار«،  ال��دوائ��ي��ة  لل�شناعات  اخلليج 
رئي�س  القا�شمي،  �شقر  بن  اأحمد  وال�شيخ 
اإدارة  جمل�س  رئي�س  اجل��م��ارك،  دائ���رة 
القت�شادية  اخليمة  راأ����س  مناطق  هيئة 
�شعود بن �شقر  اأحمد بن  وال�شيخ  »راكز«، 
بن  �شعود  ب��ن  خ��ال��د  وال�شيخ  القا�شمي، 
�شقر القا�شمي، رئي�س جمل�س اإدارة �شركة 
�شعود  بن  �شقر  وال�شيخ  املرجان،  جزيرة 
عبدامللك  وال�شيخ  القا�شمي،  �شقر  ب��ن 
اخلا�س  امل�شت�شار  القا�شمي،  ك��اي��د  ب��ن 
اخليمة،  راأ�����س  ح��اك��م  ال�شمو  ل�شاحب 
واملهند�س ال�شيخ �شامل بن �شلطان بن �شقر 

املدين،  الطريان  دائ��رة  رئي�س  القا�شمي، 
القا�شمي،  ع��ب��داهلل  ب��ن  حميد  وال�����ش��ي��خ 
وال�شيخ اأحمد بن حميد القا�شمي، وال�شيخ 
وال�شيخ خالد  القا�شمي،  بن عبداهلل  عمر 
بن  في�شل  وال�شيخ  القا�شمي،  عبداهلل  بن 
�شلطان بن �شامل القا�شمي، رئي�س جمل�س 
وال�شيخ  امل��ت��ح��د،  ال��ع��رب��ي  ال��ب��ن��ك  اإدارة 
���ش��ق��ر ب��ن خ��ال��د ب��ن ح��م��ي��د ال��ق��ا���ش��م��ي، 
راأ�س اخليمة  اإدارة موؤ�ش�شة  رئي�س جمل�س 
جا�شم  وال�شيخ  وعلومه،  الكرمي  للقراآن 
بن  �شلطان  وال�شيخ  القا�شمي،  حميد  بن 
�شقر  بن  جمال  وال�شيخ  القا�شمي،  �شامل 
بن �شلطان القا�شمي، رئي�س اللجنة العليا 
اخليمة،  راأ���س  يف  الهجن  ل�شباق  املنظمة 
رئي�س  القا�شمي،  كايد  بن  حممد  وال�شيخ 
وال�شيخ  الق��ت�����ش��ادي��ة،  التنمية  دائ����رة 
القا�شمي،  عبداهلل  بن  حميد  بن  عبداهلل 
راأ�س  حاكم  ال�شمو  �شاحب  مكتب  رئي�س 
اخليمة، وال�شيخ �شقر بن حممد بن �شقر 
راأ���س  لنادي  الأع��ل��ى  الرئي�س  القا�شمي، 
اخليمة الريا�شي الثقايف، وال�شيخ عبداهلل 
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بن حممد بن �شقر القا�شمي، نائب رئي�س 
دائرة اجلمارك، وال�شيخ �شلطان بن جمال 
بن �شقر القا�شمي، مدير �شوؤون املواطنني 
يف الديوان الأمريي براأ�س اخليمة، وال�شيخ 
دائرة  رئي�س  القا�شمي،  �شعود  بن  حممد 
عبد  ب��ن  خالد  وال�شيخ  امل��رك��زي��ة،  املالية 
دائ��رة  رئي�س  القا�شمي،  �شلطان  بن  اهلل 
وال�شيخ  بال�شارقة،  واجل��م��ارك  امل��وان��ئ 
�شلطان بن اأحمد القا�شمي، رئي�س جمل�س 
عبد  بن  �شامل  وال�شيخ  للإعلم،  ال�شارقة 
�شاحب  مكتب  رئي�س  القا�شمي،  الرحمن 
را�شد  وال�شيخ  ال�����ش��ارق��ة،  ح��اك��م  ال�شمو 
البلدية  دائ��رة  رئي�س  النعيمي،  حميد  بن 

والتخطيط يف عجمان، وال�شيخ عبدالعزيز 
التنمية  دائ��رة  رئي�س  النعيمي  حميد  بن 
وال�شيخ  عجمان،  اإم���ارة  يف  القت�شادية 
دائ��رة  رئي�س  ال�شرقي،  حممد  بن  �شالح 
وال�شيخ  بالفجرية،  والقت�شاد  ال�شناعة 
رئي�س  ال�شرقي،  حمد  بن  را�شد  الدكتور 
وال�شيخ  والإع��لم،  للثقافة  الفجرية  هيئة 
مكتوم بن حمد بن حممد ال�شرقي، وال�شيخ 
بن  خالد  وال�شيخ  املعل،  اأحمد  بن  حميد 
باأم  الأم��ريي  الديوان  رئي�س  املعل،  را�شد 
القيوين، وال�شيخ اأحمد بن �شعود بن را�شد 
التنفيذي  املجل�س  رئ��ي�����س  ن��ائ��ب  امل��ع��ل، 
بن  م���روان  وال�شيخ  القيوين،  اأم  لإم���ارة 

را���ش��د امل��ع��ل، رئ��ي�����س دائ����رة الأرا����ش���ي 
من  وع��دد  القيوين،  اأم  باإمارة  والأم��لك 
واأعيان  امل�شوؤولني  والوزراء، وكبار  ال�شيوخ 
وال�شخ�شيات  وال��ب��لد،  القبائل  ووجهاء 
ورجال الأعمال، وروؤ�شاء ومديري الدوائر 
وال��ه��ي��ئ��ات احل��ك��وم��ي��ة، وج��م��ع غ��ف��ري من 
ال��دول��ة. يف  القبائل  اأب��ن��اء  م��ن   املدعوين 
العر�شان  ال�شيوخ،  ال�شمو  اأ�شحاب  وهّناأ 
هانئة. �شعيدة  حياة  لهم  ومتنوا   وذويهم، 
ال��ف��رق احلربية  م��ن  وق��دم��ت جم��م��وع��ة 
من  جم��م��وع��ة  ال���ع���ازي،  وف���ن  وال�شعبية 
الإم��ارات��ي��ة،  الرتاثية  ال�شعبية  الأه��ازي��ج 

ابتهاجًا بهذه املنا�شبة ال�شعيدة. 
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حتت رعاية رئي�س الدولة : حممد بن را�شد وحممد بن زايد واحلكام يح�شرون تد�شني 
املوؤ�ش�س“ زايد  ” �شرح 

حتت رعاية �شاحب 
بن  خليفة  ال�شيخ  ال�شمو 
رئي�س  ن��ه��ي��ان  اآل  زاي���د 
” ح��ف��ظ��ه اهلل  ال���دول���ة 
�شرح   ” تد�شني  مت    ”
على  املوؤ�ش�س“  زاي����د 
كورني�س اأبوظبي تخليدًا 
املوؤ�ش�س  القائد  لذكرى 
العربية  الإم��ارات  لدولة 
امل���ت���ح���دة امل���غ���ف���ور ل��ه 
�شلطان  بن  زايد  ال�شيخ 
اآل نهيان طيب اهلل ثراه.

ح�������ش���ر م���را����ش���م 
���ش��اح��ب   .. ال��ت��د���ش��ني 
بن  ال�شيخ حممد  ال�شمو 
نائب  مكتوم  اآل  را���ش��د 
رئي�س  ال���دول���ة  رئ��ي�����س 
حاكم  ال����وزراء  جمل�س 

ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  و  اهلل“  ”رعاه  دب��ي 
اأبوظبي  عهد  ويل  نهيان  اآل  زاي��د  بن  حممد 
امل�شلحة و�شاحب  للقوات  الأعلى  القائد  نائب 
ع�شو  ال�شرقي  حممد  بن  حمد  ال�شيخ  ال�شمو 

�شاحب  و  ال��ف��ج��رية  ح��اك��م  الأع��ل��ى  املجل�س 

ع�شو  املعل  را���ش��د  ب��ن  �شعود  ال�شيخ  ال�شمو 

و�شاحب  القيوين  اأم  حاكم  الأع��ل��ى  املجل�س 

القا�شمي ع�شو  �شعود بن �شقر  ال�شيخ  ال�شمو 

املجل�س الأعلى حاكم راأ�س اخليمة.

حمدان  ال�شيخ  �شمو  التد�شني  ح�شر  كما 

اآل مكتوم ويل عهد دبي  را�شد  بن  بن حممد 

مكتوم  اآل  را���ش��د  ب��ن  ح��م��دان  ال�شيخ  �شمو  و 

ال�شيخ  �شمو  و  املالية  وزي��ر  دب��ي  حاكم  نائب 

نائب  القا�شمي  �شلطان  بن  �شامل  بن  عبداهلل 

ال�شيخ عمار بن حميد  ال�شارقة و �شمو  حاكم 

النعيمي ويل عهد عجمان و �شمو ال�شيخ حممد 

بن �شعود بن �شقر القا�شمي ويل 

عهد راأ�س اخليمة و �شمو ال�شيخ 

نهيان  اآل  حم��م��د  ب��ن  ط��ح��ن��ون 

العني  منطقة  يف  احلاكم  ممثل 

زاي��د  ب��ن  ه���زاع  ال�شيخ  �شمو  و 

املجل�س  رئي�س  نائب  نهيان  اآل 

�شمو  و  اأبوظبي  لإمارة  التنفيذي 

نهيان  اآل  زايد  بن  �شعيد  ال�شيخ 

�شمو  و  اأب��وظ��ب��ي  ح��اك��م  مم��ث��ل 

نهيان  اآل  زايد  بن  نهيان  ال�شيخ 

رئي�س جمل�س اأمناء موؤ�ش�شة زايد 

للأعمال  نهيان  اآل  �شلطان  بن 

والفريق  والإن�����ش��ان��ي��ة  اخل��ريي��ة 

���ش��م��و ال�����ش��ي��خ ���ش��ي��ف ب���ن زاي���د 

جمل�س  رئي�س  ن��ائ��ب  نهيان  اآل 

�شمو  و  الداخلية  وزي��ر  ال���وزراء 
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اآل  زايد  بن  من�شور  ال�شيخ 
جمل�س  رئي�س  نائب  نهيان 
الوزراء وزير �شوؤون الرئا�شة 
و �شمو ال�شيخ حامد بن زايد 
دي��وان ويل  رئي�س  نهيان  اآل 
ال�شيخ  �شمو  و  اأبوظبي  عهد 
و  نهيان  اآل  زاي��د  بن  ذي��اب 
�شمو ال�شيخ عمر بن زايد اآل 
جمل�س  رئي�س  نائب  نهيان 
اأم���ن���اء م��وؤ���ش�����ش��ة زاي����د بن 
للأعمال  نهيان  اآل  �شلطان 
و�شمو  والإن�شانية  اخلريية 
ال�����ش��ي��خ خ���ال���د ب���ن زاي���د 
جمل�س  رئ��ي�����س  ن��ه��ي��ان  اآل 
العليا  زاي��د  موؤ�ش�شة  اإدارة 
وذوي  الإن�شانية  للرعاية 
الإحتياجات اخلا�شة و�شمو 

اآل  خليفة  ب��ن  حممد  ال�شيخ 
ال�شيخ  �شمو  و  التنفيذي  املجل�س  ع�شو  نهيان 
�شمو  و  نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن  حممد  ب��ن  خالد 
نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن  حممد  ب��ن  ذي��اب  ال�شيخ 
رئي�س دائرة النقل يف اأبوظبي و معايل ال�شيخ 
و  الت�شامح  وزي��ر  نهيان  اآل  مبارك  بن  نهيان 

اآل  حممد  بن  اأحمد  بن  خالد  ال�شيخ  معايل 
خليفة وزير خارجية مملكة البحرين ال�شقيقة 
و عدد من ال�شيوخ وجمع من رفقاء ال�شيخ زايد 
رحمه اهلل و املقربني منه اإىل جانب الوزراء و 

كبار ال�شخ�شيات واأعيان الدولة.
ياأتي تد�شني �شرح زايد املوؤ�ش�س بالتزامن 
زايد“  ”عام  الوطنية  امل��ب��ادرة  اإط���لق  م��ع 

ال�شيخ خليفة  ال�شمو  اأعلن عنها �شاحب  التي 

اهلل  حفظه  الدولة  رئي�س  نهيان  اآل  زاي��د  بن 

مبنا�شبة مرور 100 عام على مولد ال�شيخ زايد 

بن �شلطان اآل نهيان طيب اهلل ثراه.

املوؤ�ش�س“ ال�شوء  زايد  ” �شرح  ي�شلط  و 

ع��ل��ى ال��غ��ر���س ال��ط��ي��ب ال���ذي زرع��ه 

نهيان  اآل  �شلطان  ب��ن  زاي��د  ال�شيخ 

املواطنني  نفو�س  يف  ث��راه  اهلل  طيب 

الفذة  القيادية  وال��روؤي��ة  واملقيمني 

التي كان يتمتع بها كما يحتفي بالأثر 

على  ل��ه  للمغفور  الكبري  الإي��ج��اب��ي 

م�شتوى الدولة والعامل.

املوؤ�ش�س  زاي��د  �شرح   ” مينح  و 

بالتوا�شل  �شعورًا  امل�شتقبل  ” اأجيال 
اأك��رب  ب�شكل  الرت���ب���اط  و  ال��ع��م��ي��ق 

رحمه  زاي���د  ال�شيخ  الأم����ة  مب��ن��ارة 

اأفكار  ا�شتلهام  من  و�شيمكنهم  اهلل، 

ل  التي  روؤيته  من  انطلقا  مبتكرة 

تزال تر�شم طريق التقدم والزدهار 

لدولة الإمارات العربية املتحدة.
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�شعود القا�شمي ي�شهد احلفل اخلتامي جلائزة راأ�س اخليمة للقراآن الكرمي

بن  �شعود  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  اأك��د 
�شقر القا�شمي ع�شو املجل�س الأعلى حاكم 
راأ�س اخليمة اأن جائزة راأ�س اخليمة للقراآن 
الكرمي حققت قفزات كبرية يف م�شريتها 
القراآنية املتميزة مما اأ�شفى عليها رونقًا 
خا�شًا تتميز به واأ�شبحت منوذجًا يحتذى 
به، ويق�شدها حفظة كتاب اهلل تعاىل يف 

كل عام للتناف�س الإيجابي اخللق.
ج���اء ذل���ك خ���لل احل��ف��ل اخل��ت��ام��ي 
ال�شيخ  �شمو  يرافقه  �شموه  �شهده  ال��ذي 
القا�شمي ويل عهد راأ�س  حممد بن �شعود 
راأ���س  بجائزة  الفائزين  لتكرمي  اخليمة 
الثامنة  دورتها  يف  الكرمي  للقراآن  اخليمة 
ع�شرة والتي تنظمها موؤ�ش�شة راأ�س اخليمة 
�شنويًا على م�شرح  الكرمي وعلومه  للقراآن 
مركز وزارة الثقافة وتنمية املعرفة براأ�س 

اخليمة.
راأ���س  حاكم  ال�شمو  �شاحب  واع���رب 
اخليمة عن فخره واعتزازه بتتويج حفظة 
ال���ق���راآن ال��ك��رمي و���ش��ع��ادت��ه ب��اإجن��ازه��م 
الكرمي  ال��ق��راآن  اأن  ..م��وؤك��دًا  ومثابرتهم 
ك��ت��اب ن���ور وه���داي���ة ي��غ��ر���س ال��و���ش��ط��ي��ة 
والعتدال يف النفو�س وهو جوهر الأخلق 

ال�شمحة ومنبع اخلري للجميع.
التي  املميزة  باجلهود  �شموه  واأ���ش��اد 
ت��ق��وم ب��ه��ا ال��ل��ج��ان امل��ن��ظ��م��ة ل��ل��ج��ائ��زة 
وترجمتها  يليق مبكانتها  ب�شكل  لإخراجها 
الدولة  وتوجهات  احلكيمة  القيادة  ل��روؤى 
من خلل املحا�شرات التي تنظمها لأفراد 
من  كبرية  اأع���داد  عليها  ويقبل  املجتمع 
اإليه  اأفراد املجتمع وامل�شتوى الذي و�شلت 
على مدار 18 عامًا ب�شجل حافل بالإجناز 

والإبداع.
بن  �شقر  ال�شيخ  الحتفالية  ح�شر 
جمل�س  رئي�س  القا�شمي  حميد  بن  خالد 
اإدارة موؤ�ش�شة راأ�س اخليمة للقراآن الكرمي 
عام  مدير  ال�شحي  حممد  واأحمد  وعلومه 
وعدد  الإدارة  جمل�س  واأع�شاء  املوؤ�ش�شة 
م��ن ال�����ش��ي��وخ وك��ب��ار امل�����ش��وؤول��ني واأع��ي��ان 
املحلية  احلكومية  الدوائر  ومدراء  البلد 
وممثلو ال�شركاء ال�شرتاتيجيني واجلهات 
والدعاة  واملحا�شرون  للجائزة  الراعية 
بالإ�شافة  واملهتمون  اجلائزة  فعاليات  يف 
واأهاليهم وجمع غفري من  املت�شابقني  اإىل 

اأفراد املجتمع غ�شت بهم القاعة.
تلوة  على  احلفل  فقرات  وا�شتملت 

املت�شابق  تلها  احلكيم  الذكر  من  عطرة 
املت�شابقني  اأح���د  نا�شر  حممد  امل��واط��ن 
ال��ف��ائ��زي��ن ب��اجل��ائ��زة وال����ذي ���ش��ارك يف 
الكرمي رغم كونه  للقراآن  العامة  امل�شابقة 
عر�س  ذلك  تل  الهمم  اأ�شحاب  فئة  من 
فيديو ي�شتمل على اأبيات �شعرية عن املغفور 
له ال�شيخ زايد بن �شلطان اآل نهيان طيب 
ال�شحي  حممد  اأحمد  األقى  ثم  ث��راه،  اهلل 
فيلم  وبعد ذلك مت عر�س  كلمة اجلائزة، 
يف  اجل��ائ��زة  اإجن���ازات  حكاية  ي�شتعر�س 
وحتى  بدايتها  منذ  ع�شرة  الثامنة  دورتها 
نهايتها والأحداث والفعاليات التي نظمتها 

خلل الدورة احلالية.
بعد ذلك كرم راعي اجلائزة �شاحب 
ويل  و�شمو  اخليمة  راأ����س  ح��اك��م  ال�شمو 
واملت�شابقني  ال��راع��ي��ة  اجل��ه��ات  ال��ع��ه��د  
يف  الثالث  اإىل  الأول  املركز  من  الفائزين 
غمرت  وال�شرور  بال�شعادة  امتلأت  اأجواء 
لهم  �شموهما  لتكرمي  املت�شابقني  نفو�س 
املالية،  واملكافاآت  ال�شهادات  واإهدائهما 
واأهدى ال�شيخ �شقر القا�شمي درع اجلائزة 
وبعد  راأ�س اخليمة  ال�شمو حاكم  ل�شاحب 
ذلك كرم ال�شيخ �شقر بن خالد القا�شمي 
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املت�شابقني الفائزين من املركز الرابع اإىل 
العا�شر واملتعاونني وجلان التحكيم وفريق 

العمل.
بن  خ��ال��د  ب��ن  �شقر  ال�شيخ  واأو���ش��ح 
هذا  اخلتامي  احلفل  اأن  القا�شمي  حميد 
نوعه  من  فريد  خا�س  بطعم  متيز  العام 
فرحة  ف��رح��ت��ني،  اإىل  فرحتنا  وحت��ول��ت 
بح�شور �شاحب ال�شمو حاكم راأ�س اخليمة 
العهد  ويل  �شمو  بح�شور  الثانية  والفرحة 
كافة  اإىل  وال�شرور  ال�شعادة  اأدخ��ل  مما 
ب��اجل��ائ��زة  ال��ف��ائ��زي��ن  املت�شابقني  ق��ل��وب 
يف  احلكيمة  قيادتنا  جهود  يعك�س  وه��ذا 
املثمرة  الفعاليات  هذه  مثل  ورعاية  دعم 
والتاألق  للتناف�س  املجتمع  يق�شدها  التي 

وال�شتفادة من براجمها املتنوعة.
ال�شحي  اأحمد حممد  قال  ومن جانبه 
ال�شمو  �شاحب  اإن  كلمته خلل احلفل  يف 
يح�شر  القا�شمي  �شقر  بن  �شعود  ال�شيخ 
وي�����ش��رف ح��ف��ل اجل���ائ���زة ���ش��ن��وي��ًا وه��ذا 
التي  اجلائزة  بهذه  �شموه  اهتمام  يعك�س 
ال�شيخ �شقر بن حممد  له  املغفور  اأ�ش�شها 
وتكرميه  ودعمه  ثراه  اهلل  طيب  القا�شمي 
التوعوية،  وبالفعاليات  اهلل  كتاب  حلفظة 
القيم  تعزيز  على  اجلائزة  حر�س  موؤكدًا 
ال��ق��ي��ادة احلكيمة  الإي��ج��اب��ي��ة وف��ق روؤي���ة 

والقيادة  للوطن  والنتماء  الولء  وتكري�س 
والأخ����لق  والع���ت���دال  الو�شطية  ون�����ش��ر 
التطرف  من  النا�شئة  وحت�شني  ال�شمحة 
والإرهاب عرب الدورات العلمية التاأ�شيلية 
�شماحة  يرتجموا  اأن  اإىل  الفائزين  داعيًا 
ورقي  اأخلقهم  جمال  يف  الكرمي  القراآن 
�شلوكهم والتفافهم حول قيادتهم احلكيمة 

واملحافظة على وطنهم.
بجزيل  املوؤ�ش�شة  ع��ام  م��دي��ر  وت��وج��ه 
حاكم  ال�شمو  ل�شاحب  والعرفان  ال�شكر 
احلفل  وح�شوره  لت�شريفه  اخليمة  راأ���س 
املت�شابقني  اأب��ن��ائ��ه  ل��ت��ك��رمي  اخل��ت��ام��ي 
وحت��ف��ي��زه��م مم��ا ك���ان ل��ه ب��ال��غ الأث����ر يف 
�شنويًا  الدعم  وتقدمي  ولرعايته  نفو�شهم 
ا�شم  حتمل  التي  املباركة  اجل��ائ��زة  لهذه 
كذلك  والتقدير  بال�شكر  وتوجه  الإم���ارة 
حفل  وت�شريفه  حل�شوره  العهد  ويل  اإىل 

اجلائزة.
اأمني  �شبيعان  اإبراهيم  اأحمد  واأ�شار 
الكرمي  للقراآن  اخليمة  راأ���س  جائزة  عام 
اأنه  اإىل  لها  املنظمة  العليا  اللجنة  ورئي�س 
 142 بلغ عدد الفائزين الذكور هذا العام 
ما  الثمانية  اجلائزة  م�شابقات  يف  فائزًا 
عدا امل�شابقة الن�شائية للقراآن الكرمي فيما 
�شيتم تكرمي الفائزين يف م�شابقة اأ�شحاب 

العقابية  املوؤ�ش�شات  الهمم وم�شابقة نزلء 
بهم  خا�س  تكرمي  حفل  يف  والإ�شلحية 
اأ�شماءهم  763 مت�شابقًا ر�شحوا  اأ�شل  من 
من  جن�شية   45 ومب�شاركة  اجل��ائ��زة  اإىل 
اجلائزة  و���ش��ول  يعك�س  مم��ا  ال��ع��امل  دول 
اإىل العاملية ومتيزها حتى اأ�شبحت جائزة 
يق�شدها حفظة كتاب اهلل من جميع دول 

العامل.
الذي  الكبري  بالدعم  �شبيعان  واأ�شاد 
احلكيمة  القيادة  من  اجلائزة  به  حتظى 
بالدولة ورعاية �شاحب ال�شمو ال�شيخ �شعود 
اخليمة،  راأ���س  حاكم  القا�شمي  �شقر  بن 
لتتحقق  الإجن��ازات مل تكن  اأن كل  موؤكدًا 
لول دعم �شموه الدائم للجائزة واهتمامه 
متتالية  اإجنازات  بذلك  بها، حتى حققت 
مهنئًا  �شموه  يدعمها  لطاملا  وا�شتثنائية 
وح�شولهم  لفوزهم  الفائزين  املت�شابقني 
على املراكز الع�شرة الأوىل متمنياً اأن يكون 
حياتهم  يف  لتميزهم  بوابة  التكرمي  ه��ذا 
امل�شتقبلية مبا ينفع دينهم ووطنهم ويخدم 
بال�شكر  متوجها  وجمتمعهم  ق��ي��ادت��ه��م 
ال��دوؤوب  لعمله  العمل  فريق  اإىل  اجلزيل 
واإخراجها  اأ�شهر   6 امتداد  باجلائزة على 
بال�شكل الذي عودت املجتمع وتعودوا عليه 

متمنيا دوام النجاح والتميز للجميع.
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�شعود القا�شمي ي�شارك طلبة اأكادميية راأ�س اخليمة فعاليات ) اأ�شبوع الكتاب (
ال�شمو  اأكد �شاحب 
�شقر  بن  �شعود  ال�شيخ 
القا�شمي ع�شو املجل�س 
الأع���ل���ى ح��اك��م راأ����س 
ال���ق���راءة  اأن  اخل��ي��م��ة 
ج��زءًا  ت��ك��ون  اأن  يجب 
العملية  ح��ي��ات��ن��ا  م���ن 
وغذاء الروح املتعط�شة 
ملا  والإط����لع  للمعرفة 
تعزيز  يف  دور  من  لها 
وتنمية  بالنف�س  الثقة 
امل���ه���ارات الإب��داع��ي��ة 
ال��ط��ل��ب��ة نحو  وحت��ف��ي��ز 
ال��ت��ف��ك��ري الإب����داع����ي 

والتميز الأكادميي.
ج����اء ذل����ك خ��لل 

راأ���س  اأك��ادمي��ي��ة  ط��لب  �شموه  م�شاركة 
” التي  الكتاب  ” اأ�شبوع  اخليمة فعاليات 
مهارات  تعزيز  بهدف  الأكادميية  تنظمها 
القراءة وحب الطلع لدى الطلب وذلك 
بن �شقر  بن حممد  ال�شيخ �شقر  بح�شور 
راأ���س  ل��ن��ادي  الأع��ل��ى  الرئي�س  القا�شمي 
اخليمة الريا�شي واملهند�س يو�شف الأ�شقر 
رئي�س جمل�س اإدارة اأكادميية راأ�س اخليمة 

ور�س هول مدير الأكادميية.
راأ���س  ح��اك��م  ال�شمو  �شاحب  واأ���ش��ار 
يف  ال��ق��راءة  ثقافة  غر�س  اأن  اإىل  اخليمة 
واملدر�شة  الأ���ش��رة  واج��ب  الن�سء  نفو�س 
من  مي��ك��ن  ح��ي��ث  ع���ام  ب�شكل  وامل��ج��ت��م��ع 
ال�شلوكية  املهارات  تنمية  القراءة  خلل 
م��دارك  وتو�شيع  الن��ت��م��اء  روح  وت��ع��زي��ز 
العقل والتفكري لذا كان من ال�شروري زرع 
هذه الثقافة يف نفو�س الطلب من خلل 

الأ�شاليب والتقنيات احلديثة.

وق����راأ ���ش��م��وه ع��ل��ى اأب��ن��ائ��ه ال��ط��لب 
ال�شدق واملحبة  ق�شة ق�شرية حتث على 
وال��ت��ع��اون ب��ني الأ���ش��دق��اء و���ش��ط جت��اوب 
تبادل  كما  الطلبة  قبل  من  كبري  وتفاعل 
كان  التي  الودية  الأح��ادي��ث  معهم  �شموه 
لدى  وال�شعادة  الب�شمة  ر�شم  يف  الأثر  لها 

الطلبة .
اأ���ش��اد امل��ه��ن��د���س يو�شف  م��ن ج��ان��ب��ه 
�شاحب  يوليها  ال��ت��ي  بالرعاية  الأ���ش��ق��ر 
ال�شمو حاكم راأ�س اخليمة لأكادميية راأ�س 
اإىل  م�شريًا   .. اخليمة 
اأن م�شاركة �شموه اأبناءه 
الطلب فعاليات اأ�شبوع 
من  ج���زءًا  تعد  الكتاب 
بالتعليم  �شموه  اهتمام 
الإم���ارة  يف  ع��ام  ب�شكل 
امل�شتمرة  وت��وج��ي��ه��ات��ه 
جانب  تعزيز  ب�شرورة 
ال���ت���ف���ك���ري الإب�����داع�����ي 
الذاتية  املهارات  وتنمية 
واخل��روج  الطلب  لدى 
التقليدي  ال��ن��م��ط  م��ن 

نحو الإبداع والبتكار.
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حاكم راأ�س اخليمة ي�شتقبل �شلطان بن خليفة

حاكم راأ�س اخليمة ي�شتقبل ال�شفرية الأمريكية مبنا�شبة انتهاء مهام عملها يف الدولة

ا�شتقبل �شاحب ال�شمو 
ب���ن �شقر  ���ش��ع��ود  ال�����ش��ي��خ 
املجل�س  ع�شو  القا�شمي 
الأعلى حاكم راأ�س اخليمة 
مبدينة  ���ش��م��وه  ق�����ش��ر  يف 
بح�شور  حممد  ب��ن  �شقر 
���ش��م��و ال�����ش��ي��خ حم��م��د بن 
القا�شمي  �شقر  بن  �شعود 
اخليمة  راأ������س  ع��ه��د  ويل 
الدكتور  ال�شيخ  �شمو  اليوم 
�شلطان بن خليفة اآل نهيان 
ال�شمو  �شاحب  م�شت�شار 

رئي�س الدولة.
ال�شيخ   .. اللقاء  ح�شر 
القا�شمي  �شقر  ب��ن  عمر 
وال�شيخ خالد بن �شعود بن 

�شقر القا�شمي و ال�شيخ �شقر بن حممد بن 
راأ�س  لنادي  الأعلى  الرئي�س  القا�شمي  �شقر 

اخليمة الريا�شي الثقايف و ال�شيخ حممد بن 
حميد القا�شمي الع�شو املنتدب بهيئة مناطق 
ال�شيخ  و   » راكز   « القت�شادية  اخليمة  راأ���س 
مدير  القا�شمي  �شقر  بن  جمال  بن  �شلطان 

الأمريي  الديوان  يف  املواطنني  �شوؤون  اإدارة 
الوطني  املجل�س  اأع�شاء  اإىل جانب عدد من 
والهيئات  الدوائر  ومدراء  وروؤ�شاء  الحتادي 

احلكومية بالمارة. 

ا�شتقبل �شاحب ال�شمو 
ب���ن �شقر  ���ش��ع��ود  ال�����ش��ي��خ 
املجل�س  ع�شو  القا�شمي 
الأعلى حاكم راأ�س اخليمة 
مدينة  يف  �شموه  ق�شر  يف 
���ش��ق��ر ب��ن حم��م��د ���ش��ع��ادة 
���ش��ف��رية  ل��ي��ف  اأ  ب����ارب����ارا 
الوليات املتحدة الأمريكية 
على  لل�شلم  قدمت  التي 
�شموه مبنا�شبة انتهاء مهام 
عملها �شفرية لبلدها لدى 

الدولة. 
ال�شمو  �شاحب  ومتنى 
ح����اك����م راأ����������س اخل��ي��م��ة 
لل�شفرية الأمريكية التوفيق 
م��ه��ام��ه��ا  يف  وال����ن����ج����اح 

اجلديدة مثنيًا على ما قامت به خلل فرتة 
عملها من تعزيز اأوا�شر العلقة القائمة بني 
املجالت  من  العديد  يف  ال�شديقني  البلدين 

وال�شتثمارية  والقت�شادية  التجارية  خا�شة 

والتعليمية وال�شحية.

ال�شال  اأحمد  �شعادة �شالح  اللقاء  ح�شر 

اخليمة  راأ�س  حاكم  ال�شمو  �شاحب  م�شت�شار 

يف  امل�شت�شار  الكيت  اأحمد  حممد  و�شعادة 

�شويدان  را���ش��د  و�شعادة  الأم���ريي  ال��دي��وان 

الت�شريفات  دائ����رة  ع���ام  م��دي��ر  اخل��اط��ري 

وال�شيافة. 
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حاكم راأ�س اخليمة ي�شتقبل ال�شفري البحريني

حاكم راأ�س اخليمة ي�شتقبل وفود رو�شيا وبلجيكا والنم�شا امل�شاركة بالأوملبياد اخلا�س

�شاحب  ا�شتقبل 
�شعود  ال�شيخ  ال�شمو 
القا�شمي  �شقر  بن 
ع�������ش���و امل���ج���ل�������س 
راأ���س  حاكم  الأعلى 
ق�شر  يف   - اخليمة 
�شقر  مبدينة  �شموه 
�شعادة  ب��ن حم��م��د  
حم���م���د ب�����ن ح��م��د 
�شقر املعاودة �شفري 
مم��ل��ك��ة ال��ب��ح��ري��ن 
لل�شلم  ق��دم  ال��ذي 
مبنا�شبة  �شموه  على 
م��ه��ام عمله  ان��ت��ه��اء 
لدى  لبلده  �شفريًا 

الدولة.
راأ���س  حاكم  ال�شمو  �شاحب  واأع���رب 
البحريني  لل�شفري  اأمنياته  ع��ن  اخليمة 
اجلديدة..  مهامه  يف  والنجاح  بالتوفيق 
مثنيًا �شموه على جهوده خلل فرتة عمله 
الثنائية  اأوا�شر العلقة  بالدولة يف تعزيز 

العديد  ال�شقيقني يف  البلدين  القائمة بني 

من املجالت.

ح�شر اللقاء .. ال�شيخ �شقر بن حممد 

لنادي  الأعلى  الرئي�س  القا�شمي  بن �شقر 

و�شعادة  الثقايف  الريا�شي  اخليمة  راأ���س 

�شاحب  م�شت�شار  ال�����ش��ال  اأح��م��د  �شالح 

ال�شمو حاكم راأ�س اخليمة و�شعادة حممد 

اأحمد الكيت امل�شت�شار يف الديوان الأمريي 

مدير  اخلاطري  �شويدان  را�شد  و�شعادة 

عام دائرة الت�شريفات وال�شيافة.

ا����ش���ت���ق���ب���ل 
ال�شمو  ���ش��اح��ب 
بن  �شعود  ال�شيخ 
القا�شمي  �شقر 
ع�����ش��و امل��ج��ل�����س 
الأع����ل����ى ح��اك��م 
راأ��������س اخل��ي��م��ة 
يف  �شموه  بق�شر 
بن  �شقر  مدينة 
حم���م���د م��ع��ايل 
ح���������ش����ة ب���ن���ت 
حميد  بو  عي�شى 
وزي��������رة ت��ن��م��ي��ة 
رئي�شة  املجتمع 
الإرث  جل����ن����ة 
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ل�شت�شافة  العليا  للجنة  التابعة  واملجتمع 
يف  امل�شاركة  وال��وف��ود  اخلا�س  الأومل��ب��ي��اد 
اأ�شحاب  من  للأوملبياد  الإقليمية  الألعاب 

الهمم من رو�شيا وبلجيكا والنم�شا.
راأ���س  ح��اك��م  ال�شمو  �شاحب  ورح���ب 
له  متمنيًا   .. الريا�شي  بالوفد  اخليمة 
طيب الإقامة يف الدولة والتوفيق يف بطولة 
التي  اخلا�س  للأوملبياد  الإقليمية  الألعاب 
خ��لل  اأب��وظ��ب��ي  العا�شمة  ا�شت�شافتها 
الفرتة من / 14 حتى 22 / مار�س احلايل.

واأك����د ���ش��اح��ب ال�����ش��م��و ح��اك��م راأ����س 
ل���دورة  ال���دول���ة  ا���ش��ت�����ش��اف��ة  اأن  اخل��ي��م��ة 
الأوملبياد اخلا�س ياأتي تاأكيدًا على املكانة 
تتمتع  ال��ت��ي  الطيبة  وال�شمعة  املتميزة 

الر�شيدة  القيادة  بف�شل  الإم����ارات  بها 
اآل  ل�شاحب ال�شمو ال�شيخ خليفة بن زايد 
نهيان رئي�س الدولة ”حفظه اهلل“و�شاحب 
مكتوم  اآل  را�شد  بن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو 
الوزراء  جمل�س  رئي�س  الدولة  رئي�س  نائب 
ال�شمو  و�شاحب  اهلل“  ”رعاه  دبي  حاكم 
ويل  ن��ه��ي��ان  اآل  زاي���د  ب��ن  حم��م��د  ال�شيخ 
للقوات  الأعلى  القائد  نائب  اأبوظبي  عهد 
الإمارات  ال�شمو حكام  واأ�شحاب  امل�شلحة 
اأه��م  ت�شت�شيف  ال��دول��ة  اأ�شبحت  حيث 
يف  وجنحت  العاملية  الريا�شية  الأح��داث 
يعك�س  مما  واقتدار  جدارة  بكل  تنظيمها 
تنظيم  يف  ال�شابة  الوطنية  الكوادر  قدرة 

خمتلف البطولت.

راأ���س  حاكم  ال�شمو  �شاحب  وا�شتمع 

اأب���رز  ���ش��رح م��ف�����ش��ل ع���ن  اإىل  اخل��ي��م��ة 

ال��ف��ع��ال��ي��ات ال��ت��ي ���ش��ت��ق��ام يف الأومل��ب��ي��اد 

اخلا�س واأبرز الأحداث امل�شاحبة للبطولة 

الفرق  جلميع  التوفيق  �شموه  متمنيًا   ..

امل�شاركة التوفيق.

بنت  ح�شة  معايل  اأعربت  جهتها  من 

و�شكرها  تقديرها  ع��ن  حميد  ب��و  عي�شى 

ل�شاحب ال�شمو حاكم راأ�س اخليمة الذي 

قدم التوجيهات والن�شائح للريا�شيني من 

اأ�شحاب الهمم امل�شاركني يف هذا احلدث 

العاملي.

ويل عهد راأ�س اخليمة ي�شارك يف مبادرة ”من�شي معًا ” لالأوملبياد اخلا�س

�شموال�شيخ  ����ش���ارك 
�شقر  بن  �شعود  بن  حممد 
راأ���س  عهد  ويل  القا�شمي 
اخليمة يف مبادرة ”من�شي 
معًا“ للأوملبياد اخلا�س . 

معايل   .. �شموه  راف��ق 
ح�����ش��ة ب��ن��ت ع��ي�����ش��ى بو 
ح���م���ي���د وزي���������رة ت��ن��م��ي��ة 
ورئ��ي�����ش��ة جلنة  امل��ج��ت��م��ع 
التابعة  وامل��ج��ت��م��ع  الإرث 
ل�شت�شافة  العليا  للجنة 
و�شعادة  اخلا�س  الأوملبياد 
ع�شو  غبا�س  �شعيد  �شيف 
للأوملبياد  العليا  اللجنة 
 2019 اأب��وظ��ب��ي  اخل��ا���س 

املدير العام لهيئة اأبوظبي لل�شياحة والثقافة 
املجل�س  ع�شو  دروي�س  يو�شف  اأحمد  و�شعادة 
ال�شخ�شيات  م��ن  وع��دد  الحت���ادي  الوطني 
اخليمة  راأ���س  حكومة  يف  البارزة  والقيادات 
ح�شني  الفنان  من  م�شاركة  هناك  كانت  كما 
اجل�شمي وجمع كبري من اأ�شحاب الهمم من 
خمتلف  من  والعديد  الذهنية  الإع��اق��ة  فئة 
اإطار  يف  ذلك  و  الإم��ارة  يف  املجتمع  �شرائح 
ال�شتعدادات ل�شت�شافة الدولة دورة الألعاب 

 22 اإىل   14 من  اخلا�س  للأوملبياد  الإقليمية 
للأوملبياد  العاملية  وال���دورة  ال��ق��ادم  م��ار���س 

اخلا�س يف مار�س 2019.
بن  �شعود  بن  حممد  ال�شيخ  �شمو  واأك��د 
اأن  اخليمة  راأ���س  عهد  ويل  القا�شمي  �شقر 
مبادرة ”من�شي معًا“ جت�شد كل املفاهيم التي 
ت�شعى القيادة الر�شيدة يف دولة الإمارات اإىل 
وتعك�س  الإم��ارات��ي  املجتمع  داخ��ل  تر�شيخها 
ال�����ش��ورة الإي��ج��اب��ي��ة ل��ل��دول��ة يف اخل����ارج.. 
الإم���ارات  ثقافة  تتجلى  امل��ب��ادرة  ه��ذه  ففي 
جمع  بني  ت�شاوي  والتي  العادلة  و�شيا�شاتها 

تتجلى  كما  متييز  دون  م��ن  املجتمع  اأف���راد 
الهمم  اأ�شحاب  وتاأهيل  متكني  يف  خططها 
ومكونًا  التنمية  م�شرية  يف  �شركاء  ليكونوا 

طبيعيًا من الن�شيج الجتماعي للوطن.
الطريقة  هي  الريا�شة  اأن  �شموه  واعترب 
�شرائح  خمتلف  وا�شتقطاب  جلمع  الأم��ث��ل 
املجتمع وتعزيز التوا�شل بينها ملا يف الريا�شة 
م���ن ق��ي��م وم���ب���ادئ ت��رك��ز ع��ل��ى الح����رتام 
والتناف�س ال�شريف والنفتاح و اإبراز املهارات 
تنمية  وزارة  جهود  �شموه  وثّمن  والطاقات.. 
 2021 الإم����ارات  روؤي���ة  ترجمة  يف  املجتمع 
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مبادراتها  خ��لل  م��ن 
فقط  ت��رك��ز  ل  ال��ت��ي 
واإ�شراك  التوعية  على 
الق�شايا  يف  املجتمع 
حتر�س  بل  الإن�شانية 
على تفعيل دور الفئات 
يف  ك��اف��ة  الجتماعية 
الق�شايا  ه���ذه  تبني 
وال����دف����اع ع��ن��ه��ا مما 
حت��ق��ي��ق  يف  ي���������ش����ّرع 
الجتماعية  التنمية 
والق�����ت�����������ش�����ادي�����ة 
وتخت�شر  امل�شتدامة 
روؤي����ة  اإىل  ال���ط���ري���ق 
جميعًا  لنحتفي   2071
ب���اإم���ارات���ن���ا ك���اإح���دى 

اأف�شل دول العامل.
و�شدد �شموه على اأهمية مبادرة ”من�شي 
معًا“ وتزامنها مع عام زايد معتربًا اأن اإحياء 
اآل  ال�شيخ زايد  اإرث الأب املوؤ�ش�س املغفور له 
نهيان طيب اهلل ثراه يكون يف اللتزام املطلق 
القائد  هذا  بها  اآمن  التي  الإن�شانية  بالقيم 
الإن�شان  و�شعت  التي  مل�شريته  والوفاء  امللهم 

يف قائمة اأولوياتها.
بنت  ح�شة  م��ع��ايل  ق��ال��ت  جانبها  م��ن 
عي�شى بوحميد وزيرة تنمية املجتمع ورئي�شة 
العليا  للجنة  التابعة  واملجتمع  الإرث  جلنة 
متكني  اإن  اخل��ا���س  الأومل��ب��ي��اد  ل�شت�شافة 
اأ�شحاب الهمم كانت ول تزال حمورًا اأ�شا�شيًا 
فبف�شل  اخليمة  راأ����س  اإم����ارة  ت��وج��ه��ات  يف 
بن  �شعود  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  توجيهات 
حاكم  الأعلى  املجل�س  ع�شو  �شقرالقا�شمي 
حممد  ال�شيخ  �شمو  ومتابعة  اخليمة  راأ����س 
راأ�س  القا�شمي ويل عهد  �شعود بن �شقر  بن 
اخليمة حققت الإم��ارة اإجن��ازات م�شّرفة يف 

هذا الإطار.
م��ب��ادرة  اإن  ق��ائ��ل��ة:  معاليها  واأ���ش��اف��ت 
بو�شولها  اأهدافها  ت�شتكمل  معًا“  ”من�شي 
اإىل راأ�س اخليمة التي ل تاألو جهدًا يف توفري 
التي تنتهجها  التنموية  الدعم لكل املبادرات 
التغيري  حتقيق  يف  وامل�����ش��اه��م��ة  الإم������ارات 

الإيجابي يف حياة اأ�شحاب الهمم وا�شتنها�س 
روح التطوع لدى خمتلف الفئات الجتماعية 
ال��ت��ق��دم وي��ر���ش��خ دع��ائ��م  ي��دف��ع عجلة  مم��ا 

التنمية امل�شتدامة.
عبداهلل  حممد  م��ع��ايل  ق��ال  جهته  م��ن 
ل�شت�شافة  العليا  اللجنة  رئي�س  اجلنيبي 
اإم���ارة راأ����س اخليمة  اإن  الأومل��ب��ي��اد اخل��ا���س 
بن  �شعود  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  وبتوجيهات 
حاكم  الأعلى  املجل�س  ع�شو  القا�شمي  �شقر 
حممد  ال�شيخ  �شمو  ومتابعة  اخليمة  راأ����س 
عهد  ويل  ال��ق��ا���ش��م��ي  �شقر  ب��ن  ���ش��ع��ود  ب��ن 
و�شيلة  الريا�شة  ثقافة  اأر�شت  اخليمة  راأ���س 
املبادرات  الجتماعي من خلل دعم  للدمج 
الهمم.. ونحن  باأ�شحاب  الريا�شية اخلا�شة 
اإىل  معًا“  ”من�شي  م��ب��ادرة  ب��و���ش��ول  نعتز 
الهدف  يف  معها  ن�شرتك  التي  اخليمة  راأ���س 
الريا�شة  تر�شيخ  على  ونتلقى  والر�شالة 
الهمم  اأ�شحاب  مبهارات  للتعريف  كو�شيلة 
املجتمع  فئات  جميع  بني  التوا�شل  ولتعزيز 

جت�شيدًا للتلحم الجتماعي يف الإمارات.
” اإح���دى  م��ع��ًا  ”من�شي  م���ب���ادرة  وت��ع��د 
اخلا�س  للأوملبياد  العليا  اللجنة  م��ب��ادرات 
من  اأبوظبي  يف  الإقليمية  دورتها  تقام  والتي 
يف  العاملية  وال��دورة  القادم  مار�س   14-22
اأ�شحاب  دم��ج  تعزيز  بهدف   2019 م��ار���س 
من  ج���زءًا  باعتبارهم  الذهنية  الإع��اق��ات 

كما  الإم���ارات  دول��ة  يف  الجتماعي  الن�شيج 
الفئات  كافة  من  الأف��راد  اإىل حتفيز  تهدف 
اأكرب  يف  التطوعية  امل�شاركة  على  والأع��م��ار 

حدث ريا�شي اإن�شاين يف العامل.
اخلا�س  الأومل��ب��ي��اد  ا�شت�شافة  وتعترب 
اإجن��ازًا  املتحدة  العربية  الم���ارات  دول��ة  يف 
اإن�شانيا ًوريا�شيًا ي�شلط ال�شوء على ما تقدمه 
دعم ومتكني  من  الهمم  لأ�شحاب  الإم��ارات 
بناء  يف  والتفاعل  امل�شاركة  يف  دوره��م  لأداء 

وا�شتدامة املجتمع.
الإقليمية  الأل���ع���اب  دورة  وت�شت�شيف 
 14-22 اأب��وظ��ب��ي م��ن  ل��لأومل��ب��ي��اد اخل��ا���س 
من  ريا�شي   1000 من  اأك��ر  القادم  مار�س 
الريا�شيون  و�شي�شارك  خمتلفة..  دولة   31
يف  مواقع  ثمانية  ت�شت�شيفها  ريا�شة   16 يف 
العا�شمة اأبوظبي مبا يف ذلك اأدنيك ومدينة 
وجامعة  يا�س  مر�شى  وحلبة  الريا�شية  زايد 
ومبادلة  ال�شباط،  ون��ادي  اأبوظبي  نيويورك 
ون��ادي  الريا�شي،  اجل��زي��رة  ون���ادي  اأري��ن��ا، 

الفر�شان.
ا�شت�شافت  امل��ا���ش��ي  الأ���ش��ب��وع  خ��لل  و 
مًعا“ وتلتها  ”من�شي  مبادرة  عجمان  اإم��ارة 
ال�شارقة واأم القيوين مما يوؤكد جمدًدا على 
ال�شبع  الإم��ارات  والدائم بني  الوثيق  التعاون 
لتقدمي حدث ريا�شي اإن�شاين ا�شتثنائي يليق 
الفعاليات  تنظيم  يف  الإم��ارات  دولة  ب�شمعة 
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اتفاقية تعاون بني دائرة بلدية راأ�س اخليمة وبنك اأبوظبي الأول

ال��ت��وا���ش��ل  اإط������ار دع����م  يف 
اخليمة  راأ�س  بلدية  بني  والتعاون 
الحت��ادي��ة  احلكومية  وال��دوائ��ر 
والهيئات  واملوؤ�ش�شات  واملحلية 
 ، واخلا�شة  العامة  والقطاعات 
التعاون  اتفاقية  توقيع  ومبنا�شبة 
اخليمة  راأ����س  بلدية  دائ���رة  ب��ني 
فتح  بغاية  الأول  اأبوظبي  وبنك 

ح�شابات ال�شمان العقارية
�شرح �شعادة منذر حممد بن 
دائرة  عام  مدير  الزعابي  �شكر 

البلدية قائًل :
اإن م��َد اجل�����ش��ور ب��ني دائ��رة 
ب��ل��دي��ة راأ�����س اخل��ي��م��ة وال��دوائ��ر 

الأخرى  والقطاعات  والهيئات  واملوؤ�ش�شات 
اأج��ل  م��ن  الإي��ج��اب��ي��ات  م��ن  الكثري  يعك�س 
اإىل  فبالإ�شافة   ، الإداري  بالعمل  النهو�س 
ت�شهيل املعاملت لدى املتعاملني هناك ماله 

علقة بتبادل الأفكار واخلربات .
واأ�شاف اإن القوانني احلالية التي تنظم 
ال�شوق العقاري يف راأ�س اخليمة تعترب نتيجة 
العقاري  التنظيم  اإدارة  ملجهودات  مبا�شرة 
التي ت�شعى جاهدة لو�شع موا�شفات قيا�شية 
اأعلى  م��ع  يتما�شى  مب��ا  ال��ع��ق��اري  للقطاع 
تاأ�شي�س  اإىل  اإ�شافًة  العاملية،  املوا�شفات 
نظم قانونية حلماية امل�شتثمرين وال�شركاء. 

احلالية  اجل��ه��ود  ك��اف��ة  اإن  �شعادته  وق���ال 
موجهة نحو ا�شتقطاب ال�شتثمارات وتعزيز 
الإم��ارة،  يف  امل�شتدام  القت�شادي  التطور 
بنك  م��ع  ال��دائ��رة  �شراكة  اأن  اإىل  م�شريًا 
يف  ملحوظ  اأثر  لها  �شيكون  الأول  ظبي  اأبو 

حتقيق الأهداف املن�شودة.
بنك  مع  توقيعها  مت  التي  التفاقية  وما 
ال�شمان  ح�����ش��اب��ات  لفتح  الأول  اأب��وظ��ب��ي 
منجز  اإىل  الو�شول  اأج��ل  من  اإل  العقارية 
خلله  من  ي�شتطيع  وحمكم  دقيق  اإداري 
مظلة  حتت  معاملتهم  اإجن��از  املتعاملون 
ما  اإىل  اإ���ش��اف��ة  وي�����ش��ر  ب�شهولة  ال��ق��ان��ون 
خلل  م��ن  ال��دائ��رة  على  اإيجابيًا  ينعك�س 

املجال  ه��ذا  يف  ي�شعني  ول  التفاقية  ه��ذه 
اأبوظبي الأول على  اإدارة بنك  اأ�شكر  اأن  اإل 
اأن ي�شتمر ويتطور  اآمًل  املثمر  التعاون  هذا 
واملوؤ�ش�شي  الإداري  العمل  خدمة  �شبيل  يف 
املتعاملني  خ��دم��ة  يف  ب�����الأداء  وال��ن��ه��و���س 

واأ�شاف �شعادته :
اتفاقات  التفاقية  هذه  يعقب  اأن  ناأمل 
الأخرى  والبنوك  املذكور  البنك  مع  اأخرى 
اأن  باعتبار  الأخرى  واملوؤ�ش�شات  الإدارات  و 
جت�شيد  البلدية  دائ��رة  ا�شرتاتيجيات  من 
العلقة مع املتعاملني من جهة ومع الدوائر 
والقطاعات  واملحلية  الحتادية  احلكومية 

واملوؤ�ش�شات اخلا�شة من جهة ثانية «.

دائرة بلدية راأ�س اخليمة ت�شارك يف اليوم الريا�شي الوطني
�شعار  حتت  فعالية  املوؤ�ش�شي  الت�شال  مبكتب  متمثلة  اخليمة  راأ���س  بلدية  دائ��رة  نظمت 
)لنم�شي معًا( يف  كورني�س القوا�شم، وح�شر الفعالية موظفو دائرة بلدية راأ�س اخليمة وعدد 
من اجلمهور ، والهدف من الفعالية امل�شاركة يف الأحداث الريا�شية الوطنية وت�شجيع النا�س 

على ممار�شة الريا�شة .
من  عدد  قام  حيث  الوطني  الريا�شي  اليوم  يف  امل�شاركة  �شمن  من  الفعالية  هذه  وتاأتي 

املوظفني مبرافقة �شعادة منذر بن �شكر الزعابي مدير عام 
دائرة بلدية راأ�س اخليمة بامل�شي بجانب م�شلى العيد وذلك 
دعمًا للمبادرات الوطنية التي ت�شارك فيها جميع املوؤ�ش�شات 
بتوزيع  املنظمة  اللجنة  قامت  كما   ، الدولة  م�شتوى  على 
اليوم  فعاليات   يف  امل�شارك  اجلمهور  على  �شحية  وجبات 

الريا�شي.
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زيارة مركز فتيات راأ�س اخليمة لبلدية راأ�س اخليمة

برنامج ال�شيخ زايد لالإ�شكان يكرم ال�شركاء ال�شرتاتيجيني

راأ���س  فتيات  مركز  نظم 
حلظة   ( م���ب���ادرة  اخل��ي��م��ة 
اليوم  مبنا�شبة   ،  ) �شعادة 
ت�شمنت  ل��ل�����ش��ع��ادة  ال��ع��امل��ي 
ال��ف��ع��ال��ي��ة زي�����ارة ل��ل��ج��ه��ات 
ال�شكر  لتقدمي  معها  املتعاونة 
وال��ت��ق��دي��ر ل���ه���م، واإدخ������ال 
ال�شعادة يف مقر عملهم حيث 
تفاجاأ مديرو اجلهات بزيارة 
مع  الفتيات  مركز  مدير  من 
ومتطوعي  امل��رك��ز  موظفات 
اخليمة  راأ������س  جم��ل�����س  م���ن 

لل�شباب .
وق������دم ����ش���ع���ادة م��ن��ذر 

بلدية  دائ��رة  ع��ام  مدير  �شكر  بن  حممد 
راأ�����س اخل��ي��م��ة ج��زي��ل ���ش��ك��ره وت��ق��دي��ره 
على  املركز  جانب  من  املبذولة  للجهود 

يف  والإخ��ل���س  والتفاين  ال���دوؤوب  عملهم 
التعاون الفعال واملثمر، موؤكدًا على حر�س 
تفعيل دور  راأ�س اخليمة على  بلدية  دائرة 
اجلهات  جميع  م��ع  املجتمعية  ال�شراكة 

واملحلية،   احلكومية  والدوائر  واملوؤ�ش�شات 
الإيجابي  التفاعل  بن�شر  اهتمامها  ومدى 
ال�شرتاتيجية  خطتها  �شمن  اجلميع  مع 

الرامية .        

تطوير  وزي���ر  م��ع��ايل  بح�شور 
اإدارة  التحتية رئي�س جمل�س  البنية 
للإ�شكان،  زاي���د  ال�شيخ  ب��رن��ام��ج 
الدكتور عبداهلل بن حممد بلحيف 
النعيمي، اأقيم حفل تكرمي اجلهات 
�شركاء  م��ن  واخل��ا���ش��ة  احلكومية 

الربنامج.
اجلهود  على  النعيمي  واأث��ن��ى 
التي بذلها ال�شركاء لتفعيل التعاون 
امل��ث��م��ر م���ن خ����لل الت��ف��اق��ي��ات 
وال�������ش���راك���ات امل���ربم���ة، والأخ�����ذ 
للنهو�س  ومقرتحاتهم  ب��اآرائ��ه��م 
بربنامج ال�شيخ زايد للإ�شكان وقد 
م�شرفة  �شورة  يف  جليًا  ذلك  ظهر 
للم�شروعات ال�شكنية املنجزة، التي 
عليها،  ويثني  الربنامج  بها  يفتخر 

من خلل دعم ال�شركاء احلقيقي لها. 
بلدية  و مت خلل احلفل تكرمي دائرة 
منذر  �شعادة  ت�شلم  حيث  اخليمة  راأ����س 

حممد بن �شكر الزعابي مدير عام دائرة 
بهذه  تذكاريًا  درع��ًا  اخليمة  راأ���س  بلدية 
املبادرات   لهذه  �شكره  عن  وعرب  املنا�شبة 
املحلية  ال��دوائ��ر  ت�شجيع  �شاأنها  من  التي 

بروح  العمل  على  وال�شركات  واحلكومية 
ال��ف��ري��ق ال���واح���د ل��ت��وف��ري ���ش��ب��ل احل��ي��اة 
دولة  لأبناء  الأ�شري  وال�شتقرار  الكرمية 

الإمارات العربية املتحدة .
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دائرة بلدية راأ�س اخليمة ت�شكر موظفاتها على جهودهن يف يوم املراأة العاملي

دائرة بلدية راأ�س اخليمة تنظم دورة بعنوان ” الذكاء ال�شطناعي“

حر�شًا على ت�شليط 
جميع  ع��ل��ى  ال�������ش���وء 
واملنا�شبات  الفعاليات 
ال���ت���ي ت��خ�����س امل�����راأة  
الوطني  امل�شتوى  على 
وت���ق���دمي   ، وال���ع���امل���ي 
لها  ال������لزم  ال���دع���م 
وتفعيل  واإب���راز دوره��ا 
يف  البناءة  م�شاركتها 

املجتمع.  
 نظمت دائرة بلدية 
متمثلة  اخليمة  راأ����س 
مب���ك���ت���ب الت���������ش����ال 
امل���وؤ����ش�������ش���ي ف��ع��ال��ي��ة 
امل���راأة  ي���وم   مبنا�شبة 

العاملي، حيث مت توزيع هدايا رمزية على 
املوظفات  بح�شور �شعادة منذر بن �شكر 

مدير عام دائرة البلدية ، الذي وجه كلمة 
�شكر وتقدير جلميع املوظفات باعتبارهن 
البناء  م�شرية  يف  اأ�شا�شيات  �شريكات 

الدولة  لتميز  رئي�شيًا  وداف��ع��ًا   ، والتطور 
وريادتها على كافة الأ�شعدة، متمنيًا لهن 

املزيد من التقدم يف جمال املهني  . 

���ش��ع��ي��ًا  ل��لرت��ق��اء ب����الأداء 
احل��ك��وم��ي وت�����ش��ري��ع الإجن����از 
وزيادة  مبتكرة  عمل  بيئة  وخلق 
ورف��ع  امل��وظ��ف��ني  ق���درات  تنمية 
مهارات جميع الوظائف املت�شلة 
دائ��رة  نظمت   ، بالتكنولوجيا 
بلدية راأ�س اخليمة دورة بعنوان 
اخلبري  م��ع  ال�شناعي  ال��ذك��اء 
ع�����دي احل����ي����ايل م����ن ج��ام��ع��ة 
راأ���س  بلدية  دائ���رة  يف  عجمان 
ي��وم��ني  بح�شور  مل���دة  اخل��ي��م��ة 
عدد من موظفي وموظفات من 

خمتلف الإدارات والأق�شام.  
وق���د حت���دث امل��ح��ا���ش��ر يف 
الذكاء  خ�شائ�س  عن  ال���دورة 

ال�شطناعي  الذكاء  يحاول  التي  الب�شري 
حماكاتها ، وخ�شائ�س الذكاء ال�شت التي 
التجربة  التعلم من  القدرة على  تتمثل يف 
املكت�شبة  املعرفة  تطبيق  على  وال��ق��درة   ،

وحل   ، املعقدة  احل��الت  مع  التعامل  و   ،
امل�شكلت ، ومتييز ماهو مهم عما هو اأقل 
ال�ّشريع  الفعل  ورد   ، حالة  كل  يف  اأهمية 

والّدقيق يف احلالة اجلديدة .
و ق����ام ب�����ش��رح ت��ط��ب��ي��ق��ات ال���ذك���اء 

ال�شطناعي ، واأهم املجالت التي يتم فيها 
والأه��داف   ، ال�شطناعي  الذكاء  تطبيق 
ال�شرتاتيجية من ا�شتثمار اأحدث تقنيات 
واأدوات الذكاء ال�شطناعي وتطبيقها  يف 
�شتى ميادين العمل بكفاءة رفيعة امل�شتوى.
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ور�شة تعريفية للموظف اجلديد

دورة تدريبية بعنوان برنامج تنمية القدرات الذاتية والتفوق 
يف بيئة العمل بدائرة بلدية راأ�س اخليمة

لكت�شاب  ال�شعي  منطلق  من 
املعرفة وتطوير املهارات الوظيفية 
ب���اخل���ربات ال��ع��ل��م��ي��ة وامل���ه���ارات 
والط������لع   ، ل��ل��ع��م��ل  ال����لزم����ة 
عملية  جن����اح  يف  وامل�����ش��اه��م��ة 
اأفكار  وتطوير  الوظيفي  التدوير 
الأه���داف  م��ع  تتنا�شب  اإب��داع��ي��ة 

ال�شرتاتيجية للدائرة .
الب�شرية  امل���وارد  مكتب  نظم 
دورة تدريبية للموظفني اجلدد يف 
دائرة بلدية راأ�س اخليمة ، وذلك 
باأهم  اجل��دد  املوظفني  لتعريف 
والقوانني  والإر���ش��ادات  القواعد 
الب�شرية  امل�����وارد  ت��خ�����س  ال��ت��ي 
املعلومات  اأمن  باأهمية  على درا�شة تامة باملهام املوكلة اإليهم.وطبيعة عملهم، لكي يبا�شروا عملهم وهم وتثقيفهم 

ال��ن��ه��و���س  اإط�������ار  يف 
وتعميق  امل��وظ��ف��ني  ب�����اأداء 
الوظيفي  بعملهم  معرفتهم 
الب�شرية  املوارد  ق�شم  نظم 
راأ�س اخليمة  بلدية  بدائرة 
دورة  ال����ت����دري����ب  ق�������ش���م 
ت��دري��ب��ي��ة ا���ش��ت��م��رت مل��دة 
برنامج  بعنوان  اأيام  ثلثة 
ال��ذات��ي��ة  ال���ق���درات  تنمية 
يف  العمل  بيئة  يف  والتفوق 
اخليمة  راأ���س  بلدية  مبنى 
الأ�شا�شي  ال��ه��دف  وك��ان   ،
ثقافة  ن�شر  هو  الور�شة  من 
اإدارة اأداء املوارد الب�شرية.

ومم��ا ج��اء يف ال���دورة 
الأ�شتاذ  فيها  حا�شر  التي 

�شعيد الطنيجي اأخ�شائي التدريب مبركز 
الأيام  والتطوير على مدى  للتدريب  اإمناء 
بتنمية  اخل��ا���ش��ة  ال��ت��ع��ري��ف��ات   : ال��ث��لث��ة 
 ، العمل  بيئة  والتفوق يف  الذاتية  القدرات 

ركائز  اإىل  بالإ�شافة   ، املختلفة  ومراحلها 
�شرحًا  ق��دم   كما  العمل  بيئة  يف  التفوق 
مف�شًل خلطوات ومراحل التنمية والتفوق 

يف بيئة العمل.
الإدارات  م��وظ��ف��و  ال��ور���ش��ة  ح�����ش��ر 

توزيع  ومت   ، بالدائرة  املختلفة  والأق�شام 
�شهادات امل�شاركة على اجلميع ، كما اأثنى 
املعلومات  من  الهائل  الكم  على  احل�شور 
اأمل  ال��دورة على  التي مت �شرحها يف هذه 

اإعادة مثل هذه الدورات م�شتقبًل .



áª«ÿG ¢SCGQ ájó∏H á∏› - 2018 / 4 - 491 :Oó©dG

20

ا%خبار

m u n r a k a e

حملة )قطرات من دمك تنقذ حياة غريك( يف دائرة بلدية راأ�س اخليمة
ت���ن���ف���ي���ذًا ل��ت��ع��ل��ي��م��ات 
���ش��ع��ادة م��ن��ذر حم��م��د بن 
�شكر مدير عام بلدية راأ�س 
وتقوية  بت�شجيع  اخل��ي��م��ة 
روابط التعاون بني موظفي 
ال����دائ����رة وال��ت��ن�����ش��ي��ق مع 
الدوائر وال�شركات الأخرى 

يف الإمارة.
الت�����ش��ال  مكتب  ق���ام 
– ال��ع��لق��ات  امل��وؤ���ش�����ش��ي 
العامة – بالتعاون مع بنك 
�شقر  م�شت�شفى  يف  ال���دم 
بتنظيم حملة للتربع بالدم 
من  )قطرات  عنوان  حتت 
غ��ريك(  حياة  تنقذ  دم��ك 

يف مقر البلدية .
جمهزة  حافلة  باإر�شاله  �شارك  حيث 
البلدية  مقر  اإىل  املتكامل  الطبي  بالكادر 
بالتربع  الراغبني  املوظفني  ا�شتقبل  الذي 
ب��ال��دم وع���ددًا لب��اأ���س ب��ه م��ن املراجعني 
الذين رغبوا يف امل�شاركة يف احلملة ، مما 

كان له الأثر الكبري يف نفو�س الكادر الطبي 
حيث لوحظ الإقبال ال�شديد على التربع .

التن�شيق  مت  الإق��ب��ال  ه��ذا  على  وردًا 
حتديد  على  املوؤ�ش�شي  الت�شال  مكتب  مع 

حملة اأخرى حتدد زمنها يف وقت لحق.
من  الكثري  اأع���رب  اأخ���رى  جهة  وم��ن 
الذين �شاركوا باحلملة عن �شرورهم بهذه 

املبادرة و�شكر املركز ودائرة البلدية على 

رمزية  م��دى  عن  تعرب  لكونها  م�شاعيهم 

هذا العمل الوطني باأهدافه الإن�شانية.

وع�شري  خفيفة  وجبات  توزيع  مت  كما 

احلملة  يف  �شاهموا  الذين  كل  اإىل  وم��اء 

ومراقبتهم �شحيًا قبل مغادرة احلافلة.

مكتب الت�شال املوؤ�ش�شي بدائرة بلدية راأ�س اخليمة يحتفل بيوم الطفل الإماراتي

اإن اإعلن تخ�شي�س 
ي���وم ال��ط��ف��ل الإم���ارات���ي 
تتويجًا  ي�شكل  ���ش��ن��وي��ًا 
لقيم  وم�����ش��رق��ًا  نا�شعًا 
العربية  الإم���ارات  دول��ة 
رع���اي���ة  يف  امل����ت����ح����دة 
ال���ط���ف���ول���ة و����ش���ون���ه���ا، 
احل��ف��اظ  اإىل  وي��ف�����ش��ي 
ع��ل��ى ه����ذه ال�����ش��ري��ح��ة 
امل��ج��ت��م��ع  يف  ال���غ���ال���ي���ة 
الإم����ارات����ي وح��م��اي��ت��ه��ا 
ب�������ش���ورة م��ت��ك��ام��ل��ة ، 
وت���ع���زي���ز ح��ق��وق��ه��ا يف 
ال����رتب����ي����ة وال���ت���ع���ل���ي���م 

حني  يف   ، ال�شاملة  وال��رع��اي��ة  وال�شحة 

يعزز »يوم الطفل الإماراتي« دور الإمارات 

حقوق  حماية  جم��ال  يف  دول��ي��ًا  ومكانتها 

الإن�شان.

املوؤ�ش�شي  الت�����ش��ال  مكتب  ق��ام  وق��د 
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بدائرة بلدية راأ�س اخليمة بزيارة حل�شانة 
يف  للم�شاركة  وذلك  اخليمة  براأ�س  الأثري 
الحتفال بيوم الطفل العاملي ، و�شهد الوفد 
الأط��ف��ال  قدمها  التي  املختلفة  ال��ربام��ج 
بدءًا من طابور ال�شباح وفقراته املختلفة 
وانتهاًء بح�شور ح�شة درا�شية مع الأطفال 
، كما مت توزيع الهدايا على الأطفال وذلك 

لإدخال البهجة وال�شرور يف نفو�شهم.
مبادرة  الإماراتي«  الطفل  »يوم  وياأتي 
مبارك  بنت  فاطمة  ال�شيخة  �شمو  م��ن 
رئي�شة  ال��ع��ام  الن�شائي  الحت���اد  رئي�شة 
املجل�س الأعلى للأمومة والطفولة الرئي�شة 
�شمن  الأ�شرية  التنمية  ملوؤ�ش�شة  الأع��ل��ى 

والطفولة  للأمومة  الوطنية  ال�شرتاتيجية 
توعية  ب��ه��دف  وذل���ك   ،2020  -  2017
كافة  واملقيمني  الإم��ارات��ي  املجتمع  فئات 
الأ�شرة  جمال  يف  واأهميته  الطفل  بحقوق 
املوؤ�ش�شات  حتفيز  خ��لل  وم��ن  واملجتمع 
احلكومية واملوؤ�ش�شات اخلا�شة وموؤ�ش�شات 
لتعزيز دورها يف  والأفراد  املدين  املجتمع 
والربامج  اخلطط  وتنفيذ  التنمية  حتقيق 

الوطنية.
اأولت  الإمارات  اأن دولة  بالذكر  جدير 
قيام  منذ  وال��ع��ن��اي��ة  اله��ت��م��ام  الطفولة 
الحتاد ووردت بالد�شتور ن�شو�س وا�شحة 
الأمومة  برعايته  ي�شمل  املجتمع  اأن  توؤكد 

املجتمع،  قوام  الأ�شرة هي  واأن  والطفولة، 
و���ش��ادق��ت ال��دول��ة ع��ل��ى ات��ف��اق��ي��ة الأمم 
 ،1997 3 يناير  املتحدة حلقوق الطفل يف 
والتي ت�شمنت مبادئ اأ�شا�شية التزمت بها 

لرفع �شاأن الطفل وحمايته.
كما اأ�شدرت الدولة لحقًا العديد من 
مو�شع  الطفل  حقوق  ت�شع  التي  القوانني 
لياأتي  اللزمة  والعناية  والرعاية  احلماية 
التي  للجهود  تتويجًا  ودمية  قانون  م�شروع 
حماية  جم��ال  يف  الإم����ارات  دول��ة  بذلتها 
اأن  اإىل  ن�شاأته  منذ  الطفل  حقوق  ورعاية 
ي�شبح �شخ�شًا بالغًا ميكنه العتماد على 

نف�شه.

دائرة بلدية راأ�س اخليمة حتتفل بيوم ال�شعادة العاملي
احتفلت دائرة بلدية راأ�س 
اخليمة بيوم ال�شعادة العاملي 
20 م��ار���س  ي�����ش��ادف  ال���ذي 
من كل عام ، وذلك على وقع 
والتقدم  الإيجابية  النتائج 
يف  حتققه  ال���ذي  امل�����ش��ت��م��ر، 
موؤ�شر ال�شعادة العاملي، حيث 
�شعب  اأ�شعد  الإماراتيون  بات 
ع��رب��ي ك��م��ا ح��ل��ت الإم����ارات 
�شنة  عامليًا  ال�11  املركز  يف 

 .2018
الفعاليات  �شمن  وم���ن 
فريق  بها  قام  التي  املختلفة 
م�شاركة  بالدائرة  ال�شعادة 
�شعادة منذر حممد بن �شكر 
ال��زع��اب��ي م��دي��ر ع��ام دائ��رة 

يف  ال��دائ��رة  موظفي  اخليمة  راأ����س  بلدية 
)كيكة  بتقطيع  املتعاملني  �شعادة  مركز 
املنا�شبة  بهذه  اإه��داء  وتقدمي  ال�شعادة( 
كتاب  بتوزيع  الفريق  قام  كما   ، ل�شعادته 
والإيجابية“  ال�����ش��ع��ادة  يف  ”تاأملت 
را�شد  بن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو  ل�شاحب 
هذا   ، الإدارات  م���دراء  على  مكتوم  اآل 
ملوظفي  املتنوعة  امل�شابقات  اإىل  بالإ�شافة 
الدائرة ، وتوزيع بالونات ال�شعادة والعزف 

املو�شيقي لفرقة �شرطة راأ�س اخليمة كما مت 

توزيع ماأكولت خفيفة وهدايا رمزية تعرب 

كافترييا  مع  التن�شيق  ومت   ، ال�شعادة  عن 

اإع��داده��ا  اأك���واب مت  ال��دائ��رة  ل�شتخدام 

للموظفني خ�شي�شًا خلل اليوم تعرب عن 

لها  كان  مما  والإيجابية  ال�شعادة  مفهوم 

اأثر كبري ووا�شح على املوظفني حيث زادت 

ن�شبة ا�شتهلك امل�شروبات ال�شاخنة  على 

ال�شعادة  ك��وب  اقتناء  بهدف  اليوم  م��دار 

ب�شكر  �شعادتهم  ع��ن  امل��وظ��ف��ون  وع��رب   ،

فريق ال�شعادة على ما قاموا به من جهود 

للحتفال بهذه املنا�شبة ال�شعيدة. 

ج����اءت ال��ن��ت��ائ��ج الإي��ج��اب��ي��ة ل��دول��ة 

ال�شعادة  م��وؤ���ش��ر  �شعيد  على  الإم�����ارات 

تقدم  م��ن  حققته  م��ا  على  بناء  ال��ع��امل��ي، 

ي�شتند  ال��ت��ي  امل���ح���اور،  جميع  يف  وا���ش��ح 

املحلي  الناجت  اأبرزها  ومن  املوؤ�شر،  اإليها 

العمر  ومتو�شط  الواحد،  للفرد  الإجمايل 

الدعم  اإىل  بالإ�شافة  املتوقع،  ال�شحي 

الجتماعي.
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يف عام زايد �شنفعل مايحبه زايد

وقيم  واإرث  احتفاًء  بحياة 

تعاىل  اهلل  ب����اإذن  ل��ه  امل��غ��ف��ور 

اآل  �شلطان  ب��ن  زاي���د  ال�شيخ 

موؤ�ش�س  ثراه،  نهيان طيب اهلل 

دولة الإمارات العربية املتحدة، 

واإح����ي����اء ل����ذك����راه م���ن اأج���ل 

ال�شتلهام من قيمه واإجنازاته 

وتعريف  عامليًا،  قائدا  بو�شفه 

العريق  باإرثه  القادمة  الأجيال 

ال�شتفادة  على  وت�شجيعهم 

احلكم  يف  روؤي��ت��ه  م��ن  والنهل 

والت�شامح  وال���ع���دل  وال��ب��ن��اء 

وال�شلم والزدهار.

ق�����ام م���ك���ت���ب الت�������ش���ال 

راأ���س  بلدية  ب��دائ��رة  متمثًل  املوؤ�ش�شي 

اخليمة، بتوزيع �شعار عام زايد على جميع 

موظفي الدائرة.

لدعم   ال��ب��ل��دي��ة  دائ����رة  ت�شعى  ح��ي��ث 

من  زاي��د  لعام  ال�شرتاتيجية  الأه���داف 

خلل تعزيز التوعية لدى اجلمهور املحلي 

والدويل وتعريفه مب�شرية القائد املغفور له 

�شخ�شية  تخليد  و  ومنجزاته  زايد  ال�شيخ 

كمثال  عاملًيا  وقيمه  ومبادئه  زايد  ال�شيخ 

لواحد من اأعظم ال�شخ�شيات القيادية يف 

العامل واأكرها اإلهاًما.

دورة تدريبية للقيادة على الطرق الرملية والوعرة
يف اإط����ار اجل��ه��ود امل��ب��ذول��ة 
الدائرة  اأ�شول  على  للمحافظة 
املادية و الب�شرية وتنمية مهارات 
حت�شني  يف  للم�شاعدة  املوظفني 
املقدمة  اخلدمة  نوعية  و  كفاءة 
امل�شاندة  اخلدمات  اإدارة  قامت 
الر�شتماين  �شركة  مع  بالتعاون 
ال��ربن��ام��ج  بتنظيم  ال��ت��ج��اري��ة 
الطرق  على  للقيادة  التدريبي 
اقيم  ال��ذي  و  الوعرة  و  الرملية 
ي��وم  تدريبيتني  دورت����ني  ب��واق��ع 
 17/2/2018 يف  الواقع  ال�شبت 
اىل  �شباحًا   9:30 ال�شاعة  من 
يوم  و  �شباحًا   11:30 ال�شاعة 

من   2/2018/  27 يف  ال���واق���ع  ال�����ش��ب��ت 
 11:00 ال�شاعة  اإىل  9:00 �شباحًا  ال�شاعة 
ق�شمي  ملوظفي  ع��وايف  منطقة  يف  �شباحًا 

التفتي�س و امل�شاحة.

الإج��راءات  املتدربني على  اإط��لع  ومت 
القيادة على الطرق  اتباعها عند  الواجب 
ال�شلمة  اإج���راءات  و  ال��وع��رة  و  الرملية 
العامة، و مت اإجراء تدريب عملي يف املوقع 
مما  الرملية  ال��ط��رق  على  ال��ق��ي��ادة  على 

املوظفني  اأداء  حت�شني  يف  ذل��ك  ي�شاعد 
ا�شتعمال  و  اإليهم  املوكلة  املهام  تنفيذ  يف 
اإىل  يوؤدي  الذي  ال�شحيح  بال�شكل  املركبة 
تقليل كلف ال�شيانة واإطالة عمر املركبة  .
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م�سابقة
ال�سهر

ضمن الشروط التالية :
١. ترسل ا6جابات قبل تاريخ العشرين من كل شهر.

٢. الرجاء إرسال ا6جابه على البريد ا6لكتروني التالي :
magazine@mun.rak.ae

وسوف يتم إعالن اسم الفائز عبر ا6يميل المذكور والعدد 
القادم من المجلة.

 ، الجوال  رقم  الثالثي،  االسم   ) بياناته  إرسال  المشارك  على   .٣
البريد ا6لكتروني ، صندوق البريد) 

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

عن م�شابقة �شهرية خا�شة باملتعاملني تن�شر �شهريًا يف 

بال�شرتاك  الراغبني  فعلى  اخليمة  راأ�س  بلدية  جملة 

بهذه امل�شابقة اإر�شال اإجاباتهم اإىل الربيد الإلكرتوين 

التايل:
magazine@mun.rak.ae

Monthly 
Contest

Ras Al Khaimah Municipality Department, 

Corporate Communications Office, introduces 
the monthly contest for customers, which is 

published on monthly basis in the Municipality 
Magazine. For participation, answers should be 
sent to the following email address
magazine@mun.rak.ae

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

2. Please send your answer to the following email 

address:

magazine@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)

Monthly 
Contest

السؤال : 
- ماهو الليخ في التراث ا6ماراتي ؟ 

Question
 - From the Emirati heritage, what is ( Al Laykh ) ?

» 491 «

Congratulations to 

Ms. Al Reem Abdullah Rashid Al Hebsi  
the winner of the past month's contest (490).

مربوك لالأخت :  الرمي عبد اهلل را�شد احلب�شي

الفوز مب�شابقة ال�شهر املا�شي العدد ) 490 (

ص. ب. : 4 رأس الخيمـــــــة ، اإلمارات العربية المتحـــدة. 
هاتــــف رقم : 6666 7246 )971 +( | فاكــــس رقم : 3117 7233 )971 +(

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



الكرمية  الآي��ة  ه��ذه  يف  وتعاىل  �شبحانه  اهلل  اأخ��ربن��ا  لقد 

اهلل  -�شلى  �شيدنا حممدًا  بها  اهلل  اأك��رم  خالدة،  مكرمة  عن 

عليه و�شلم-، وما اأكر ما اخت�س اهلل به نبينا حممدًا -�شلى 

املعلوم  ومن  والتكرمي،  ال�شطفاء  وجوه  من  و�شلم-  عليه  اهلل 

اإليها الآية ال�شابقة هي حادثة  اأن املكرمة اخلالدة التي ت�شري 

الإ�شراء من امل�شجد احلرام اإىل امل�شجد الأق�شى، والتي كانت 

ول تزال من اأهم اأحداث النبوة ومع���جزات الر�شالة.

والرحلة  العطرة  ال��ذك��رى  ه��ذه  بنا  مت��ر  الأي���ام  ه��ذه  ويف 

لنذكر  الذكرى،  هذه  حلول  نغتنم  اإذ  واإننا  املباركة،  املي�مونة 

امل���شلمني جميعًا باأن ر�شولنا -�شلى اهلل عليه و�شلم- مل يخرج 

رحلة  يف  ذل��ك  وك��ان  القد�س،  اإىل  اإل  العربية  اجل��زي��رة  من 

���لى -عليه ال�شلة وال�شلم- اإمامًا  الإ�شراء واملعراج، يوم �شَ

امل�شجد  يف  وال�شلم-  ال�شلة  -عليهم  واملر�شلني  بالأنبياء 

الإ�سراء واŸعراج من اأهم اأحداث النبوة ومعجزات الر�سالة
ة ش عة  ش  � ي� بقل ال�شي الد

ي   سر ب  �أ  � ان  س ر  اب � ا    � ي 

ا �ن ه  ي  �يا ا   س � با أ �س � ر�م � � �س � �

ي 1«. سر� � س � س » ي � �س �
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الأق�شى املبارك.

ا  ا س � س ي ر �

حادثة الإ�شراء كانت رحلة اأر�شية من امل�شجد احلرام اإىل 

الأنبياء  وتعاىل-  -�شبحانه  اهلل  جمع  حيث  الأق�شى،  امل�شجد 

لى بهم ر�شولنا -�شلى  واملر�شلني يف امل�شجد الأق�شى، وقد �شَ

اإمامًا يف ليلة الإ�شراء واملعراج، كما جاء يف  اهلل عليه و�شلم- 

عدة اأحاديث �شريفة، منها:

◆ َعن عبد اهلل بن عبا�س -ر�شي اهلل عنهما-، »َقاَل: َليَلَة 
اأ�شرَي بَنبي اهلل -�شلى اهلل عليه و�شلم-،.... َقاَل: َفَلما َدَخَل 

لي، ثم  ى َقاَم ي�شَ لى اهلل َعَليه َو�َشلَم- امَل�شجَد الأَق�شَ النبي -�شَ

لوَن َمَعه«، )اأخرجه اأحمد(. الَتَفَت، َفاإَذا النبيوَن اأَجَمعوَن ي�شَ

ب��ي ه��َري��َرَة -ر�شي اهلل عنه-  اأَ وَع��ن   ◆
لى اهلل َعَليه َو�َشلَم-:  َقاَل: َقاَل َر�شول اهلل -�شَ

َعن  لني  َت�شاأَ َوقَري�س  احلجر  يف  َراأَيتني  »َلَقد 

َم�شَراَي َف�َشاأََلتني َعن اأَ�شَياَء من َبيت امَلقد�س 

َقط،  مثَله  كربت  َما  كرَبًة  َفكربت  اأثبتَها،  مَل 

َقاَل: َفَرَفَعه اهلل يل اأَنظر اإَليه َما َي�شاأَلوين َعن 

َجَماَعة  يف  َراأَيتني  َوَقد  به،  اأَنَباأتهم  اإل  �َشيء 

ال�شلم-  -عليه  مو�َشى  َف��اإَذا  الأَن��ب��َي��اء،  م��ن 

َكاأَنه من  َجعد  رب  َرجل �شَ َفاإَذا  لي  َقائم ي�شَ

-َعَليه  َمرمَيَ  ابن  عي�َشى  َواإَذا  �َشنوَءَة،  رَجال 

�َشَبًها  به  النا�س  اأَقَرب  لي  َقائم ي�شَ ال�شلم- 

اإب��َراه��ي��م  َواإَذا  الثَقفي،  َم�شعود  ب��ن  ع���رَوة 

اأَ�شَبه النا�س به  لي  -َعَليه ال�شلم- َقائم ي�شَ

ّلى اهلل عليه و�شلم- احبكم -َيعني َنف�َشه �شَ �شَ
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، َفَحاَنت ال�شلة َفاأَمَمتهم، َفَلما َفَرغت من ال�شلة َقاَل َقائل 

اإَليه  َفالَتَفت  َعَليه،  َف�َشلم  النار  احب  �شَ َمالك  َهَذا  حَممد:  َيا 

َفَبَداأَين بال�شلم«، )اأخرجه م�شلم(.

اأن�س بن مالك -ر�شي اهلل عنهما- اأن ر�شول اهلل  ◆ وعن 
اأَبَي�س  -�شلى اهلل عليه و�شلم- قال: »اأتيت بالرَباق« َوهَو َدابة 

ع َحافَره عنَد منَتَهى َطرفه«،  َطويل َفوَق احلَمار َودوَن الَبغل َي�شَ

باحَللَقة  َفَرَبطته  َقاَل:  امَلقد�س،  َبيَت  اأََتيت  َحتى  َفَركبته  َقاَل: 

فيه  ليت  َف�شَ امَل�شجَد  َدَخلت  ثم  َق��اَل:  الأنبَياء  به  َيربط  التي 

َركَعَتني ثم َخَرجت، َفَجاَءين جربيل َعَليه ال�شلم باإَناء من َخمر 

َفَقال جربيل -�شلى اهلل عليه   ، َ َ الل َفاخرَتت   ، َ َل َواإَن��اء من 

فا�شَتفَتَح  ال�شَماء،  اإىَل  بَنا  َعَرَج  ثم  الفطَرَة،  اخ��رَتَت  و�شلم- 

قال:  َمَعَك  وَمن  قيَل:  جربيل.  قال:  اأنت  َمن  َفقيل:  جربيل 

حممد...«، )اأخرجه م�شلم(.

جاء يف كتاب )فتح املنعم �شرح �شحيح م�شلم(: »بعد 

هذا الإعداد وذلك التطهري جيء له بالرباق، تلك الدابة 

العجيبة ال�شاأن، التي ت�شبه املاألوف يف ال�شكل، وتخالفه 

يف ال�شفات والفعل، اإنها �شبيهة باحلمار الكبري اأو البغل 

ال�شغري، لكنها ت�شع حافرها عند منتهى ب�شرها، واإذا 

واديًا طالت  واإذا هبطت  �شعدت جبًل طالت رجلها، 

يداها، فيظل ظهرها م�شتويًا يف احلالتني زيادة يف راحة 

و�شلم-  عليه  اهلل  -�شلى  اهلل  ر�شول  نقلت  لقد  راكبها، 

ويف �شحبته جربيل -عليه ال�شلم- من امل�شجد احلرام 

وهناك  بال�شام يف حلظات،  الأق�شى  امل�شجد  اإىل  مبكة 

يف  وال�����ش��لم-  ال�شلة  -عليهم  الأن��ب��ي��اء  وف��ود  كانت 

َمن  ينتظرون  �شفوفًا  فقاموا  لل�شلة،  َواأذَن  ا�شتقباله، 

َيوؤمهم، فاأخذ جربيل بيد حممد -�شلى اهلل عليه و�شلم- 

للدكتور/  م�شلم  �شحيح  �شرح  املنعم  )فتح  ف��اأم��ه��م«، 

مو�شى �شاهني ل�شني 1/541(.

ر� � 

من املعلوم اأن حادثة املعراج كانت رحلة �شماوية من 

امل�شجد الأق�شى املبارك اإىل ما بعد �شدرة املنتهى، حيث 

و�شل  حتى  وتعاىل،  �شبحانه  اهلل  اإل  ذلك  مدى  يعلم  ل 

دون  وحيدًا  فيها  كان  مرحلة  اإىل  وال�شلم-  ال�شلة  -عليه 

رفيق دربه جربيل اأمني وحي ال�شماء -عليه ال�شلة وال�شلم-، 

فنظر ر�شولنا -�شلى اهلل عليه و�شلم- فلم يجد جربيل -عليه 

اأيف هذا املكان يرتك احلبيب حبيبه فقال  ال�شلم-، فقال: 

جربيل -عليه ال�شلم- للر�شول حممد -�شلى اهلل عليه و�شلم-

: »اأنَت اإن َتَقدمَت اخرتقَت، واأنا اإن َتَقدمت احرتقت«، وحادثة 

املعراج ثابتة يف كتاب اهلل و�شنة ر�شوله -�شلى اهلل عليه و�شلم-

، فالآيات الأوىل من �شورة النجم تتحدث عنها، كما ورد ذكرها 

يف ال�شنة النبوية ال�شريفة.

س س � ري

لقد كانت ال�شلة اأول ما اأوجبه اهلل تعاىل من العبادات، 

اإظهارًا لعظيم  ال�شماء  ليلة الإ�شراء واملعراج يف  حيث فر�شت 

لة يف  �شاأنها وجليل قدرها وعلو منزلتها، ومن املعلوم اأن لل�شّ
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الإ�شلم منزلة عظيمة، فهي عماد الدين الذي ل يقوم اإل به، 

قال ر�شول اهلل -�شلى اهلل عليه و�شلم-: »َراأ�س الأَمر الإ�شلم، 

َوَعموده ال�شلة، َوذرَوة �َشَنامه اجلَهاد«، )اأخرجه الرتمذي(، 

اهلل  -�شلى  اهلل  ر�شول  قال  العبد،  عليه  يحا�شب  ما  اأول  وهي 

َيوَم القَياَمة ال�شلة،  عليه و�شلم-: »اأَول َما يَحا�َشب به الَعبد 

لَح َله �َشائر َعَمله، َواإن َف�َشَدت َف�َشَد �َشائر َعَمله«،  لَحت �شَ َفاإن �شَ

ى  )ذكره ال�شيوطي يف اجلامع ال�شغري(، وهي اآخر و�شّية و�شّ

مفارقة  عند  اأمته  و�شلم-  عليه  اهلل  -�شلى  اهلل  ر�شول  بها 

)اأخرجه  اأَمَي��ان��ك��م«،  َمَلَكت  َوَم��ا  ال�شلَة،  »ال�شلَة  الدنيا: 

واأما عن  املبارك  الأق�شى  امل�شجد  ال�شلة يف  ف�شل  اأحمد(. 

ف�شل ال�شلة يف امل�شجد الأق�شى املبارك فقد وردت اأحاديث 

عديدة تتحدث عن ذلك، منها:

اأَبي َذر -ر�شي اهلل عنه- َقاَل: »َتَذاَكرَنا َوَنحن عنَد  ◆ َعن 
ل: َم�شجد َر�شول  لى اهلل َعَليه َو�َشلَم-، اأَيهَما اأَف�شَ َر�شول اهلل -�شَ

َفَقاَل   ، امَلقد�س َبيت  َم�شجد  اأو  َو�َشلَم-  َعَليه  اهلل  لى  -�شَ اهلل 

هذا  َم�شجدي  يف  لة  �شَ َو�َشلَم-:  َعَليه  اهلل  لى  -�شَ اهلل  َر�شول 

ل  اأن  َوَليو�شَكن  لى،  امل�شَ َوَلنعَم  فيه،  َلَوات  �شَ رَب��ع  اأَ من  ل  اأَف�شَ

َيكوَن للرجل مثل �َشَطن َفَر�شه مَن الأَر�س َحيث َيَرى منه َبيَت 

امَلقد�س َخري َله مَن الدنَيا َجميًعا، اأو قال: خري من الدنيا وما 

فيها«، )اأخرجه احلاكم(.

النبي -�شلى  عن  عنه-  اهلل  -ر�شي  الدرداء  اأبي  ◆ وعن 
امَل�شجد احَلَرام مباَئة  اأنه قال: »ال�شلة يف  اهلل عليه و�شلم- 

َوال�شلة يف  لة،  �شَ باأَلف  َم�شجدي  َوال�شلة يف  لة،  �شَ اأَلف 

اجلامع  ال�شيوطي يف  لة«، )ذكره  �شَ بَخم�شماَئة  امَلقد�س  َبيت 

ال�شغري(. 

و�شلم-  عليه  اهلل  -�شلى  النبي  م��ولة  ميمونة  وع��ن   ◆
»اأَر���س  َق��اَل:  امَلقد�س،  َبيت  يف  اأَفتنَا  اهلل،  َر���ش��َوَل  »َي��ا  َقاَلت: 

َلًة فيه  لوا فيه، َفاإن �شَ َامَلح�َشر وامَلن�َشر، ائتوه َف�شَ

َلة يف َغريه«. َقلت: اأََراأَيَت اإن مَل اأَ�شَتطع  َكاأَلف �شَ

مَل اإليه قال: »َفتهدي َله َزيتًا ي�شَرج فيه،  اأَن اأَحَتَ

ابن  )اأخرجه  َت���اه«،  اأَ َكَمن  َفهَو  ذل��َك  َفَعَل  َفَمن 

ماجه(.

ال�شابقة  ال�شريفة  النبوية  الأح��ادي��ث  توؤكد 

على ف�شل ال�شلة يف امل�شجد الأق�شى املبارك، 

�شلة،  وخم�شني  مائتني  اإىل:  اأجرها  وم�شاعفة 

�شواه  فيما  �شلة،  األف  اأو  �شلة،  خم�شمائة  اأو 

وامل�شجد  احل���رام  امل�شجد  ع��دا  امل�شاجد،  م��ن 

احلبيبة  فل�شطني  ه��ي  ه��ذه  ال�شريف.  النبوي 

الأق�شى  امل�شجد  ولوؤلوؤتها  القد�س  ودرتها مدينة 

ال�شلة  -عليهم  الأنبياء  اجتمع  حيث  املبارك، 

وال�شلم- يف ليلة الإ�شراء واملعراج، ومن املعلوم 

اأن فل�شطني ومقد�شاتها ترتبع يف قلب كل عربي 

وم�شلم، فهي اأمانة ت�شلمتها الأمة الإ�شلمية منذ 

اإ�شلمية  اأر���س  وهي  وامل��ع��راج،  الإ���ش��راء  حادثة 

والأبناء  الآب��اء  عليها  ويحافظ  الأج��داد،  فتحها 

العرب  ق�شية  هي  فل�شطني  فق�شية  والأح��ف��اد، 

بدينهم  ال��وث��ي��ق  لرت��ب��اط��ه��ا  جميعًا  وامل�شلمني 

وتاريخهم وتراثهم.
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ــ   � ري  س ه   ي  � ــ  �أ ي  ب   

ان   ــ    1977 ــام  ــ  اي  ر  س س�س   اأ

ــ  �أ ــا  � ا  �أ ا   �ي ب ي   � ــ  �أ ي  ب

ا ي ي  ر � � ا � ي  �أ �

اآن���ذاك  قليلة  امل��ج��لت  ك��ان��ت  مل��ا  و 
و  املهمة  بهذه  تقوم  البلدية  جملة  كانت 
اإم��ارة  ف�شاء  يف  منرية  الآن  حتى  بقيت 
راأ�س اخليمة ، و قد تطورت املجلة �شكًل 
الإخ��راج��ي  ال�شعيد  ع��ل��ى  م�شمونًا  و 
الأخ��ب��ار،  و  امل��و���ش��وع��ات  �شعيد  على  و 
ووجهات  بالثقافة  تعنى  اأ�شبحت  فقد 
الأخبار  غالب  تغطي  و  املتعددة  النظر 

مبو�شوعية و �شفافية على مر الأيام.
املجلة يف عددها ال�شاد�س و الثلثني 
م   1980 )اإبريل(  ني�شان  الرابعة  ال�شنة 

احللقة الثالثون

ا النعي ش شعيد ال ل� 

شر ا ش و ا ا لة البلدية ب ا
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ال�شمو  )�شاحب  بعنوان  الغلف  عنون 
ال�شيخ �شقر يفتتح الجتماع الأول للدورة 
للبلديات(  العامة  الأمانة  ملجل�س  الثانية 
و �شدرت املجلة باإ�شراف املجل�س البلدي 
الذي كان برئا�شة ال�شيخ حمد بن حممد 
ال�شيخ  املجل�س  رئي�س  نائب  و  القا�شمي 
�شعود بن �شقر القا�شمي و مدير البلدية 
بالوكالة ال�شيد عبد اهلل اإبراهيم املو�شى.
يف ال�����ش��ف��ح��ة امل��ح��ل��ي��ة ك��ان��ت اأه���م 
�شقر  ال�شيخ  ال�شمو  )�شاحب  العناوين 
الثانية  ل��ل��دورة  الأول  الج��ت��م��اع  يفتتح 
قد  و  للبلديات(  العامة  الأم��ان��ة  ملجل�س 
ح�شر املغفور له باإذن اهلل �شاحب ال�شمو 
ملجل�س  ال��ث��اين  الج��ت��م��اع  �شقر  ال�شيخ 
ال���ذي ع��ق��د يف املعهد  ال��ع��ام��ة  الأم���ان���ة 
العلمي يف 22 / 4 / 1980 م و قد األقى 
للجمهور  افتتاحية  كلمة  عليه  اهلل  رحمة 
اآنذاك ال�شيد جا�شم  و كان الأمني العام 
)�شاحب  عنوان  حتت  و  دروي�س  حممد 

ي�شهد  �شقر  ال�شيخ  ال�شمو 
لعرو�س  ال��ك��ب��ري  الف��ت��ت��اح 
راأ���س  يف  ال�شوء  و  ال�شوت 
اإىل  اخل��رب  اأ���ش��ار  اخليمة( 
بو�شاق  ح�شن  يف  ك��ان  اأن��ه 
ب��راأ���س اخل��ي��م��ة يف ع��ن��وان 
اآخ������ر )����ش���اح���ب ال�����ش��م��و 
يرحب  �شقر  ال�شيخ  ال�شمو 
البلديات(  جمل�س  بتكوين 
�شكانية(  )اإح�����ش��ائ��ي��ات  و 
يف  ال�شكان  ع��دد  بلغ  حيث 
اإمارة راأ�س اخليمة يف ذلك 

الوقت 75 األف ن�شمة. 
دائ����رة  ن�����ش��اط  و ع���ن 
البلدية ورد يف املجلة عنوان: 
ال�شحة  اأق�����ش��ام  )روؤ����ش���اء 
ي����ق����ررون  ال���ب���ل���دي���ات  يف 

الطرق  ع��ن  ال�شجائر  اإع��لن��ات  اإزال����ة 
اجتماع  يف  ذل��ك  تقرر  ق��د  و  اخلارجية 

الأمانة العامة الثاين و)ال�شركة العربية 
 .. اخليمة  راأ����س  يف  احل��ي��واين  للإنتاج 
مرحلة جديدة( و قد كانت متواجدة يف 
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ت�شتمر  و  والدقداقة  احلمرانية  منطقة 
الأخبار املحلية ومنها )5 مليني درهم 
اخليمة(  ب��راأ���س  ال�����ش��ي��ول  تعوي�شات 
اخليمة/  راأ�س  يف  الن�شائية  و)اجلمعية 
اخليمة(  راأ�����س  )دواج�����ن  و  ن�����ش��اط( 
)ال�شركة  اأي�����ش��ًا  و  ح��ي��واين(  )وب���اء  و 

العربية للمتفجرات( ...
عن  ح���دي���ث  اأي�������ش���ًا  ال���ع���دد  يف  و 
األقاها  ال�شيف(  و  حما�شرة)الإ�شلم 
ق�شم  رئي�س  الكبي�شي  اأح��م��د  الدكتور 
الدرا�شات الإ�شلمية بجامعة الإمارات 
)اأ���ش��ب��وع امل���رور ال��ث��ام��ن( و)ل��ق��اء مع 
قد  و  ق�ش�شي(  اأدي����ب  و  دب��ل��وم��ا���ش��ي 
كان اللقاء مع ال�شيد علي حممد را�شد 

قن�شل الإمارات. 
و اأي�شًا )م�شروع ج�شر راأ�س اخليمة 
– النخيل( و قامت �شركة املل بتمويل 
اجل�شر  ب��اإق��ام��ة  الأ���ش��غ��ال  وزارة  م��ن 
يربط  حيوي  ج�شر  هو  و  حاليًا  املوجود 
النخيل و  مدينة راأ�س اخليمة و مناطق 
املعمورة و املعريي�س و قد كان من اأهم 
امل�شاريع احليوية يف الإمارة و قد قامت 
عقد  بتوقيع  الإ�شكان  و  العامة  الأ�شغال 
األ��ف   70 و  مليون   18 بتكلفة  الإن�����ش��اء 
الأوىل  املراحل  ال�شور  تو�شح  و  دره��م 

من اإن�شاء اجل�شر 
و )ت��ن��وع��ت امل��وا���ش��ي��ع امل���ذك���ورة 
اأه��م��ه��ا )ال��ط��ب عند  يف ال��ع��دد و م��ن 
العرب( و )بطولة كرة الطاولة( و تلتها 
اإعلنات البلدية و مو�شوع بعنوان )اأمية 
غريب(  )عامل  �شفحة  يف  و  املتعلمني( 
تنمو  عجوز  )�شجرة  العناوين  تنوعت 
م  على  مرت  األف   35 و  اإ�شطبل  داخل 
دراجة و الكابو�س ي�شفي من ال�شلل( ... 

و تخللت ال�شفحات اإعلنات البلدية 
تنوعت  ال���ق���راء(  )ر���ش��ائ��ل  يف  و 
امللحظات  و  القرتاحات  و  امل�شاركات 
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مو�شى  بقلم  ق�شيدة  امل�شاركات  من  و 

حممد اأبو �شلطان – املعريي�س - بعنوان 

معروف من �شل قلبي( 

هجرة  ان���زاد  قلبي  مهجور  نا�س  ي��ا 

عليه  ح�رم  عيوين  ف��ارق  ال��ن��وم  و  كثي�ر 

املن��ام 

ن��ه��اره  ليله  املكينة  �شبه  واجل�����ش��م 

نقول  نا�س  يا  القوت  من  م�شرب  �شرير 

�شهر ال�شيام

حايل  ال��ي��وم  هجرة  يف  رم��اين  خّلي 

و�شط  يف  �شايع  مظلوم  مهجور  خطري 

بحر الهيام

املو�شوع  ك��ان  ال�شحة  �شفحة  يف  و 

�شفحة  يف  و  )ال���روم���ات���زم(  ب��ع��ن��وان 

عناوين  تنوعت  ع��ل��وم(  و  )اكت�شافات 

الكت�شافات العلمية و منها )تيلك�س عربي 

 – اإجن��ل��زي يحقق حلم رج��ال الأع��م��ال 

جهاز لل�شم يحول ال�شوت اإىل ذبذبات 

كهربائية – توليد الطاقة الكهربائية من 

الف�شلت ...(.

كان  الق�شرية  الق�شة  �شفحة  يف  و   

العنوان )ذلك الأ�شمر التائه( بقلم جمعة 

)الريا�شية(  ال�شفحة  يف  و  ال��ف��ريوز 

كانت اأهم العناوين )الإمارات يف املركز 

العربية لألعاب  ال�شرطة  اخلام�س بطولة 

يف  يتعادلن  الو�شل  و  عمان   – ال��ق��وى 

مباراة متوا�شعة .....( و يف ختام املجلة 

عناوينها  من  و  الأ���ش��رة(  )زاوي��ة  كانت 

)كيف ي�شبح طفلك قادرًا على مواجهة 

– اخ��رتت  متحركة  – ث��لج��ة  احل��ي��اة 

راأ�س  جل�شر  �شورة  اعتمدت  و   )... لك 

 – الإن�����ش��اء  قيد  ك��ان  – ال���ذي  اخليمة 

يف  الأخ��رية  الغلف  �شفحة  على  لتكون 

هذا العدد.
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يعي�شون  زالوا  ما  الذين  اأو  عا�شوا  الذين  واأجدادنا  اآباوؤنا 
على  يحافظوا  لكي  ،عملوا  املعطاء  ال��وط��ن  ه��ذا  اأر����س  على 
لهجتنا اجلميلة من خلل املحافظة على موروثنا من املاأثورات 
ال�شعبية بكل ما حتتويه من عادات واأعراف ومفاهيم وتعريف 
كما  لغة احلياة(   ( العامية  للألفاظ  املحلية  اللكنة  اأو  اللهجة 
التاأثر  و�شريعة  ومتطورة  حية  لغة  هي  ت�شميتها  للبع�س  يروق 
بالبيئة وما يحدث فيها من تغريات يف ظل الظروف املختلفة 
ثقافية  اأم  اجتماعية  اأم  �شيا�شية  اأم  اقت�شادية  اأكانت  �شواء 
فهي م�شتمرة با�شتمرار احلياة، لذا فقد كان لتمازج واختلط 
ال�شعوب واللغات اأو اللهجات املختلفة وان�شهارها، ظهور وبروز 
اليومية  احلياة  اأمن��اط  عن  تعرب  مدلولت  لها  خمتلفة  األفاظ 
ب�شرائحها  واجلبلية  وال�شاحلية  البدوية  البيئات  جميع  يف 
الجتماعية والثقافية، فكان لأ�شحاب املهن واحلرف والفنون 
العامية  الأل��ف��اظ  فهذه  بهم،  اخلا�شة  واألفاظهم  لهجتهم 
اللهجات  العامة( فنتج عن كل ذلك اختلف  )األفاظ احلياة 
يف نطق بع�س حروف الكلمات ،فالنطق يختلف ب�شور متعددة 
اإىل  تعود  الدارجة  الألفاظ  هذه  فبع�س  لأخ��رى،  منطقة  من 
اأ�شول لغوية ف�شيحة، وهذا يعني اأن الألفاظ العامية يف اللغة 
فاللغة  ومي��وت،  ويتجدد  ويتغري  يتطور  ال��ذي  احل��ي  كالكائن 
فيها كلمات متوت وتندثر لعدم ا�شتعمالها اأو تداولها، وهناك 
كلمات جتددت بالقتبا�س اأو ال�شتقاق من م�شدر ما، فت�شتمر 
من خلل التداول ح�شب ما يقت�شيه التعبري عن حاجة النا�س 
حملت  والتي  املتعاقبة  والأزم��ن��ة  الع�شور  عرب  ل�شتخدامها 
دون  ناحية  اإىل  دللتها  متيل  قد  كلمات  فهي  والتجدد  التغري 
فيها  وتاأثريهم  للغة  النا�س  ا�شتعمال  ب�شبب  ذلك  وكل  اأخرى، 
اللغة  العامي يف  العامية، فالأثر  اللهجات  كتاأثريهم يف تكوين 

ل ميكن اإنكاره ول ميكن اأن نتجاهل لهجات العوام اأو نطرحها 
ككم مهمل ل فائدة منه وهذا ما دفعنا اإىل الهتمام بدرا�شة 
الألفاظ العامية ، فلهجة دولة الإمارات العربية املتحدة غنية 
وثرية يف تعبريها الدقيق يف جميع جوانب احلياة من م�شميات 

واأفعال.
تتعلق  مو�شوعات  بع�س  ع��ن  �شنتحدث  امل���ادة  ه��ذه  يف     
بالت�شميات  للتعريف  ت�شتخدم  ال��ت��ي  والأل���ف���اظ  ب���امل���وروث 

واملو�شوعات.

عيـ�ش:

الغذاء  ويعد  الأرز  يتبع جن�س  نباتي  نوع  الرز وهو  اأو  الأرز 
الرئي�س لأكر من ن�شف �شكان العامل وخا�ش�ة يف قارة اآ�شيا، 

اب يدان ال ي  بدالع ليا  دا   ا

و � ا  ا شا ا

ا الراب
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وهو من حما�شيل احلبوب الغذائية.
جاء يف ) ويكيبيديا( املو�شوعة احلرة، اأنه ل يعرف موطن 
الأرز الأ�شلي على وجه التحديد ولكن يرجح اأن يكون من �شرق 
اآ�شيا، فقد بداأت زراعته يف وادي نهر يانغت�شي يف ال�شني منذ 
منذ  بالهند  موجود  اإنه  يقال  كذلك  امليلد،  قبل  عام   2000
اإنه نقل اإىل م�شر يف  القدم ونقل اإىل امل�شرق واأوروب��ا، ويقال 
انتقل  ثم  اإفريقيا،  اإىل  العرب  ونقله  الرا�شدين  اخللفاء  عهد 
القرن  اإيطاليا يف  ال�شليبية وزرع يف  اأوروب��ا بعد احلروب  اإىل 
اخلام�س ع�شر وزرع يف اأمريكا يف القرن ال�شابع ع�شر، ويزرع 

الأرز اليوم يف جميع القارات.

ليت :

امل�شباح الكهربائي ويلفظ اأي�شا ) ملبة(

مرفع:

هو الكر�شي الذي يو�شع عليه امل�شحف ) القراآن(

ا ال�

اإج��راء عملية  ال��ورد بعد  ال��ذى يف�شل عن ده��ن  امل��اء  هو 
تقطري ده���ن ال����ورد اخل��ال�����س ح��ي��ث جت��م��ع م��لي��ني ال���ورود 

لتقطريها وا�شتخل�س دهن الورد.

مهفه :

يحركها  ال�شعف،  �شفيف  م��ن  ت�شنع  ال��ي��دوي��ة،  امل��روح��ة 
الهواء  لتحرك  ال�شيف  اأي��ام  وج�شمه  وجهه  اأم��ام  ال�شخ�س 

وتدفعه نحوه.



عن  احل��دي��ث  احللقة  ه��ذه  يف  نوا�شل 
راأ�س  ح�شن  يف  املوجودة  القدمية  املدافع 

اخليمة من الداخل، وهي:
:)1(

ماّدة ال�شنع: حديد.
قطر الفّوهة: 7.5 �شم.

قطر اخللفّية: 24.5 �شم.
الطول: 106 �شم.

اأو  رموز  اأو  اإ�شارات  اأّية  عليه  توجد  ول 
ة باملدفع. تواريخ اأو وثائق خا�شّ

:)2(
ماّدة ال�شنع: حديد.

قطر الفّوهة: 7.5 �شم.
قطر اخللفّية: 18.5 �شم.

الطول: 54 �شم.
اأو  رموز  اأو  اإ�شارات  اأّية  عليه  توجد  ول 

ة باملدفع. تواريخ اأو وثائق خا�شّ
)3(

ماّدة ال�شنع: حديد.
ن�شبة احلديد: 59.15 ٪
قطر الفّوهة: 8.5 �شم.

قطر اخللفّية: 32.5 �شم.
الطول: 114 �شم.

اأو  رموز  اأو  اإ�شارات  اأّية  عليه  توجد  ول 
ة باملدفع. تواريخ اأو وثائق خا�شّ

ا�شتخدام املدافع يف القلع واحل�شون:
تاأّثرت الإمارات ب�شورة عاّمة بالأو�شاع 
ب�شبب  ن�شاأت  التي  والع�شكرية  ال�شيا�شية 
من  وك��ان  املنطقة.  اإىل  الأورب��ي��ني  جم��يء 

بناء  الأورب���ي���ة  الع�شكرية  امل��ظ��اه��ر  اأه���م 
يف  ل�شتخدامها  �شخمة  وق���لع  ح�شون 
ن�شب  وتتحّمل  املهاجمني  و���ش��ّد  ال��دف��اع 
مدافع �شخمة على اأ�شوارها. وقد اأ�شبحت 
من  ج���زءًا  الع�شكرية  واحل�����ش��ون  ال��ق��لع 
وكانت  املحّلّية.  الأ�شا�شية  والبيئة  العمارة 
وب�شورة  الأول.  الدفاع  خّط  متّثل  القلع 
واأ���ش��واره��ا  وال��ق��لع  ف���اإّن احل�شون  ع��اّم��ة 
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ية ا لقة ال ا

شرا  د ب    

ة ي ا ا ا  ة  ا داف القد ا



وممّراتها �شّممت وبنيت 
ن�شب  م��ع  ت��ت��لءم  لكي 
ح�شب  ع��ل��ي��ه��ا  امل���داف���ع 
و�شخامتها  اأح��ج��ام��ه��ا 
اأم��اك��ن  ففيها  وم��داه��ا 
عليها  ت��و���ش��ع  ��ة  خ��ا���شّ
بحيث  الثقيلة  امل��داف��ع 
وتقاوم  اأوزان��ه��ا  تتحّمل 
�شّدة  والقواعد  اجلدران 
الق�شف.  وق��وة  ال��ق��ذف 
الأ���ش��وار  وق��د حفرت يف 
ة تخرج من  فتحات خا�شّ
املدافع.  موا�شري  خللها 
احل�شون  ال��ق��لع  وت��ع��ّد 

احلربية من اأهم الآثار يف الفرتة من القرن 
اأي  ع�شر  التا�شع  القرن  اإىل  ع�شر  ال�شابع 
معظم  فيها  �شنعت  التي  نف�شها  الفرتة  يف 
منطقة  يف  عليها  العثور  مت  التي  امل��داف��ع 
الإمارات. وكان يوجد عدد كبري من املدافع 
مت تدمري معظمها خ�شو�شا يف اإمارة راأ�س 
اإىل  واحل�شون  القلع  وتنق�شم  اخليمة. 
وق��لع  اأب����راج،  ذات  كبرية  ق��لع  ق�شمني: 

�شغرية.
فتحات  وهي  املدافع،  فتحات  ويلحظ 
الأّول  الطابق  عن  ترتفع  ال�شكل  م�شتطيلة 
بنحو 30 �شم، وت�شمح بحركة حمدودة ملدفع 
�شغري. وتعّد احل�شون والقلع احلربّية من 

ال�شابع  القرن  من  املمتّدة  الفرتة  اآثار  اأهّم 
ع�شر اإىل القرن الثامن ع�شر اأي يف الفرتة 
املدافع  معظم  فيها  �شنعت  التي  نف�شها 
الإم��ارات.  العثور عليها يف منطقة  مّت  التي 
عدد  هناك  كانت  فقد  ذل��ك  يف  عجب  ول 
فوق  ت�شتخدم من  الأ�شحلة  كبرية من هذه 
احل�شون. ومن امللحظ اأّن املدافع القدمية 
�شجّلت  ت��وج��د  ل  الإم�����ارات  يف  املتبقّية 
يحفظ تاريخها، ويدّون �شناعتها فب�شورة 
عاّمة فاإّنه ل توجد وثائق متوّفرة حول كثري 
الربيطاين  التاج  علمة  توجد  كما  منها. 
اأّنها  على اأعداد من هذه املدافع مّما يوؤّكد 
منطقة  يف  الربيطانّية  البحرّية  مدافع  من 
على  العلمة  هذه  ووج��ود  العربي،  اخلليج 

املدافع  يف  �شائع  تقليد  الربيطانية  املدافع 
الهند.  يف  اأو  بريطانيا  يف  �شنعت  ال��ت��ي 
ويوجد على اأحد املدافع تاريخ وهو: 1782، 
وهذا املدفع موجود الآن اأمام ح�شن راأ�س 
اخليمة، وقطر فّوهته 10 �شم، وهو م�شنوع 
اأع���دد من  اأّن  املحتمل  وم��ن  م��ن احل��دي��د. 
نظرًا  التاريخ  ه��ذا  يف  �شنعت  قد  امل��داف��ع 
والأط��وال.  والأحجام  الأ�شكال  يف  لت�شابها 
املدافع  من  ع��ددًا  اأّن  للّنظر  اللفت  وم��ن 
�شم،   50 اإىل  قطرها  ي�شل  خلفّية  متتلك 
ولعّل هذه الزيادة املفرطة يف قطر اخللفّية 
اأّن  كما  امل��دف��ع،  متانة  يف  ال��زي��ادة  هدفها 
مثل هذه املوؤّخرة الوا�شعة توؤّدى اإىل ميلن 
املدفع اإىل اخللف، وارتفاع فّوهته اإىل اأعلى 

حتى ت�شيب الأهداف البعيدة.
ومن اجلدير بالذكر اأّن الغالبّية العظمى 
اإمارة راأ�س اخليمة  من املدافع القدمية يف 
تغرّيت اأحوالها، وتبّدلت اأو�شاعها، فلم تعد 
حدث  ملا  نظرًا  �شناعتها،  حني  كانت  كما 
الأ�شود،  باللون  و�شبغ  تغيريات،  من  عليها 
من  واإ�شافات  منها،  عانت  كثرية  وتفّلمات 
بع�شها.  فّوهات  اأتلفت  وك�شور  الإ�شمنت، 
مكان  من  نقلها  ج��رى  منها  كثريًا  اأّن  كما 
لآخر، فل يعلم مكانها الأ�شلّي، اإ�شافة اإىل 
اأّن عددًا منها مل يدّون عنها اإل الي�شري من 
املعلومات. ول توجد معلومات حول �شناعة 
املدافع يف الإم��ارات اأو قام بها الأهايل يف 

املنطقة.
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و لقة ا ا

ي ل ال �شة  ا

ا ا  ا ا

ال�شعبية  الأمثال  من  جمموعة  ال�شانحة  هذه  يف  �شنتناول 
الإم��ارات��ي   املجتمع  نظر  وج��ه��ات  اخ��ت��لف  لنا  عك�شت  التي 

ل�»الفلو�س«،
ا  س با ا �  

ا   ر �  ي  ن س ا � أ ي  �  
ي س ا � أ ا  � ا �  � ا �  س ا �  

ت�شتخدم  التي  العملت  هو   )Money( باملال  املق�شود 
ف املال باأّنه كافة الأوراق والقطع  ل�شراء اخلدمات وال�شلع ،ويعَرّ

النقدّية امل�شتخدمة يف �شراء الأ�شياء،.

من  جتلى  و  امل��ال  عن  بوفرة  ال�شعبية  الأمثال  عربت  لقد 
يراه  فالبع�س   ، للمال  املجتمع  اأف��راد  نظرة  م�شامينها  خلل 

اأ�شا�س احلياة ، و يراه اآخرون اأداة و و�شيلة للك�شب و الرزق 
الإماراتية  ال�شعبية  الأمثال  من  جمموعة  هنا  �شنعر�س  و   
التي تداولها املجتمع الإماراتي و التي من خللها جتلت فل�شفة 

املجتمع ونظرته نحو املال و مدى تباين هذا النظرة 
ال�شعوب عرب  املثل خل�شة خربات وجتارب  اأن  ن�شك  ل  و 
اأه��ل  و  طبقاتهم  اخ��ت��لف  على  النا�س  ي�شتخدمه  ال��زم��ان، 
الإمارات من اأكر ال�شعوب التي ا�شتخدمت الأمثال للتعبري عن 

ا  ي �   � ي �  س ا � أ ي  � � با ا س � ر � �  

ي  ي  ا  س  س ناب ا ب ا   ي �   ا  ب أ نا � ي  ر    ن

س  ي ي  بي   � ه  ا �أ ا  أ ا ه � س ا �أ ا  ن�س 

ي  ه    ا  س ا   س   ب  � س   � ــا ا   ان �  

سل ب  ل   س سا  ي ر  ا �  أ أن � ا ي    ي �س   ري   

ر  ها  ي ا ا  � ا ي  ا � ان ي  ي  ا ا � ي ر ب ي ا  سي ا أ   سر � ا

سا م  ا  ا ب  � ا  ر �  ا ن أ ا �
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مظاهر احلياة الجتماعية و الثقافية وواقع احلياة القت�شادية 
و ال�شيا�شية ، و للمثل اأهمية كربى يف حياة الإن�شان الإماراتي ، 
بالإ�شافة اإىل ذلك قد يكون املثل خمزن لبع�س لوقائع و اأحداث 
حدثت وقائعها يف املجتمع فخلدتها الأمثال لنخرج منها بالعظة 

و العربة 
و من خلل ح�شيلتي املعرفية بالأمثال ومن خلل التق�شي 
اللقاء  وع��رب  الأم��ث��ال  ح��ول  األفت  التي  امل�شادر  يف  والبحث  
بالرواة من كبار ال�شن من اجلن�شني الذكور والإناث ا�شتطعت 

اأن اأح�شل 
على ما يزيد عن 30 مثل �شعبي دار حول املال و اأهميته و 

نظرة النا�س له 

)امَلَثل(  الوجيز)،  املعجم  يف  ورد   : للمثل  اللغوي  املعنى  و 
جملة من القول مقتطفة من كلم، اأو قائمة بذاتها تنقل مما 

وردت فيه اإىل ما ي�شابهه دون تغيري .
الذي  القول  واملثل هو:  والنظري،  ال�شبه،   : لغة  املثل  كذلك 
ة،  لكرة جريانه على األ�شنة النا�س اكت�شب قيمة تعبريية خا�شّ
واأوج��ز ما  اأبلغ منه  ت�شابه احلال - ل يجدون  جعلتهم - عند 

باأنف�شهم والتعبري عن مرادهم.
التي  التجريبية  ”العبارة  اأنه  ا�شطلحًا على  املثل  ويعرف 

ت�شيب املعنى ال�شحيح“ .
تظهر  ماأثور،  ” قول  اأن��ه  على  كذلك  املثل  تعريف  وميكن 
بلغته يف اإيجاز لفظه واإ�شابة معناه، قيل يف منا�شبة معّينة، 

واأخذ ليقال يف مثل تلك املنا�شبة“ .
ويعرف املثل على ااأنه ” جملة حمكمة البناء بليغة العبارة، 

�شائعة ال�شتعمال عند خمتلف الطبقات“
و علت  املال  ال�شعبية  الإماراتية  الأمثال  بع�س  لقد جمدت 

من �شاأنه كما جاء يف املثل الإماراتي
 يقول املتو�شف :) املال عديل الروح ( 

عديل : يوازي و ي�شاوي 
الروح  يعادل  فهو  للإن�شان  امل��ال  اأهمية  على  املثل  ويدلل 
وي�شاويها يف املكانة و و�شع املال يف مقابل الروح لي�س ت�شجيعًا 
اإىل  توجيه  و  الإن�شان  حث  به  ق�شد  بل  اجل�شع  و  الطمع  نحو 
ت�شتوجب  عباده  على  اهلل  من  نعمة  فهو  امل��ال  على  املحافظة 

منهم ح�شن املحافظة عليه وعدم التفريط به.
املال عديل  املتو�شف -  اأخرى فيقول  املثل ب�شيغة  و يروى 
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الروح يرفعك و اأين ما تروح ( 

و للمال اأهمية عالية ملا مينح �شاحبه قوة ونفوذ وقوة و منعة 

و يف هذا املعنى 

يقول املتو�شف :) بفلو�شك حمد يدو�شك و بغوازيك حمد 

يجازيك (

القدمية  العملت  من  والفل�س  الفل�س  مفردها   : فلو�شك  و 

احلديدية و هي من اأ�شغر العملت .

لفظة   ) ال��غ��وازي   ( امل���ال  على  ت��دل  لفظة   : ب��غ��وزاي��ك  و 

ي�شتخدمها اأهل الإمارات يف ت�شمية النقود 

و يروى اأن اأ�شل كلمة ) غوازي ( ن�شبة اإىل  عملة عمانية 

�شكت يف �شلطنة عمان وكتب عليها غازي وكانوا يطلقون على 

اأحد  ي�شتطيع  ل  بفلو�شك  اأن  املعنى  دراهم(و  جمعها غوازي) 

اأن يتطاول عليك اأو يتف�شل عليك مباله اأو يتباهى باأنه �شاحب 

الإن�شان  اإك�شاب  املال يف  اأهمية  املثل مدى  و يبني  ف�شل عليك 

املكان و العزة و ال�شلطة و النفوذ حيث اإن �شاحب املال الوفري، 

حمرتم ومقدر يف املجتمع.و ياأتي هذا املثل لبيان اأهمية املال و 

اأهميته فقي اإك�شاب �شاحبه العزة و القوة .و يلتقي هذا املعنى 

مع البيت العربي امل�شهور 

ا  ــــ  � ــــ � �هــــ   ــــ � �ن 

ــا ــ ــابــ  ــ ــا  ــر � �س   

ــ  ــســا ــ � ـــ �أ ــ�ــســان  ــ ــ � ــ

ــا ــ  � �أ ـــ  ــ�ــســ  � هـــــ    

لكل  الناجح  ال���دواء  مبثابة  امل��ال  الأم��ث��ال  بع�س  ت�شور  و 

و  الأم��را���س  من  اجل��روح  ت�شفي  التي  كاملراهم  فهو  مع�شلة 

العلل و ل تبقي لها اأثر و هذا ما يدلل عليه املثل ال�شعبي يقول 

ر�ه �ه  املتو�شف �

و الدرهم هو الوحدة الأ�شا�شية لعملة دولة الإمارات العربية 

م�شرف  عن  �شادرة  فل�س   100 من  الدرهم  ويتكون  املتحدة، 

الإمارات العربية املتحدة املركزي ، و الدرهم ا�شم يطلق على 

نوع من العملت النقدية التي تتداول  يف بع�س الدول العربية 

يف تعاملتها املالية 

الدرهم كلمة عملة معربة م�شتقة من كلمة دراخما  وكلمة 

اأيام اجلاهلية والإ�شلم  الإغريقية قدميًا وقد ا�شتخدمت من 

وجمع درهم هو دراهم وقد ذك���ر اهلل الدراه����م يف الق����راآن: 

) 20 - يو�شف( َو�َشَروه بَثَمن َبخ�س َدَراهَم 

و يف دائرة املعارف ال�شلمّية ج -9 درهم الدرهم : فار�شي 

الدرهم  وجمع   . درهام  قالوا  ورمّبا  لغة،  لهاء  وك�شرا  معّرب، 

اأي   : ادرهماما  ادره��ّم  وقد  دراهيم  الدرهام  وجمع   ، دراه��م 

�شقط من الكرب.املعّرب- درهم : معّرب. وقد تكّلمت به العرب 

قدميا، اإذ مل يعرفوا غريه

املتو�شف  يقول  الإماراتي  املثل  كذلك  املال  اأهمية  لبيان  و 

ا   س �  � ل ب 

و يوجه املثل اإىل حقيقة مفادها اأن كل �شخ�س را�س بعقله 

لكن لي�س كل �َشخ�س را�شيًا مباله . وبع�شهم يقت�شر منه على 

ا    � املقطع الأول اأي بدون زيادة 

ال�شعادة  مفتاح  باعتباره  و  للإن�شان  امل��ال   اأهمية  لبيان  و 

ل     : و الفرح و غيابه م�شدر  للحزن يقول املتو�شف 

�ه يل � ي  يا  � ي �س   �

يذهب  الذي  لل�شخ�س  املثل  و م�شرب  وحزن،  �شيق   : غ

لل�شوق للتب�شع من دون مال كاف، ويعود مك�شور اخلاطر لأنه 

�شاهد اأ�شياء جميلة يرجو احل�شول عليها ول ميلك املال الكايف 

لها وهي يف الغالب اأ�شياء كمالية . 

و جاء املثل يف �شيغة اأمر للتحذير و للن�شح و التوجيه .

 يف مقابل هذه الأمثال التي تعلي من املال و �شاأنه تاأتي طائفة 

باعتباره  قدره  ومن   ، املال  �شاأن  من  تقلل  الأمثال  من  اأخ��رى 

و�شيلة للك�شب و الرزق و لبد من ت�شخريه لق�شاء احلاجة ومن 

 � ه   : املتو�شف  يقول  امل�شهور  الإماراتي  املثل  ذلك 

�  

يوجه املثل اإىل عدم اإهانة  النف�س، لأنها اأغلى من املال ، بل 

الأجدر بذل املال و ت�شخريه من اأجل راحة النف�س و جاءت �شيغة 

املثل باأ�شلوب الأمر للغر�س بلغي وهو التوجيه و الإر�شاد .

ي�شرب يف دفع الإهانة بالبذل

و يف ذات املعنى ياأتي املثل ال�شعبي املعروف يقول املتو�شف 

�س   قر�شك اأي مالك اأو نقودك ،  س   ن ر )ه 

والقر�س : هو وحدة نقدية �شئيلة القيمة.

و روي املثل بلفظ اأخرى هني الفل�س و ل تهني النف�س

مالك  اب��ذل  اأي  املثل  �شيغة  اختلفت  اأن  و  واح��د  املعنى  و 

لتحقيق ما ت�شبو، واأكرم نف�شك عن الهوان باملال الذي تق�شي 

به حوائجك 

و عند مقارنة املال بالرجال تتبلور حكمة ال�شعب الإماراتي 
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يف  و  مكانته  و  الرجل  �شاأن  من  يعلي  خالد  اإن�شاين  مثل   يف 

املتداول بكرة يف مواقف حل  و  املعروف  الإماراتي  املثل  ذلك 

الرجل  من  احلكماء  تدخل  تتطلب  التي  امل�شائل  اأو  امل�شكلت 

حلل خلف اأو ف�س نزاع 

ا . ا    يقول املتو�شف :  �ن 

مبعنى اعتمد على الرجال ول تعتمد على املال فالرجال هي 

من تاأتي باملال و ت�شخره خلدم الإن�شان 

و ياأتي املثل يف بع�س الإمارات ب�شيغة اأخرى كقولهم :

تندب دراهم لأن الرجال جتيب الدراهم  ول  ”اندب رجال 
اأي اأن العز بالرجال ل بالدراهم 

ا  كما جاء املثل ب�شيغة اأخرى يقول املتو�شف  �ن 

ا   

مبعنى اعتمد على الرجال ول تعتمد على املال. 

و يف هذا تطالعنا مقولة الوالد طيب اهلل ثراه ال�شيخ زايد 

بن �شلطان – رحمه اهلل .

س  ا ه �  ر � سان  س � ا ه �  ر �

ا«. �س سرها  ا س  ا ه �  ر � ا  ا س

اهلل  ب��اإذن  له  املغفور  حكمة  لنا  تتجلى  خللها  من  التي  و 

يبنون  من  هم  الرجال  اأن  يف  ال�شديد  وراأي��ه  الثاقبة  نظرته  و 

الأوطان باأعمالهم ال�شامية التي تخلدها ذاكرة الزمان .

و للتاأكيد على اأن من ميلك املال يعرف قدره و يعي باأهميته 

و اأهميه املحافظة عليه يطالعنا املثل ال�شعبي بعبارته امل�شهورة 

يا  ا    ا     يقول املتو�شف : 

يا    

املال فحتما �شيعرف  ا�شتاأمن على مالك من ميلك  مبعنى 

كيف يحافظ عليه ولن يفرط يف تبذيره كذلك ا�شتاأمن اأبناءك 

من ميلك الأبناء ف�شيتمكن من تربيتهم الرتبية ال�شحية نظرًا 

خلربته يف تربية الأبناء و معرفته باأ�شاليب الرتبية ال�شحيحة .

واأهميته  قدره  يعرف  املال  ميلك  من  اأن   اإىل  املثل  ويوجه 

ويعي باأهمية املحافظة عليه و ياأتي بتوجيه اإىل �شرورة التعقل 

والتدبر يف الأمور.
ي
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احللقة الثانية : 

ش�يد ر ال �ا دا   ا

ايد ا  ا   ق

ا  د ا ا  ال

ف�شار  �شعبه  وكبار  �شغار  اأحبه  فقد 
�شعبه  اأب��ن��اء  ي��وج��ه  وظ���ل  اأب����ًا (،   ( ل��ه��م 
باحلديث واحلكم للتغلب على جميع املحن 
يف  تواجههم  التي  وامل�شكلت  وامل�شاعب 

جميع م�شائل حياتهم .
 ، حديثة  رفاهية  دول��ة  �شنع  يف  جن��ح 
و�شفاته  ال�شتثنائية  اإجن��ازات��ه  واأك�شبته 

املميزة مكانًة خالدًة يف التاريخ .
: نقطة النطلق الأوىل يف بناء  العني 

امل�شتقبل.

ر ب ي ا ا ة ال  ال وا
ك��ان��ت ال��ربمي��ي يف ���ش��ه��ل اجل����ّو عند 

احلافة ال�شمالية للظاهرة ، نقطة حمورية 
الداخلية  املناطق  نحو  املمتد  الطريق  يف 
لعمان من الطرف املقابل للخليج على مر 
القرون ، كما اأنها على تقاطع طرق القوافل 
العربية  اململكة  �شرق  جنوب  �شحارى  عرب 
القبائل  م��ن  الكثري  وملتقى   ، ال�شعودية 

البدوية يف املنطقة .
ماكان  ب��ني  الإ�شرتاتيجي  امل��وق��ع  ه��ذا 
و�شحارى   ، املت�شالح  بال�شاحل  ي��ع��رف 
اجل���ن���وب ال��ك��ب��رية ، و���ش��اح��ل ال��ب��اط��ن��ة 
وعمان   ، وال��ظ��اه��رة   ، خلفه  اجل��ب��ال  م��ع 
الربميي  واحة  – منح  وال�شرقية  الداخلية 
عدد  عليها  ” ي�شهد  بارزة  تاريخيه  مكانة 

من احل�شون املوجودة يف الواحة ، و�شجل 
احلروب والغزوات التي �شهدها تاريخها ” 
. وكان اأمن الربميي يف احلقيقة ذا اأهمية 
بالغة لأمن املنطقة كلها ، وكانت فيما م�شى 
فياف  ال�شغرية  ال��واح��ات  م��ن  جمموعة 
رملية ت�شم ت�شع قرى ، و�شميت على ا�شم 
تتاألف  قرية  كانت كل   . القرى  اإحدى هذه 
من جمموعة من البيوت الطينية املنخف�شة 
القرى  وب��ني   ، كبرية  نخيل  ب�شاتني  و�شط 
متتد اأرا�س مفتوحة ذات اأ�شجار خفي�شة . 
ويف ال�شنوات الأوىل من القرن التا�شع ع�شر 
متكن اآل بو فلح – حكام اأبوظبي – من 
بنى  حني  الربميي  على  �شيطرتهم  اإر�شاء 

يان  ان � ن س �ي ب  سي  � � ا � يا  ي  ي ا سا  ر ا  ا ه �
ا  �ي ه � سي  ربي �   �ن � � � ا ي�  � �أ  ا �أب  ا �
ا   ي ر   � ي  � سيا  س � ــ  � رب  � ا  � ا   � سي  س �

ا سا با  ربي �  � � ا ا     � ان
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ال�شيخ �شخبوط بن ذياب – حاكم اأبوظبي 
يف  املريجب  يف  له  ح�شنا   1793-1816-
اجلزء ال�شمايل الغربي من الواحة . وبعد 
انق�شاء حكم ال�شيخ �شخبوط �شار يق�شي 
يعرف  �شار  ال��ذي  ح�شنه  يف  وقته  معظم 
با�شم )برج املراقبة ال�شغري ( . ويرجح اأن 
هذا املكان الذي هجر منذ فرتة طويلة كان 

اأول موظئ لآل بو فلح يف الواحة . 
يف القرن التا�شع ع�شر �شهدت الربميي 
) التي كان النعيم والظواهر اأهم �شكانها( 
– حكام  من���وًا م��ط��ردًا ل��ق��وة اآل ب��و ف��لح 
متلكهم  ازداد  اإذ   ، ونفوذهم   – بوظبي 
ب�شاتني  هيئة  على  والأع���ي���ان  ل��لأرا���ش��ي 
نخيل ، وجنائن ومنازل . اإ�شافة اإىل ذلك 
اأنها كربى  – بحكم  قادت قبيلة بني يا�س 
يف  الهناوي  اجلانب   – الهناوية  القبائل 

الهناويني  بني  ن�شبت  التي  النزاعات  كل 
والغافريني يف الواحة ومن اأ�شل ت�شع قرى 
ومنت�شرة   ، دائ��م��ون  �شكان  فيها  �شغرية 
حول احلقول والب�شاتني النخيل يف الواحة 
، كانت ثلث قرى هي : الربميي ، و�شعرة 
، وحما�شة )التي كانت مت�شلة معًا مكونًة 
واحة واحدة ( – تعود اإىل �شلطان م�شقط 
وعمان ، اأما القرى ال�شت الباقية – العني و 
املويجعي ، واملعرت�س واجليمي ، والقطارة 
والهيلي – فكانت تابعة حلكومة اأبوظبي . 
اإ�شافة اإىل ذلك كان حكام اأبوظبي ميلكون 
جمموعة  اإىل  بالإ�شافة   ، اجلاهلي  مزارع 
ال�شمال  يف  النخيل  اأ���ش��ج��ار  م��ن  اأخ����رى 
وعلى   . واملريجب  امل�شعودي  تدعى  الغربي 
اأبوظبي  حكام  ” ك��ان  �شنوات  ع��دة  م��دى 
واحة  يت�شاركون  وعمان  م�شقط  و�شلطني 

ال�شري  يذكر  كما   ،  ” بالرتا�شي  الربميي 
املنطقتني  يف  خ���دم  ال���ذي  بو�شتيد  ه��ي��و 
يف  عمان  يف  التنمية  �شكرتري  من�شب  يف 

البداية ، ثم وكيًل �شيا�شيًا يف اأبوظبي .
ظهرت اأبوظبي كاأهم م�شيخة �شيا�شية 
عهد  اإبان  اخلليج  �شاحل  على  واقت�شادية 
 )1855-1909( خليفة  ب��ن  زاي��د  ال�شيخ 
من  ون��ف��وذه  حاكمها  �شلطات  وام��ت��دت   ،
اإىل  اأبوظبي  ال�شاحلية يف جزيرة  عا�شمته 
الربميي يف املناطق الداخلية ، وما وراءها 
الكولونيل  زار  وح��ني   . �شرقًا  ع��ربي  حتى 
يف  ال�شيا�شي  الوكيل   – مايلز  ب.   . ���س 
من  نوفمرب  �شهر  يف  ال��واح��ة   – م�شقط 
عام 1875 ، وجد ال�شيخ زايد بن خليفة ” 
ال�شخ�س الوحيد الذي يتحلى بقوة و�شلطة 
التي  ال�����ش��ن��وات  ويف   .” فعلية  �شخ�شية 
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مل�شلحة  القوة  ميزان  مال  زيارته  اأعقبت 
اأبوظبي  �شيطرة  اأن  واحلقيقة   . يا�س  بني 
القرن  �شبعينيات  منذ  كانت  الربميي  على 
التا�شع ع�شر اأكر مبا�شرة مقارنة ب�شيطرة 
حكامها  وك��ان   ، وع��م��ان  م�شقط  �شلطان 
ياأخذون خم�ش�شات )فري�شة( مالية لقاء 
مقاطعات  يف  والأم��ن  ال�شلم  على  احلفاظ 
ومع   . لل�شلطان  التابعة  ال�شمالية  احل��دود 
ازدياد ممتلكات اآل بو فلح املادية وتنامي 
نفوذهم ، اأ�شبح فرعهم اأغنى واأبرز فروع 
بني يا�س يف الواحة . وكان من عادة ال�شيخ 
اإىل  �شنوية  ب��زي��ارات  ال��ق��ي��ام  خليفة  ب��ن 
” وقبيل   . ح�شنها  يف  والإق��ام��ة  الربميي 
انق�شاء القرن التا�شع ع�شر بنى ح�شونًا يف 
العني ويف اجلاهلي اإىل الغرب من القرية. 
وغ���دت امل��ري��ج��ب اأط����لًل م��ه��ج��ورة بعدنا 
انتقلت �شلطة اأبوظبي يف الواحة ، اأو حاكمًا 
ب�شلطة عامة  ” متمتعًا   ، قبله  مفو�شًا من 
ووكيًل   ، الأخ��رى  القرى  وجهاء  على  عليا 
منطقة  الأخرى يف  القبائل  مع  التعامل  يف 
خليفة  بن  زاي��د  ب��رز  وهكذا   . ” الربميي 
العربية  كاأبرز حاكم يف �شرق اجلزيرة   ”
وك��ان   ، وف��ات��ه  قبل  �شنة  ث��لث��ني  اآخ���ر  يف 
 – – ليوا  مرتكز �شلطته يف مثلث اأبوظبي 

الربميي”.

وجد بر�شي كوك�س اأثناء زيارته للربميي 
عام -1902 وكان حينها وكيًل �شيا�شيًا يف 
م�شقط – اأن نفوذ ال�شيخ زايد اأقوى بكثري 
اأنحاء منطقة  من نفوذ �شلطان م�شقط يف 

الظاهرة يف عمان .
وب��ع��ده��ا ب��ث��لث ���ش��ن��وات ، ح��ني زار 
ال�شيا�شي  الوكيل  ب�شفته   - ثانية  الربميي 
يف اخلليج - وجد اأن ال�شيخ زايد بن خليفة 
وكان   ، ” املنطقة  يف  الفعلية  ” القوة  هو 
ب�شورة  ال�شلم  يحفظ  مبا  نفوذه  ميار�س 
عامة ، كما اأكد جيه جي لورمير يف معجمه 
اجلغرايف للخليج قوة نفوذ �شيخ اأبوظبي يف 
الربميي يف بداية القرن الع�شرين . واأ�شار 
اإىل اأن ” اأطلل احل�شن يف الربميي تقف 
يف  لأ�شرته  التاريخي  الإرث  على  �شاهدًا 
” ، يف حني كانت قبيلة الظواهر  الربميي 
التي كانت متثل الأغلبية عدديًا يف الواحة 
بن  زاي��د  لل�شيخ  منتظمًا  خراجًا  تدفع   ”
خليفة . ويف �شوء القوة واملكانة اللتني كان 
حاكم اأبوظبي ميتاز بهما يف ذلك الوقت ، 
كان باإمكانة – على الأرجح – اأن ي�شتويل 
�شيا�شته  لكن   ، اأراد ذلك  لو  الربميي  على 
اإىل التغلغل  – كانت متيل  على مايبدو   –
 ” لورمير  اأورده  ما  بح�شب   ، فيها  ال�شلمي 
منذ نهاية احلرب العاملية الأوىل ظل موقع 

�شيوخ اأبوظبي يف واحة الربميي قويًا فعاًل 
الوقت  الكثري من  تق�شي  اأ�شرهم  وكانت   ،
يف الواحة التي و�شفها الوكيل املقيم باأنها 

منتجعهم ال�شيفي . 
منطقة  اأف�شل  ال��ربمي��ي  واح���ة   كانت 
زراعية من الناحية القت�شادية مبا ت�شمه 
اخل�شبه  برتبتها  تتميز  م�����ش��اح��ات  م��ن 
اأن  م��ن  ال��رغ��م  وعلى   . املائية  وم��وارده��ا 
الأ�شواق ال�شغرية هناك كانت تزاول بع�س 
املت�شالح  ال�شاحل  مع  التجارية  الأع��م��ال 
الواحات  ملجموعة  الرئي�شي  العمل  لكن   ،
 ، ن�شبيًا  الكثيفة  بالزراعة  يتمثل  كان  تلك 
توؤمنها  التي  املائية  املوارد  بوفرة  مدعومة 

عدة اأفلج تغذيها الينابيع اجلبلية.
– وفق  املنطقة  كانت   1902 عام  ويف 
يقل  مال  – ت�شم  كوك�س  بر�شي  تقديرات 
عن 60 األف �شجرة نخيل ، اإ�شافة اإىل اأنواع 
واخل�شروات  املثمرة  الأ�شجار  من  اأخ��رى 
واحل���ب���وب ك��ال��ع��ن��ب وال��ب��ط��ي��خ ، وال��ت��ني 
 ، والقمح   ، واملاجنو  الرمان  و  والليمون، 
املح�شول  وك��ان   . والرب�شيم   ، وال�شعري 
اإىل  منه  كثري  ي�شدر  كان  ال��ذي  الرئي�شي 
يف  ي��زرع  ال��ذي  التمر  اأن  ذل��ك   ، اأبوظبي 
اأبوظبي ذا جودة اأدنى ، وكان ي�شدر كثري 
منه اإىل اأبوظبي، ذلك اأن التمر الذي يزرع 
جودة  ذا  كان  اأبوظبي  يف 
اأدنى ، وكان ي�شتخدم علفًا 
للحيوانات ب�شورة رئي�شة 
الربميي  اأه��م��ي��ة  ك��ان��ت   .
من  م�شتمدة  القت�شادية 
الأول   : اثنني  عاملني   ”
ذات  اأنها  من  ماذكر  هو 
واأر���س  �شا�شعة  م�شاحة 
ال��ذي  وال��ث��اين   ، خ�شبة 
م��ك��ان��ًة  الأول  ي�����ش��اه��ي 
يتمثل   ، عليه  يزيد  ورمبا 
 ، للتوا�شل  مركزًا  بكونها 
حمورًا  الواحة  كانت  فقد 
لكثري من طرق ال�شفر يف 
العربية  اجل��زي��رة  ���ش��رق 
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 ، املجاورة  مفتاح   « باأنها  تو�شف  وكانت   ،
ودرة تكتنز قيمة يف ذاتها«.

و  ا ا ة  ق الع     2
بعد وفاة اأحمد بن حممد بن هلل وايل 
�شيخ اأبوظبي على اجليمي عام 192، خلفه 
يف ذلك املن�شب علي بن غنوم ، الذي مل 
يكن لديه النفوذ نف�شه الذي كان يتمتع به 
الزعيم الظاهري القدمي . بعد ذلك خول 
اأبوظبي  �شلطان حاكم  بن  �شخبوط  ال�شيخ 
بن  اإبراهيم  العني  وايل   )1928-1966(
العامة  امل��راق��ب��ة  �شلطة  ممار�شة  عثمان 
اأبوظبي ، لكن  على ولة القرى الأخرى يف 
�شاغرًا  من�شبه  اأ�شبح  عثمان  اب��ن  بوفاة 
مرة اأخرى ، فاختار ال�شيخ �شخبوط الذي 
كان مدركًا للإمكانيات الواعدة التي ميتاز 
اآنذاك  كان  الذي   ، زايد  الأ�شغر  اأخوه  بها 
دون  زاي���دًا   – عمره  من  الع�شرينيات  يف 
بقية اأع�شاء الأ�شرة احلاكمة الكبار ليكون 
واحة  من  لأبوظبي  التابع  القطاع  يف  واليًا 
الربميي ، التي كانت لأ�شباب التي ذكرناها 

اإ�شرتاتيجية  اأهمية  ذات  منطقة  �شابقًا 
واقت�شادية وحيوية للإمارة .

املعا�شرة  الربيطانية  الوثائق  وو�شفت 
على  �شخبوط  ال�شيخ  وايل   « ب��اأن��ه  زاي���دًا 

التخوم ال�شرقية «.
لمب  اآر�شي  اأ�شار  ب�شنوات  ذلك  وبعد 
اإىل   – اأبوظبي  يف  ال�شيا�شي  الوكيل   –
 ” ك��ان  زاي��د  لل�شيخ  ال�شحيح  اللقب  اأن 
من  ال�شرقية  املنطقة  يف  احل��اك��م  ن��ائ��ب 
زايد  ال�شيخ  تعيني  وا�شتقبل   .  ” اأبوظبي 
املحليني  ال�شكان  م��ن  وا���ش��ع  با�شتح�شان 
وم�شهورًا   ، وا�شعة  �شعبية  ذا  ك��ان  فقد   ،
م�شلحتهم  يف  اإياهم  وم�شاركته  باهتمامة 
الذي  ال�شاب  ال�شيخ  اأب��دى  وق��د   . العامة 
على  احلكم  يف  ثاقبة  بفرا�شة  ميتاز  ك��ان 
حفظ  يف  متميزة  وب��ذاك��رة   ، الأ�شخا�س 
الأ�شماء والأماكن – فهمًا حقيقيًا لأ�شاليب 
الزعيم  بو�شفه  وبرز   ، القبلية  ال�شيا�شية 

املعرتف به يف املنطقة .
الواحة  يف  الأ�شا�شية  زايد  مهمة  كانت 
يف  احل��اك��م��ة  الأ����ش���رة  م�شالح  مي��ث��ل  اأن 

ي�شطلع  واأن   ، اأبوظبي 
ب���� ” م��ه��ام ال��زع��ام��ة 
ع���ل���ى ج���م���ي���ع ق��ب��ائ��ل 
النعيم  ماعدا  ال��واح��ة 
اأوك���ل���ت  اأن  ب��ع��د   ،”
الإداري��ة  ال�شلطة  اإلية 
ال��واح��ة  يف  الرئي�شية 
ال�شحراوية  واملنطقة 
امل����ح����ي����ط����ة ب�����ه�����ا ، 
م�شوؤولياته  وت�شمنت 
امل��ت��ن��وع��ة ج��م��ع زك���اة 
التمر يف العني والهيلي 
 ، والقطارة  ، واجليمي 
الذي كانت ن�شبته نف�س 
يف  ال��ت��م��ر  زك���اة  ن�شبة 
الن�شاب  ان  مع   ، ليوا 
تكن  ومل   . اأ�شغر  ك��ان 
املويجي  جتمع  ال��زك��اة 
جنوب  القرى  اأبعد   –
غ������رب ال�����ربمي�����ي – 
حيث كان اآل بوفلح ميلكون جميع اأ�شجار 
اأي�شًا  يجمع  زاي��د  وك��ان   . هناك  النخيل 
م�شتخدمي  جميع  من  امل��اء  على  �شرائي 
الواحة  اإىل  املاء  كانت حتمل  التي  الأفلج 
) با�شتثناء اأفراد الأ�شرة احلاكمة (. وكان 
ي�شاعده يف جمع ال�شرائي مزك وعرفاء ، 

وي�شاعده كذلك قا�س يف اإدارة الق�شاء .
زايد  بها  ا�شطلع  م�شوؤولية  اأه��م  ولعل 
مبا�شرة بعد توليه املهام الإدارية يف الواحة 
يف  النظام  واإح���لل  ال��ق��ان��ون  تطبيق  ه��ي 
منطقة اعتادت منذ فرتة طويلة من الزمن 
ال�شعوبات وغياب القانون واإحلل النظام 
من  طويلة  ف��رتة  منذ  اع��ت��ادت  منطقة  يف 
وعلى   . القانون  وغياب  ال�شعوبات  الزمن 
امل�شاعدات  وندرة  الأم��وال  �شح  الرغم من 
القوانني  بتنفيذ  متخ�ش�شة  وكالة  اأي  من 
يف الإمارة ، ا�شتطاع زايد يف فرتة ق�شرية 
جماريهاا  اإىل  امل��ي��اة  اإع����ادة  ال��زم��ن  م��ن 
�شخ�شيته  بف�شل  الو�شع  على  وال�شيطرة 

الآ�شرة وعزميته القوية .



ا اه     � ل   �أ
ا  هي

ري ا  ل ب �أ
�سا ا � ب ه �أ

ا  �أ   ي�س 
(1 �س ي�س �  �أ 

»13/08/1990م«

ري س  
زمنية  نتحدث عن حقبة  اأننا  ذلك  ما،  �شاعر  نتحدث عن  اأن 
معنية بجيل �شعري.. ولأننا نتحدث الآن عن ال�شاعر »اأحمد عي�شى 
القرن  اإىل ثمانينيات  اأننا نتحدث عن جيل ينتمي  الع�شم«، فذلك 
واأن  الإماراتية..  النر  لق�شيدة  الذهبي  اجليل  حيث  الع�شرين، 
عن  يزيد  ما  له  لأن  فذلك  اليوم،  »الع�شم«  ال�شاعر  عن  نتحدث 
خم�شة ع�شر اإ�شدارًا ترتاوح ما بني ال�شعر الف�شيح ممثًل بق�شيدة 

س  � ب ا   � س � �س  �   � ن  � �ن  ي  13 س   �     1
.1 سا  سر“ � �  � سا س � سا  � �سا  سر ”� ا �
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“ ش الع شى  ي د  ”ا

ي س    � ي ه

شب د ال بدا 

ة ل ا



النر، والن�س الإبداعي املفتوح على م�شراعيه، والكتابات املحلقة 
يف ف�شاءات الكلمة املاثلة يف امل�شهد الأدبي العام.

يف منا�شبة كهذه، جتدر الإ�شارة اإىل اأن ال�شوت ال�شعري لأحمد 
خلل  من  حتديدًا(  )الناقد  العربي  القارئ  اإىل  ذهب  قد  الع�شم 
وثانيًا من خلل  اأوًل،  ال�شحف  بع�س  ن�شره من ق�شائد يف  ما مت 
يف  ال�شادر  )الآن(  ال�شعري  ديواننا  يف  ال�شعرية  مقطوعته  مثول 
دي�شمرب 1996م، وثالثًا من خلل ا�شت�شافته وجمموعة من �شعراء 
وكّتاب الإمارات عرب ح�شورهم ال�شعري يف )ع�شر ... نا( ال�شادر 
خلل  من  1998م  العام  يف  بعدها  لينطلق  يف دي�شمرب 1997م.. 

جمموعته ال�شعرية الأوىل )�شجيج( املن�شوية حتت مظلة الكتاب 
املنفردة يف  بتغريداته  ثم  ومن  رئتي(،  امل�شرتك )م�شهد  ال�شعري 

العام 2002م عرب ديوانه )يحدث هذا فقط(...

�بي� ي � س
)توحدت النفعالت، فا�شتعل راأ�شي باحلرائق(..

الكوابي�س(:  الع�شم ن�شه )�شجيج  اأحمد  ال�شاعر  يفتتح  هكذا 
اأراد: )�شجيج(، العنوان الذي تخرَيه  54«، وهكذا للع�شم ما  »�س 
امل�شرتك  ال�شعري  الكتاب  يف  املندرجة  الأوىل  ال�شعرية  ملجموعته 
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الن�س  ك���ان  واإذا  رئ���ت���ي(..  يف  )م�����ش��ه��د 
املعنى  اإىل  الأقرب  هو  الكوابي�س(  )�شجيج 
اأو ال�شبب الذي رمى اإليه الع�شم من ت�شمية 
فاإن  )�شجيج(،  ب�  الأوىل  ال�شعرية  مولودته 
ن�شو�شه الأخرى ل تخلو من �شجيج ب�شورة 
اأو باأخرى.. فلكل ق�شيدة �شجيجها اخلا�س، 

وكل �شجيج مبا فيه يف�شح
ــ  ــســا ــ ــ  ــ ــا بــ ــ ــ ــ ــ ـــســـر  ـــا  هـــ

�
ا ا س ل   ي

ا ا  �س ي ب  �
� ا ب  

� ب
ا ي س ل  

ر � �أ
: »�شباحة على �شفاف الده�شة« �س 61.

ا س � يانا  ي )�أ
يا � �أن  ي

سا ي ه
: »رحال« �س 64. ن سي �

 : � ل  ا ــا  ــســ �أ س  �
»احتفال بالق�شيدة املوت« �س 68.

يا �
ا �أب ر�  ي�س

�
ن �س ا  � س �

�أنا
س  �أب  

س ر  اأ س �أ
�أن

� ي �  �أ
: »فراغات العتمة« �س 70. رها �أ

حدث يف مثل هذا اليوم...)1(*

ي  ا  �  � ”   “ � ا � با  �أ ا  ا  �” سر  ا � �ن       1
 “  � ”ي ه ري  س ”2008م“  � � اني  �  “ �
ي  اأ � �س   “ �س �  � ” “ ب  �س ي�س � ”�أ  ر  سا

ا ا � سر با �

�س ي�س �  �  �
ي بري  ن  

يا ا 
يا سر� � � ر  س �  �  �

ا
ير�

ا س
اإ���ش��داره  من  »2002م«  الأوىل  الطبعة  »اأح��م��د«  يهدي  هكذا 
ال�شعري املنفرد الأول )يحدث هذا فقط( اإىل »والديه – رحمهما 
تقدميه  يحيى اخلواجة« يف  »د. هيثم  الأدي��ب  يقول  اهلل«.. وهكذا 
الإن�شان،  ال�شعري وجدان  باإبداعه  الأوىل: )�شاعر يخرتق  للطبعة 
ملا تت�شم به �شاعريته من وم�شات تنقدح يف تعبرياته الناغرة ومن 
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طاقات كامنة تتفجر عرب لغة متميزة 
واأفكار ت�شت�شرف اآفاقًا بعيدة يف غور 
ب��ال��روؤى،  تتح�شن  اأدب��ي��ة  م�شاقات 
لتتمركز يف  املاألوفة  وتتجاوز احلدود 
بوؤر طافحة ت�شتنفر الذات الإن�شانية، 
النور،  وتقتن�س  النب�س،  وت�شتنطق 
وت�شتح�شر احلركة الفاعلة، وتخرتق 
غابات  وت�شتك�شف  النف�س،  مفازات 
النخيل واأدواح ال�شدر و�شموخ الكثبان 
املوغلة يف اخل�شوبة الطافحة باأ�شرار 

املكان(: ط 1، �س 5.
ف��ي��م��ا ي���ق���ول ال���ن���اق���د »حم��م��د 
– رحمه اهلل« يف درا�شته  اجلزائري 
الطبعة  �شمن  امل��ن�����ش��ورة  ال��ن��ق��دي��ة 
ال��ث��ان��ي��ة م���ن »ي���ح���دث ه���ذا ف��ق��ط«: 
اأمّي��ا  يف  ال�شمت  حلظة  اأن  )يحدث 
موت  بعد  موته  عنها  ينتج  ق��د  ن�س 
ه��ذا فقط«  »ي��ح��دث  اإل يف  ق��راءت��ه 
�شمري  يف  اآخ��ر   �شرد  هو  فال�شمت 
المتياح والتمثيل، ما دامت ن�شو�شه 
للتمدد  ق��اب��ًل  ج��وه��ره��ا  يف  ت���اأوي���ًل 

وت�شظياتها.  املوحية  دوالها  على  تنفتح  حني  والوجدان،  العقل  يف 
امل�شتبطنة  القراءة  ت�شكل لدى  الع�شم«  »اأحمد عي�شى  لأن ن�شو�س 
جلوانيتها نتاجًا خلطاب م�شمر يتوالد يف غيب تلفيفه وين�شاف 
اإىل اخلطاب املعلن املقروء عرب اأبجديته، يف معنى معناه(: ط 2، 

�س 9.
نعم، هكذا كلمتان نقديتان نقيتان، تذهبان بنا نحو التجوال يف 
احلقل ال�شعري لأحمد الع�شم يف حماولة للوقوف على ما هو »حادث 
القلب...  من  القريبة  اأو  منها  الق�شية  ق�شائده،  كافة  يف  فقط« 
فنذهب اإذ نذهب اإىل )يحدث هذا فقط(، »�س: 27 – 38«، الن�س 
عرفانًا  دمائي،  اإنها  اإبراهيم  اأخ��ي..   ..( اأخيه:  اإىل  اأه��داه  الذي 
..(، وهو ن�س يروي ما »يحدث فقط« عرب خم�شة ع�شر  للأر�س
رغبة،  وبلدة،  نهار  ال�شبح،  مفكرة  الدفاتر،  حنني  )ليل،  ن�شًا: 
مائدة،  قراءة،  حنان،  حوار،  �شجر،  الربيد،  �شفة،  لغة،  انتظار، 

وله(..
يقول ال�شاعر الع�شم يف ن�س »�شجر«، :

يانا  ي �أ
ر س  �أ
�  

ا س س  � �أ 

�  ي ه
ا ي  اأ  ل   

ل  ي�س 
سي   ن

ي  �   
 : ـــــ ـــــ ــــ بـــــ ــــ ــــــ 

»�شجر«، �س 35، ط 1.
فما  الأخ���ري���ات،  الق�شائد  اأم���ا 

الذي حدث فيها من �شعر
م ل � ر�أنا  ر �  س �

ا ي  ا ر ب
� س س  يل � �أ � 

 : ل ا ــ�ــســانــ  ــــر  �أ  
»رع�شات«، �س 12، ط 1.

أ ر � ي �أ اأن �  
سا � ل � ا  �

يـــ  ـــ ــيــ � ــ ــ ـــــــ  � ــــا  ــــا
ام ي

ت�شتعل«،  و���ش��ادة  راأ���ش��ي  : »حت��ت 
�س 17، ط 1.

ي ل  ل   
�س   ر  ي

: »لغة«، �س 23، ط 1.
ر �ن   �أ

 ي �أ
ر�   � 

ا ر س  � ي  ا �أب  
ا ر ا � ا  

سا � ا  �  
: »مفكرة ال�شبح«، �س 31،  ا س ا  � ا �أنا   بي

ط 1.
يل ل � ا   

: »لغة«، �س 33، ط 1. ا س أ � بيا � �

نا
»اأحمد عي�شى الع�شم«: �شاعر ال�شارع، الذي يدرك متامًا كيف 
، ليحيله اإىل حتفة �شعرية �شفيفة،  يلتقط )املهمل يف احلياة()1(

ولنا يف �شعره مثال.

 � س �  “ �س � ي�س  ”�أ  ر  سا ري  س يا   � ل   �     1
ي �أ � ا ”2013م“ 



بدء  منذ  ب��داأ  ب��الأم  احلقيقي  الحتفال  اأّن  من  الرغم  وعلى 
اأن  اإل  والأع���راف،  وال�شرائع  الّديانات  كل  كّرمتها  حيث  اخلليقة 
اإحياء هذه الذكرى بداأ مع حركة العوملة يف القرن الع�شرين، ويعترب 
عيد الأم ابتكارًا اأمريكيًا حيث قامت ال�شيدة »اأناجارفي�س« باإحياء 
اليوم  اأجل جعل هذا  للرتويج من  بعد ذلك  و�شعت  والدتها  ذكرى 
دول  العديد من  واأ�شبحت  وقد جنحت يف ذلك،  به،  يومًا معرتفًا 
اليوم كل على طريقتها اخلا�شة ويختلف تاريخ  العامل حتيي ذلك 
املتبعة  العادات  تختلف  كما  لأخ��رى،  دولة  من  الأم  بيوم  الحتفال 
ويج ي�شادف يوم الأحد الثاين من فرباير  للحتفال به، ففي ال
ويف  اأكتوبر،  �شهر  من  الثاين  الأح��د  الأرجنتني  ويف  ع��ام،  كل  من 
اأكتوبر  �شهر  من  والأول  مايو،  �شهر  من  اأح��د  اأول  اأفريقيا  جنوب 
يف الهند، حيث ي�شتمر الحتفال هناك ملدة ع�شرة اأيام كاملة ويف 
دي�شمرب،  �شهر  من  الثامن  يوم  الحتفال  يكون  والربتغال  اإ�شبانيا 
حيث يرتبط الحتفال بالكني�شة وبتكرمي ال�شيدة العذراء، كما اأنه 
يوم للحتفال بالأمهات بوجه عام، ويف فرن�شا ي�شادف اآخر اأحد 
يف �شهر مايو، ويتم الحتفال به على اأنه عيد للأ�شرة، وال�شويد يف 

اليوم نف�شه، وهو يوم اإجازة يطلق عليه اإجازة العائلة.
فاإنه  واإيطاليا  وفنلندا  والدمنارك  واأمريكا  اليابان  يف  اأما 

ي�شادف الأحد الثاين من �شهر مايو، ويف اإثيوبيا يتحدد يوم 
اأن  الأم عندما ينتهي مو�شم املطر، ويف يوغ�شلفيا جند 

�شهردي�شمرب  يف  بهما  يحتفل  الأم  وعيد  الطفل  عيد 
اأما  اأيام قبيل بداية اأعياد راأ�س ال�شنة،  ملدة ثلثة 

يف املك�شيك، واأمريكا اجلنوبية وتركيا واأ�شرتاليا 
، وماليزيا يحتفل  وبلجيكا والبحرين وهو كو
�شنغافورة  ويف  م��اي��و،  �شهر  م��ن  العا�شر  يف  ب��ه 
وم�شر وعمان وباك�شتان وقطر وال�شعودية ولبنان 
والع�شرين  الواحد  يوم  ي�شادف  فاإنه  والإم��ارات 

مظاهر  اأه���م  م��ن  ت��ك��ون  حيث  م��ار���س  �شهر  م��ن 
الحتفال بهذا اليوم تقدمي الهدايا الرمزية والزهور 

من الأبناء لأمهاتهم، ومن الأزواج لزوجاتهم. 
بع�س  حر�شت  فقد  �شبب  لأي  والدته  فقد  ومل��ن 
�شعوب العامل على ت�شمية هذا العيد بعيد الأ�شرة، كي 

ه  ان  � ل  أ � ر  ي با نيا � ا باأ ه � ا  � س  أم   �
ان   ي  أم ه � أن � ر  ا  � ان  س سا �  نيا  ا  � �س سر� � سر  �أ

ا ا �أ ب ل � ي ها  ا  ي  سي  ب  
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يـــــوم الأم
يد � و �شري 



اإكرام بع�شهم بع�شًا ليكن هذا اليوم  اأفراد الأ�شرة على  يقوم كل 
يعني  ول  واأ�شمل  اأو�شع  مبفهوم  بالأ�شرة  الحتفال  لتحقيق  فر�شة 
هذا اأّن الحتفال بالأم َينح�شر يف هذه التواريخ فقط،. واإمّنا يعني 
اأن َتنفرَد بيوم  اأَنّ الأم َت�شتحق  تخ�شي�س يوم معني للحتفال هو 
اأمر اهلل �شبحانه وتعاىل بربها وحرم  يحتفل فيه الكون بها حيث 
عقوقها وعلق ر�شاه �شبحانه بر�شاها، وحث �شيد اخللق �شلى اهلل 

عليه و�شلم على ذلك واأو�شى بها خريًا، 
رفيعة  الإن�شاين مبكانة  الرتاث  امتداد  على  الأم  ولقد حظيت 
ف�شائلها  حيث  من  لينتهي  حديث  الأم  عن  واحلديث  ت�شتحقها، 
ت�شهر وتربي  التي  بيتها  ومكانتها و�شموخها، وعطائها، فهي ملكة 
وت�شحي يف �شمت وعزة واإباء، حتى نالت تقدير العامل باأ�شره فهي 
ى َربَك اأَل َتعبدوا  َوَق�شَ التي يقول بحقها اخلالق �شبحانه وتعاىل: 
و  اأَ اأََحدهَما  الكرَبَ  عنَدَك  َيبلَغن  اإم��ا  اإح�َشانًا  َوبالَوالَدين  اإي��اه  اإل 

َلهَما  َتقل  َفل  كلهَما 

.  و�شدد �شبحانه وتعاىل على  اأف َول َتنَهرهَما َوقل َلهَما َقوًل َكرميًا
يَنا الإن�َشاَن بَوالَديه  الو�شية بالإح�شان للوالدين بقوله تعاىل  َوَو�شَّ

َعته كرهًا �شدق اهلل العظيم . اإح�َشاًنا َحَمَلته اأّمه كرهًا َوَو�شَ
وال�شلم  ال�شلة  عليه  الر�شول  ال�شحابة  اأحد  �شاأل  وعندما   
عليه  امل�شطفى  قال  الدنيا  يف  امل�شحابة  بح�شن  النا�س  اأحق  عن 
ال�شلة وال�شلم )اأمك، ثم اأمك، ثم اأمك، ثم اأبوك( حيث خ�س 
الّر�شول - عليه ال�شلة وال�شلم الأم بالّرعاية والعناية والتبجيل 
ثلثة اأ�شعاف ما خ�س به الأب، وهذا دليل على كرة ما تعانية من 
اأبناءها  والرتبية، حتى ترى  والولدة  و�شهر وم�شقة يف احلمل  اأمل 
باأف�شل حال ولرمّبا جاء الحتفال بعيد الأم يف معظم دولنا العربية 
لأّن  �شدفة.  اأجمل  لكّنها  �شدفًة،  الّربيع  ف�شل  بداية  مع  متوافقًا 
الأم هي الّربيع وهي بداية اخلري والنمو، وقلبها الأخ�شر يخت�شر 
الأم  الّربيع، وعيناها تخت�شر رحلة احلياة، فمن رحم  كل معاين 
تبداأ احلياة، وبني اأح�شائها تكتمل مراحل تكوين جنينها فياأخذ من 
ج�شمها و�شحتها وراحتها كّل ما يحتاج، ومتنحه كل هذا واأكر 
الأ�شل من  العطاء هي يف  فل�شفة  لأّن  �شعادتها،  وهي يف قمة 
قامو�س الأم. كما تعترب الأم مدر�شًة لإعداد الأبناء والبنات، 
فهي الأ�شا�س يف تعليمهم كّل اأمور حياتهم، كما اأّنها النور 
الذي ينري لهم طريقهم، فمن ل اأم له هو اليتيم حقًا، 
فل �شيء يك�شر القلب اأكر من بيت بل اأم، والرب 
بالأم  يف حياتها واجب �شرعي واإن�شاين ولكنّه ل 
َيقت�شر على اأدائه يف حياتها فقط ولكنه مَيتّد 
بّرها  خلل  من  وذل��ك  وفاتها،  بعد  حتى 
واملغفرة  بالرحمة  دائمًا  لها  بالدعاء 
عهدها  ووف��اء  باإ�شمها،  والت�شدّق 
الّرحم  و�شلة  عنها  الدين  ورد 

التي ل تو�شل اإل بها. 
اهلل  م���ن  ن��ع��م��ة  الأم 
كل  احتفينا  ول��و  وج��ل  ع��ز 
حقها،  كفيناها  م��ا  ب���الأم  ي��وم 
رمز  فهي  ف�شائلها  لها  وفينا  ول 
للإيثار والعطاء واحلب احلقيقي الذي 
اأو  بل حدود  ويعطى  مقابل،  بل  مينح 
تدفئ  ال��ت��ي  �شم�س احل��ي��اة  وه��ي  م��ّن��ة 
امل�شاحبة  بح�شن  والأوىل  م�شاعرنا 

ورد اجلميل والعرفان. 
كل عام وكل اأم يف هذا الكون على 
كامل ات�شاعه باألف خري. ورحم اهلل 
كل اأم انتقلت اإىل جواره واأ�شكنها 

جنته ب�شالح اأعمالها.
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لة ا ر ا العر ا
ياأكلون  الذين  وحدهم  هم  العرب  اأن  يظن  النا�س  من  كثري  كان 
حلم اجلمل اأو هم اأول من اأكل حلم اجلمل ، غري اأن البحوث التاريخية 
تبعهم  ثم   ، احلمر  الهنود  هم  اجلمل  حلم  اأكل  من  اأول  اأن  اأثبتت  قد 
ال�شينيون : وكان اأبناء فار�س ياأكلون حلم اجلمل يف اأعيادهم ومثلهم 
الهزيل  �شاعرهم  اأن  ، حتى  يقدرون حلم اجلمل  كانوا  الذين  الإغريق 

ال�شهري ) اأر�شتوفان ( قال عن حلم اجلمل ) اإنه يليق مبوائد امللوك (
كما اأن فيل�شوفهم الكبري ) اأر�شطو طالي�س ( كان ي�شيد بذكر اجلمل 
ويثني على خ�شائ�شه 

غافيو�س   ( فيهم  ال�شهري  الذواق  وكان  اجلمل  حلم  اأكلوا  والرومان   ،
اأبيلو�س ( قدم طبقًا يف اإحدى ولئمه ، موؤلفًا من األ�شنة الع�شافري وقوائم 
اجلمل التي كانت تعترب اأطيب ما يف حلم اجلمل ، ويف عهد المرباطور 
الروماين ) غاليان ( )235 ـ 268( كان حلم اجلمل يف مقدمة الأطعمة 
املفيدة لل�شحة ، والربابرة الذين �شيطروا على المرباطورية الرومانية 
اقتب�شوا اأكل حلم اجلمال التي كانت يف اأوروبا يف تلك الأيام ، من �شكان 
وراحوا  للجمل  تنكروا  اأن  لبثوا  ما  الأوروبيني  ولكن   ، اأنف�شهم  اأوروبا 
يحاربونه متامًا ، ومل يبق منه اليوم اإل عدد �شئيل موجود يف ) حدائق 
احليوانات ( يتفرج عليه الزائرون كما يتفرجون على احليوانات الغريبة 

التي ل يعرفونها يف بلدهم  ...
مكت�شفي  اأن  ال�شدد  هذا  يف  يذكر  ومما 
لتو�شلهم  باجلمال  ا�شتعانوا  ال�شرتالية  القارة 
اإىل اأهدافهم ، بعد اأن عجزوا عن الو�شول اإىل 
اأوا�شط القارة بالو�شائل الأخرى ، وملا مت لهم ما 
اأرادوا ، ا�شتغنوا عن اجلمال ، واأطلقوها يف ال�شحاري 
، فكر عددها حتى بلغ املائتي األف بعري ، ف�شنوا حربًا �شعواء 
وما   ، اأكرها  � فق�شوا على  ال�شتفادة منها  � عو�شًا عن  لإبادتها 
زالوا يطاردونها يف املناطق النائية ليتخل�شوا منها ، كما تخل�شت 

منها اأوروبا من قبل  ...

ا  س � يــ  ــا ــ � ر  ــ  ا  اأن�س س � بـــل  � نــ�ــســان  � ــر   
ا   س  ا برها   ا  س � ا  سر  ا  ــل  �أ ا  
�ن  ا ب  س �س   ا   �أ ي ل  � ر  ا  � س �
سا  �ن  بل  �ن  �أ   �  � ا  ا  ي ن  �

س ر �أ �ن ن �ن  �أ   �أب  
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عبد اخلال اخلواجة
باح يف طب الأع�شاب

اجلمل

) The camel (



ند العر ا 
اأما يف بلد العرب ، فقد لعب اجلمل اأدوارًا هامة يف احلياة العامة 
والدهن  اللحم  لهم  تقدم  غذائية  مادة  دور  دوره  فكان   ، واخلا�شة 
 ، واجللد  ال�شوف  لهم  تقدم  ك�شائية  مادة  ودور   ، وم�شتقاته  واحلليب 
ودور مادة اجتماعية واقت�شادية توؤمن لهم النتقال والنقل احلر والزرع 
 : بقوله  تعاىل  الباري  ملا و�شفها  العظيمة م�شادقًا  الأدوار  فكانت هذه 
)والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تاأكلون ، ولكم فيها جمال 
حني تريحون وحني ت�شرحون ، وحتمل اأثقالكم اإىل بلد مل تكونوا بالغيه 

اإّل ب�شق الأنف�س ، اإن ربكم لروؤوف رحيم ( �شورة النحل 65
وقد �شدق من قال : ) ... والإبل من م اهلل اجل�شيمة على 

ومم���ا   ، خلقه 
منحهم به م��ن 
اإرفاقه ورزقه(

ب  لعر ا و
ق��������دروا للإب������ل 

مكانتها يف حميطهم 
حليات����هم  وفوائ��������دها 

واحلماية  الرعاية  لها  فبذلوا 
ونرهم  �شعرهم  يف  بذكرها  واأ�شادوا 

ولغتهم ، وتباهوا باقتنائها وتربيتها . ومل يرتكوا ناحية منها اإل 
واأو�شعوها بحثًا ودر�شًا ، من ذلك اأنهم و�شعوا لها ا�شمًا يف كل �شنة 

تبلغها منذ الولدة وا�شمًا ملا تركب منها ويحمل عليها ، وا�شمًا ملا 
اخت�شت به النوق من الأ�شماء وال�شفات ، واأ�شماء لو�شفها يف ال�شري 

، واأ�شماء لألوانها ، واأ�شماء لنوع �شريها .
هذا اإىل جانب احلديث عن عادات الإبل وطبائعها ، وعن 

ال�شحابة وغريهم من عظماء  وكبار  للنبي  كانت  التي  والنوق  اجلمال 
النا�س و�شعراء العرب من ع�شر اجلاهلية اإىل الع�شور التي تلت يكاد 
ل يخلو �شعر �شاعر منهم من ذكر الإبل واحلديث عنها ، ونورد فيما يلي 

منوذجًا عنها :
قال ال�شاعر اأبو متام :

يـــ أ ـــ  � ا   يـــــ ـــــــــ  �أ ا           ل  �سر با ا � ب
يـــــ ــــــ ن  ـــ ر ــل  �بـ  ــــــي           يـــل ب ـــ     ا ب 

ا وال ب  ال ا
الإبل  عن  الكلم  من  وللعرب   ، هذا 
غر�شنا  كان  وملا   ، الكثري  ال�شيء 
يف  الإبل  فائدة  اإظهار 
فقط  الإن�شان  غذاء 
نحيل  فاإننا   ،
على  القارئ 
ذكرن�����������اه  ما 
ع�������ن حل���������م 
يف  ولبنها  الإبل 
كلمات ) حل��م ، 
حليب ، غذاء( .
 : املراجع 
قامو�س الغذاء 
والت���������������داوي 
بال����������������نبات ، 
الأ�شتاذ  للموؤلف 

اأحمد قدامة .
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جمموعة ق�ش�شية جديدة للأطفال عنوانها: ”�شاحمني اأرجوك“ 
يحيى  ال��دك��ت��ور هيثم  الأ���ش��ت��اذ  امل�شرحي  وال��ك��ات��ب  والأدي����ب  للقا�س 
�شعرًا  للأطفال:  الكتابة  يف  كبري  ر�شيد  خواجة  وللأ�شتاذ  اخلواجة، 
وق�شة وم�شرحية ودرا�شة، تكاد موؤلفاته يف اأدب الأطفال تبلغ اخلم�شني، 

عدا درا�شاته واأ�شعاره وموؤلفاته امل�شرحية. 
ومفهومات  قيم  جمموعة  اجلديدة  الق�ش�شية  املجموعة  وحتمل 
�شخ�شيته،  وتقوي  وت�شجعه،  مهاراته  وتنمي  الطفل  روح  تغذي  تربوية 
من  وذلك  امل�شرح،  ول�شيما يف جمال  غنية،  معرفية  ت��زوده مبادة  كما 
تنا�شب  تعقيد،  ول  فيها  غمو�س  ل  ب�شيطة،  �شهلة  فنية  ق�ش�س  خلل 
ر�شيقة،  بلغة  مكتوبة  وهي  العمر،  من  والعا�شرة  الثامنة  بني  الأطفال 
وباأ�شلوب م�شوق، وبنهايات مده�شة، جتعل الطفل ميتلك زاًدا لغويا يف 
حقول دللية متنوعة، وحتفزه على القراءة وتغر�س فيه حب التعاون مع 

الآخرين. 

فن الإقناع 
ذكي،  وهو طفل  الطفل حممود،  « عن  بارع  �شائق   « ق�شة  تتحدث 
يحب ال�شيارة، وعنده �شيارة �شغرية، يفكها ويلعب بها، ويكرب حممود، 
وي�شبح يف ال�شف العا�شر، يتمنى لو يفك �شيارة اأبيه احلقيقية، ولو اأنه 

يقودها، ويتمنى على والده ذلك، ولكن والده يقنعه باأن ذلك خطر، ول 
يحق له هذا، ثم ي�شطحبه والده اإىل الحتفال باأ�شبوع املرور، ويرى 

�شريًطا �شينمائيا عن خماطر ال�شرعة، والأخطار، واحلوادث، 
فيقتنع باأن عليه النتظار حتى يكرب، ويتعلم اأ�شول القيادة. 

الإقناع،  فن  على  تقوم  توجيهية،  تربوية،  والق�شة 

وهو  املجتمعات،  كل  منه  تعاين  ومعا�شر،  حديث  مو�شوع  ذات  وه��ي 
العامل،  بلد  كل  يف  اأكرها  وما  امل��رور،  وح��وادث  ال�شيارات،  خماطر 
يكون  اأن  اأهمية  ي��درك  وجتعله  الوعي،  الطفل  نف�س  يف  ت��زرع  والق�شة 
تقوم  ول  الطفل، ول تخيفه،  ترهق  املنا�شب، وهي ل  وقته  �شيء يف  كل 
على املنع واحلرمان، بل جتعله يحلم باأن يكرب، حتى يتمكن من قيادة 
ال�شيارة باأمان، ويف الق�شة يظهر الأب مربًيا ناجًحا، كما يظهر الطفل 

اأنها  الق�شة  يف  واجلميل  ومطيًعا.  ومهذًبا  ذك��ي��ا، 
تنتهي مبحمود قد كرب وح�شل 

ع���ل���ى رخ�������ش���ة ال���ق���ي���ادة، 
ماهًرا،  �شائًقا  واأ�شبح 

وق���ال ع��ن ن��ف�����ش��ه: » 
اأن��ا �شائق ب��ارع «، 

وه�����و ع���ن���وان 
ال��ق�����ش��ة، 

ومي��ت��از 
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القيم واملعارف والأخالق

يف ق�ش�س الأطفال

جمموعة ”�شاحمني اأرجوك“

جًا  اأمنو

ب  يا  د  � ا  الد



بالت�شويق ويوحي بالنهاية املتفائلة. 

اخليال والرتبية 
يف ق�شة » اأنا هنا « يظهر الطفل عبد الرحمن الذي يحب الفاكهة 
فقط، ول يتناول الطعام، وقد ا�شطرت الأم اإىل اأن تثري خياله، فقطعت 
�شتغادر  وه��ي  حزينة،  الفاكهة  اأ�شجار  ”اإن  ل��ه:  وقالت  الطعام،  عنه 
يكتب مو�شوًعا  اأن  املعلم  منه  الطعام“، وطلب  تتناول  ل  لأنك  املدينة، 
تغادر  اأن  يخاف  قلًقا،  كان  ولكنه  الكتابة،  يفكر يف  وبداأ  ال�شجرة،  عن 
واأخذا يحتفلن  الطعام،  يتناول  اأن  اأمه  املدينة، فوعد  الفاكهة  اأ�شجار 

معا بعيد ال�شجرة 
تربوي  ه��دف  وه��و  الطعام،  باأهمية  الطفل  اإق��ن��اع  الق�شة  ه��دف 
اعتمدت  وقد  الطعام،  باأهمية  واإقناعه  الطفل،  ب�شحة  العناية  غايته 
يتناول  اإذا مل  املدينة  �شتغادر  ال�شجرة  اأن  اإليه  اأوحت  اإذ  اخليال،  على 
بال�شجرة، وهي نهاية جميلة، جتعل الطفل  الطعام، وانتهت بالحتفال 
يهمل  ول  وقيمة جمالية،  قيمة غذائية  ذات  اأنها  على  بال�شجرة  متعلًقا 

باقي الأطعمة. 

�شية  حب العلم وقوة ال�ش
ويف ق�شة » اإ�شرار حمد «، ي�شر الطفل حمد على القعود يف املقدمة 
من  املعلمة  تتمكن  ول  اخللف،  اإىل  النتقال  ويرف�س  الأول،  بال�شف 
اإقناعه باأنه طويل ويجب اأن يرجع اإىل الوراء، وي�شتدعيه املدير، ويحاوره 
حمد، فيقتنع املدير، ويظل حمد يف املقدمة، بال�شف الأول، وعند نهاية 
العام الدرا�شي ت�شاأله املعلمة عما قاله حمد للمدير حتى اقتنع، فيخربها 
املقدمة لرياها،  يكون يف  اأن  ويريد  املعلمة،  باأنه يحب  املدير  اأخرب  اأنه 

واأنه �شعيف ال�شمع ول يريد و�شع �شماعة. 

على  قادر  بنف�شه،  واثق  ال�شخ�شية،  قوي  طفل  عن  تعرب  والق�شة 
التعبري عن راأيه، فتعطي للطفل القارئ مثاًل فريًدا، وتعلمه �شبَل الإقناع 
باحلوار، كما تزرع غب نف�شه قيمة فا�شلة، وهي حب املعلمة وتقديرها 
م�شدر  لأنها  املعرفة،  من  مزيد  لكت�شاب  منها  القرب  يف  والرغبة 
اأن العلم مرتبط ب�شخ�س املعلم، واأن الطفل يتاأثر  املعرفة، ودليل على 
اأ�شد التاأثر باملعلم، وقد اأ�شافت الق�شة اإىل هذا ال�شبب الوجداين �شببا 

اآخر، وهو �شعف �شمع الطالب، وهو مربر مادي مقنع.  

املوهبة الفردية وروح الفري 
الذي  الل�شفي  للن�شاط  متميزا  مثًل   » اأغني  اإليك   « ق�شة  وتقدم 
ميكن اأن يقوم به الطلب، بالعتماد على مواهبهم ال�شخ�شية، فالطفل 
را�شد �شاحب موهبة، فهو يجيد و�شع الأحلان، ويح�شن الأداء، ولذلك 
يطلب منه امل�شوؤول عن الن�شاط امل�شرحي اأن يختار املوؤثرات ال�شوتية، 
بحفل  اخلا�شة  امل�شرحية  يف  ���ش��ي��وؤَدى  ال��ذي  للن�شيد  حلنا  ي�شع  واأن 
الت�شاور  اإىل  يلجاأ  را�شد  اأن  الق�شة  الدرا�شي، واجلميل يف  العام  نهاية 
والق�شة  الحتفال،  ينجح  ولذلك  اآرائهم،  من  وال�شتفادة  زملئه،  مع 
توؤكد ثلث قيم يف الرتبية القيمة الأوىل هي ت�شجيع املواهب الفردية، 
والقيمة الثانية بث روح التعاون بني الزملء، وتاأكيد مفهوم فريق العمل، 
يَنمي  ل�شفي،  ن�شاط  وجود  �شرورة  الثالثة  والقيمة  النجاح،  لتحقيق 
وبالإ�شافة  واحلياة،  والفن  العلم  على  اآفاقهم  ويفتح  الطلب،  مواهب 

اإىل ذلك تعلي الق�شة من قيمة احلب للوطن.

احلوار ومتعة العمل اجلماعي 
ويف ق�شة » اأنا اأحب امل�شرح « يلتف حول را�شد اأ�شدقاوؤه لي�شاألوه عن 
�شبب حبه للم�شرح، فيوؤكد لهم اأنه يجد متعة يف التعاون مع فريق العمل 
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ويحّدثهم  امل�شرح،  يف  العاملني  اأ�شدقائه  مع  بالألفة  وي�شعر  امل�شرحي، 
عن طبيعة العمل امل�شرحي، ثم يقطع حديثه فجاأة، وَيعدهم باأن يكمل 

حديثه يف اليوم التايل، ليبعث يف اأنف�شهم الت�شوق اإىل �شماع حديثه. 
والق�شة ت�شجع الطفل على ال�شوؤال واحلوار، وتنمي فيه ال�شخ�شية، 
وتو�شح له اأهمية العمل اجلماعي الذي هو اأ�شا�س النجاح، كما تزرع فيه 
حب املتفوقني والناجحني، و�شرورة �شوؤالهم عن �شر جناحهم، ومعرفة 

اأ�شرار عملهم.   

الثقافة امل�شرحية 
ويف ق�شة » ما اأروع الألوان « تظهر موهبة عبد العزيز يف فن الر�شم، 
من  نف�شه  هو  يطلب  ولذلك  درا�شته،  يف  متفوق  ذلك  جانب  اإىل  وهو 
املخرج،  فيوافق  للم�شرحية،  الديكور  ير�شم  اأن  الأطفال  م�شرح  خمرج 
ومل يرتدد عبد العزيز يف ا�شت�شارة اأ�شاتذته، ويف النهاية اأجنز ديكوًرا 

جميل وجنح العر�س امل�شرحي. 
بثقافة  الطفل  ت��زود  اأنها  ال�شابقة  الثلث  الق�ش�س  يف  واجلميل 
والن�س  ال�شخ�شيات  عن  مبا�شرة  غري  ب�شورة  فتحدثه  م�شرحية، 
واحل��وار  ال�شوتية  وامل��وؤث��رات  الديكور  ومهند�س  وامل��خ��رج  امل�شرحي 
من  الطفل  ميتلك  وبذلك  الت�شكيلي،  والفن  الأخري  والتدريب  والتمثيل 
خلل الق�شة معرفة م�شرحية، وتغتني لغته مبفردات م�شرحية، باأ�شلوب 

فني غري مبا�شر.

فوائد امل�شرح 
يتاأتئ،  ال��ذي  نبيل  الطفل  عن  للم�شرح“  ”�شكَرا  ق�شة  وحتكي 
َتعَب املدر�س يف حماولة تخلي�شه من التاأتاأة، وذات يوم عزمت  وقد 
املدر�شة على تقدمي عر�س م�شرحي، وكان يف امل�شرحية �شخ�س يتاأتئ، 
فر�شح الطفل نبيل للقيام بدور هذه ال�شخ�شية، ويف اأثناء التدريب، 
تخل�س من التاأتاأة، ويف العر�س كان ميثل التاأتاأة متثيًل، وبعد العر�س 
كان نبيل يتكلم من غري اأن يتاأتئ، وبذلك تطرح الق�شة جانًبا تربويا 
مهما، وهو قدرة امل�شرح على تربية الطفل نف�شيا وج�شديا، وتخلي�شه 

من بع�س عيوب النطق، التي ترجع يف معظمها اإىل عقد نف�شية.

التناف�س ال�شريف 
وهما  ونا�شر،  حمد  عن   » اأرج���وك  �شاحمني   « ق�شة  وتتحدث 
يناف�شه،  ونا�شر  تفوًقا،  اأكر  حمد  ولكن  جمتهدان،  جمدان  طالبان 
ويف عيد املعلم األقى حمد كلمة يف تكرمي املعلم، وكانت كلمته متميزة، 
فاأثنى عليه املعلم، فغ�شب نا�شر، و�شكا الأمر اإىل املدير، واتهَم املعلَم 
بالتحيز وعدم الإن�شاف، وحقق املدير يف الأمر، فتبني له اأن نا�شر 
ابنه،  واأطلعه على موقف  نا�شر،  والد  فا�شتدعى  املعلم،  يتجنى على 
الزملء  بني  التناف�س  يكون  اأن  �شرورة  له  واأك��د  لبنه،  الأب  فن�شح 
للمعلمني  وليمة  ال��وال��د  واأق���ام  املعلم،  اإىل  نا�شر  فاعتذر  �شريًفا، 

مبنا�شبة عيد املعلم.  
والق�شة ت�شور يف الواقع ما يكون حقيقة بني الأطفال من تناف�س 
كما  �شريًفا،  التناف�س  هذا  يكون  اأن  اإىل  الق�شة  وتوجههم  وَغ��رَية، 

لطالب  مثاًل  تقدم  نف�شه  الوقت  ويف  املعلم،  اح��رتام  �شرورة  تعلمهم 
يخطئ فيعتذر، ويرتاجع عن خطئه، فالإن�شان قد يخطئ، ولكن عليه اأن 

يرتاجع عن خطئه، واأن يعتذر. 

حب الوطن 
لوطنه،  حمبا  �شهاب  الفتى  يظهر  َعَلم“،  بيتنا  ”فوق  ق�شة  ويف 
فقد قرر البقاء يف البيت يوم العطلة، لريتب مكتبته، ولي�شع فيها علم 
والَده يف  التايل �شارك  اليوم  الدولة، ويف �شباح  الوطن، و�شورة رئي�س 
رفع علم الوطن فوق البناء، ويف املدر�شة األقى كلمة عرَب فيها عن حبه 
ومتجيده  به  والرتباط  للوطن  النتماء  حب  على  تدل  والق�شة  لوطنه، 

ورفع َعَلمه خفاًقا رمًزا للحب والوفاء. 
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الريف واملدينة
اأبناء  من  وهو  مهند،  اإليك“ يظهر  اأع��ود  ”لن  عنوانها  ق�شة  ويف 
يحب  مثلما  املدر�شة  يحب  وك��ان  ن�شاأ،  وفيه  ول��َد  فيه  اجلميل،  الريف 
وكان  نقي،  وه���واوؤه  جميل،  فالريف  احلقل،  اأعمال  يف  اأبيه  م�شاعدة 
ولده يخزن يف كل �شنة البذور، ليزرعها يف املو�شم القادم، ويف اإحدى 
املدينة  اإىل  الذهاب  اإىل  فا�شطر  البذور،  يخزن  ومل  مر�س،  ال�شنوات 
ل�شراء البذور، وا�شطحب معه ابنه، وفرح مهند لركوبه يف احلافلة، ويف 
الطريق �شاأل الأب ابنه عن معنى ا�شمه، فاأجابه: ”ال�شيف امل�شنوع من 
حديد الهند“، ثم ا�شتمتع بدخوله اإىل اأ�شواق املدينة، و�شريه فيها على 
اأبوه  له  لو ا�شرتى  امللب�س ومتنى  راأى حبات  اأبيه، وقد  الأقدام ب�شحبة 
�شرة �شغرية منه، واملَلب�شة الواحدة هي حبة لوز ملفوفة بال�شكر املعطر، 
العمر،  البذور، وهو عجوز متقدم يف  بائع  الوالد دكان �شديقه  َد  وق�شَ
فاأخربه اأن البذور التي عنده م�شتوردة بطريقة غري نظامية، ول يثق بها، 
ولي�س عنده غريها، فا�شرتى منها الوالد بالدين م�شطرا، وقدم البائع 
العجوز اإىل مهند �شرة �شغرية فيها حبات امللب�س، و�شاعد مهند والده 
لأن  �شعيفة،  الغلل  كانت  القطاف،  موعد  وملا حان  البذور،  زراعة  يف 
وراثيا، فقرر  البلد بطريقة غري �شرعية، وكانت معدلة  البذور دخلت 
مرة  العودة  وعدم  القادم،  للمو�شم  اجلريان  من  البذور  ا�شتدانة  الأب 

ثانية ل�شراء بذور م�شتوردة. 

ت�شف  فهي  تنوًعا،  واأكرها  املجموعة  ق�ش�س  اأطول  من  والق�شة 
بني  تربط  التي  احلميمة  العلقة  وت�شور  املدينة،  ت�شف  مثلما  الريف 
فيعمل  معه،  ويتعاون  اأباه،  يحب  الذي  للطفل  مثاًل  وتقدم  وابنه،  الأب 
يف الأر�س، وهو يتابع درو�شه بجد ون�شاط، وتقدم الق�شة مادة معرفية 
جيدة، تتعلق بالبيئة والبذور والتعديل الوراثي والأ�شواق والبيع وال�شراء 
وال�شترياد النظامي ودخول بع�س املواد اإىل البلد ب�شورة غري �شرعية، 
اجل��ريان،  بني  التعاون  قيمة  الق�شة  وتوؤكد  �شرر،  من  فيها  يكون  وما 
الريف  بني  التعاون  ت�شور  كما  الوطن،  خريات  على  العتماد  واأهمية 
واملدينة، فالبائع يف املدينة يعطي لوالد مهند البذور بالدين، ول ياأخذ 
البذور  ب��اأن  يخربه  وه��و  بعد،  فيما  ثمنها  يعطيه  اأن  اأم��ل  على  ثمنها، 
تقدم  وبذلك  يغ�شه،  ول  يخدعه  ول  نظامية،  غري  بطريقة  م�شتوردة 
الق�شة قيمة ال�شدق يف التعامل، وتوؤكد اأهمية ال�شداقة، واجلميل يف 
الق�شة اأن الرجل العجوز يقدم ملهند �شرة فيها حبات امللب�س، حمقًقا 
بذلك رغبة يف نف�س مهند، ليدل على اأن القدر يخبئ للإن�شان مفاجاآت 

جميلة، قد تاأتيه مبا يتمناه وي�شتهيه.   
لأطفال  خمتلفة  من��اذج  لتقدم  املجموعة،  ق�ش�س  تتنوع  وهكذا 
مثلما  والدرا�شة،  العلم  ويحبون  ويتعاونون،  ب�شرف،  يتناف�شون  اأذكياء، 
دالة  وعناوينها  م�شوقة،  ممتعة  املجموعة  وق�ش�س  ال��وط��ن،  يحبون 
تقع  الق�ش�س  ومعظم  ق�شة،  وثلثني  اثنتني  عددها  بلغ  وقد  ومعربة، 
للطفل،  مريح  كبري  وا�شح  بخط  مطبوعة  وه��ي  اثنتني،  �شفحتني  يف 
تتوزع  اأن  املمكن  وكان  كثرية،  ا  ق�ش�شً ت�شم  �شخمة،  املجموعة  ولكن 
التو�شيحية  ال�شور  عنها  غابت  وقد  جمموعات،  ثلث  على  ق�ش�شها 
املعربة واملوحية، فال�شور تغني خيال الطفل، وتريحه، وت�شليه، وت�شده 
اإىل قراءة الق�ش�س، وتطبع يف ذهنه مو�شوعها، وكان امَلرجو اأن يكون 
ق�شة،  الطفل  يقراأ  فقد  الق�ش�س،  عناوين  ي�شم  فهر�س  للمجموعة 
وتعلق يف ذهنه، وي�شعى اإىل قراءتها بعد حني مرة ثانية، في�شطر اإىل 

تقليب �شفحات املجموعة ليعر عليها.    
ول بد من التنويه اإىل جمال غلف املجموعة، فلونه الزهري الفا 
املقدمة  يف  طفلني  �شورة  ووج��ود  ج��ذاب،  فيه  والعنوان  للنف�س،  مريح 
متجاورين،  يقعدان  الطفلني  اأن  اجلميل  وم��ن  عمًقا،  للوحة  يعطي 
بني  الألفة  روح  على  ي��دل  مما  الآخ��ر،  من  اجل�شم  يف  اأك��رب  واأحدهما 
الأ�شحاب، وي�شع اأحدهما يده على كتف الآخر، دللة على ما بينهما من 
اللوحة حيث  اإىل عمق  �شداقة حميمة، ويظهر الطفلن وهما ينظران 
عامل  هو  يتاأملنه  الذي  العامل  اأن  يعني  وهذا  املدر�شة،  طلب  يظهر 
الطفولة والرباءة واجلو الذي يعي�شان فيه هو جو املدر�شة، وهو ما تعرب 

عنه معظم ق�ش�س املجموعة. 
الطفل،  جتذب  ممتعة،  اأرج��وك«  �شاحمني   « جمموعة  ق�ش�س  اإن 
حلياة  جميل  و�شف  من  قدمته  مبا  كلها،  ق�ش�شها  ق��راءة  اإىل  وت�شده 
الأطفال، وما يكون بينهم من مواقف، وهي تر�شخ فيهم قَيًما، وتقدم لهم 
معارف باأ�شلوب غري مبا�شر، وبحوار ر�شيق، يثري خيال الطفل وي�شعه يف 
قلب املوقف، اإن جمموعة »�شاحمني اأرجوك« جمموعة ق�ش�شية ممتعة 

ومفيدة. 
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كتابًا  ويخ�ش�س  الإب��داع  من  النمط  هذا  يحيي  حممود  فائز  فاإن 
على  ا�شتملت  الو�شط  احلجم  من  �شفحة  و�شبعني  اثنتني  من  موؤلفًا 
اإحدى وع�شرين لوحة مفعمة بالبوح كما ويعد القارئ بنق�شني اآخرين اأي 
كتابني، فما بني اأيدينا الآن �شوى النق�س الأول.. وهاهو الأديب ال�شاعر 
حيدر حممود يف املقدمة ي�شري اإىل هذه املزية عنده قائًل: »فايز حممود 
– فل�شفة وفكرًا  ال�شابقة  يوؤ�ش�س بعيدًا عن اهتماماته  النقو�س  يف هذه 
اأو  النق�س  اأدب  بب�شاطة:  ت�شميته  ميكن  جديد  اأدب��ي  لنمط   – وق�شة 
النقو�س وهي غري النقو�س التي نعرفها عند النقا�شني على احلجارة اأو 

غريها..«
وال�شعر  النر  بني  يجمع  اأدبيًا  جن�شًا  النقو�س  هذه  يف  جند  وفعًل 
التعريف  اإىل  ال�شابعة  ال�شفحة  يف  واأ�شار  الفني  بالنر  املوؤلف  �شّماه 
بنف�شه فقال: يف اإهابي ت�شكن الطفولة التي مل تفارقني رغم كل اأ�شواك 
ال�شنني ووخزها الذي ندب اأدمي اجل�شد، يف روحي ي�شج �شخب الوقائع 
ال�شراعات،  �شور  تنعك�س  عقلي  يف  والآم���ال،  والذكريات  والأح���داث 

لعبة اخلا�س والعام فاإىل اأي حد منتلك 
موقفنا امل�شتقبلي يف واقع وجودنا املا�شي 

والراهن
لي�س  هنا  ال��وج��داين  فالبوح  اإذًا.. 
فح�شب  الفردي  الوجدان  على  مقت�شرًا 
اخلا�شع  اجلماعي  بالوجدان  يعني  بل 
بالتاأمل  امل�����ش��ب��و  ال��ف��ردي  ل��ل��وج��دان 
وال��ع��ام��ة يف ر�شد  يف احل��ي��اة اخل��ا���ش��ة 
– اجل������واين، ول  ذب���ذب���ات ال���داخ���ل���ي 
يتجزاأ  ل  ج��زء  لأن��ه  الآخ��ر  ينف�شل عن 
مد  على  ه��ذا  يقت�شر  ول  ال��ك��ل��ي،  م��ن 
تتاألف  ب��ل  وال��واق��ع  ال���روح  ب��ني  اجل�شور 
الآخرين  ن�شو�س  مع  الكتاب  ن�شو�س 
اأبو  مثل طاغور، ال�شياب، عبد ال�شبور، 

ي  ر�  سا � س  ي �  أ ر  أ ا � �س �  � � ا �أ س ر با ا ن ا
 �  � ه �ن  يل  �ن   � ابا  ل  ر  ن ا   � �ني  � س  �  �
سا  ي  � � � س  ا ي � ا ا � أ � يا �  �  � اب ي � � � �
ر ب  بي  ا �أ أن  � � � �أ  � ابا � � نا ر  � �    �
سي  سي �   � �سا ر  س ي  � � � ها  ي  �سر � س  ل � س   ب
ا  �  � �   � اي يا  ي �س � يا  �سي ا  �  � ب ا  � ي  ي � �
  � ي � ب ب ا  � �سا  سايا � ي    � سا � سي  �سيا ا � سر  � ا �

» � � س  »�أ س �  أ �  � ي ب سرها  ا ي  �
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ا د الن ى ا ش بقل 



القا�شم ال�شابي، دروي�س، اأمل دنقل، فتكت�شب ن�شو�س النق�س نكهة هذا 

التاآلف.. والأ�شتاذ املبدع املحمود يعلن عن اأ�شحاب الن�شو�س.. فهاهو 

يف لوحة رقم 13 حيث يبوح فائز حممود بهذه الكلمات:

يا س �  � �أ  ي

يا  � �

� �أ  � �أ �أب �أب  �

� �  �  �  � س �  

س ا �أ � �أ �أب �أب  �

ا س با � س  ا با س �  

ل ا �أ � �أ �أب �أب  �

ا ل با � ل  ا با س �  

�أ �أ �أ

فيورد ق�شيدة كاملة ل� بدر �شاكر ال�شياب وهي من بواكري ق�شائده 

وجد فيها ما يعّزز بوحه نحو احلبيبة:

ــــــ�ــــــســــــ أ ــــــــ  ــــــــ  � أهـــــــــــــــــــــــــ  �

ــــــــ ــــــــ ــــــــس أ ــــــــــــ بــــــــــــ � ــــــــــــ ـــــــ  ـــــــ بـــــــ

ـــــيـــــا ـــــســـــ ـــــــا � ـــــــ ـــــــ ــــــ � ــــــ  � �أهــــــــــــــــــــــ

ـــــــــســـــــــ ـــــــــــــــــ � ـــــســـــيـــــ � ـــــــــ يـــــ ـــــــــ

ـــيـــ ـــ ــــل � ــــ ــــر  ــــ ــــ ــــــ � ــــ  ــــســــ ــــســــاأ

ــــــــــر ــــــــــا ـــــــــيـــــــــ   ـــــــــ ــــــــــ  ــــــــــ�ــــــــــس

ـــــربـــــيـــــ � ـــــــ  ـــــــ ــــــــ  ــــــــ  ــــــــ � �أ 

ــــــر ــــــا ــــــ ـــــــــــ � ـــــــــــ ـــــــــــ � ـــــــــــــــســـــــــــــــ  �أ

ـــــــــ هـــــــــــــرهـــــــــــــا بـــــــــا ـــــــــــــ  ـــــــــــــــ  ـــــــــــــــ �أ

ـــــــر ـــــــســـــــا ـــــــ هــــــــــــــــــر � ـــــ يـــــــــــا  ـــــي ـــــ ـــــي ـــــ

ثنايا  يف  الإبداعي  اخلطاب  اأن  يعلم  عندما  القارئ  يفاجاأ  و�شوف 

يفرق  )�س9(  ففي  احلبيبة  ال�شديقة  اأو  لل�شديقة،  اإل  ماهو  النقو�س 

»ويف  ال�شداقة:  نحو  امليل  كل  مييل  ون��راه  احل��ب  وب��ني  ال�شداقة  بني 

الطوفان  من  تنجو  اأن  نوح  ل�شفينة  اإمكانية  ثمة  احلب  ويف  ال�شداقة 

اأو احلب يف هذا الع�شر الذي ا�شتدت  لكن ما مدى حميمية ال�شداقة 

�شفينة  اإىل  يدلف  التلوث  اإن  واغرتابه..  زيفه  انحطاطه مبعنى  دعائم 

احلب من اأكر جوانبها، لكن ال�شداقة تنعم بحماية نادرة اأنها تكون اأو 

ل تكون ول حالة و�شط هناك.. يف ال�شداقة – العلقة توحدنا كجن�شني 

« وعلى �شوء هذا الت�شور ن�شتطيع تفهم اأجواء الكتاب من  كاأخلقيتني

واقعية ومثالية، من وجدان مرهف ومن فل�شفة وتاأمل.. ويبدو اأن الرجل 

ل ي�شتطيع اأن يخرج من جلده حتى يف اأق�شى درجات التوتر العاطفي 

 – اآنفًا.. والأ�شلوب هو الرجل نف�شه  اإىل ذلك حيدر حممود  اأ�شار  كما 

اأ�شواقه  – ولن ي�شتطيع الأ�شتاذ فائز يف �شرد تفا�شيل  كما قيل �شابقًا 

وحبه وع�شقه لتلك ال�شديقة اأو احلبيبة دون اأن يتدخل املفكر القابع يف 

اه يزج. مبخلوقته يف ق�شايا كونية وم�شريية: اأعماق الطفل، ف

م ا ا  � � س  س  �

� س ن   �

� � � � ا  ير ي  �أ �

س  60( ن ي �س س � ي  ا ن  

ونراه يف مكان اآخر يقدم اعتذاره بعد اأن ذكر املوت يف ثنايا بوحه 

لها ف�شماه – هنا – املمات تخفيفًا عنها: لقد كنت غليظ ال�شعور جتاه 

ويا فرحها احلقيقي  الربيئة  بنة احلياة  يا  اأدري  اأن  رهافة ح�شك دون 

العميق.. فاغفري يل اإيلمك يف ذكر املمات ذلك املجهول املعتم )�س 

.)52
كما يتابع العزف على اأوتاره اخلا�شة به ويرجو منها: ل تقويل يل 

. هو احلب يجرتح املعجزات فاإننا جنرب باأنف�شنا.. ل هو نحن ال�شوؤال

ل تقويل هي ال�شداقة تنفي الرباء فاإننا جنرب �شدقنا ل هي نحن 

اجلواب

وما تعدى ال�شوؤال واجلواب هو احلقيقة. وما فاق احلب وال�شداقة 

فيا  الإن�شان  يف  ال�شداقة  وتزدهر  احل��ب  يتنامى  فينا  الإن�شانية  هو 

حقيقتي واإن�شانتي اأنت احلبيبة واأنت ال�شديقة )�س 30(.

وهكذا مبثل هذا الأ�شلوب ينتقل من رقم اإىل رقم وكان من الأف�شل 

والنق�س  والنغم  اللون  ت�شكيلة  يف  وتتناغم  تت�شاوق  بعناوين  ا�شتبدالها 

املحجوب بل الوا�شح و�شوح الذي اأ�شابه الهيام وعذابات الواقع املفعمة 

بالوقائع والأحداث والذكريات والآمال واأ�شواك ال�شنني فكان ما كان من 

. بوح اأو نق�س اأو احرتاق
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يـــــــــ ــر �
 � �س ي   � ي   ب

سا  ر �

ـــــ  ـــــي ـــــ ـــــ يــــــــ  ــــــــ ــــــــ ــــــــــــا ب ــــــــــــ ــــــــــ  ــــــــــ

ـــر� ـــ ـــ يـــر � ـــ ـــ ـــ ـــ  � � ـــ ـــ ـــس ــيــ � ــ ــ ــ

ــ  ــ ــ ــ ــــ � ــــســــر� ـــ  ـــا ـــ ــــ  ــــا ــــ ـــ � ـــســـ ـــ �  

ــــا  ــــ ــــ ــــســــ ــــ ـــــا  ـــــيـــــ ـــــســـــ ـــــ ــــ  ــــ ــــ ــــ ــــــــا  ــــــــ

� ـــــ ـــــ ـــــ ـــــــل  ـــــــ أ ــــيــــ � ــــ ــــ ــــــــ � ــــــ 

Vision : 
A leading Municipality, for a sustainable 

environment.

Mission : 
Offering distinctive municipal services 

to achieve sustainability of urban 

development and public health for the 

entire society segments; supporting 

the growth and encouraging the invest-

ment, through optimal recruitment of re-

sources
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Editorial
Dialogue with the Other

It is clearly obvious that discussion should be 
a method to better learn and understand deeper 
thoughts of any topic; either self dialogues or dia-
logues with the other.

Researchers have reaffirmed that useful dia-
logues start from self-development to be able to 
respond and further discuss the topic, psychologists 
and education scientists stressed that good deeds 
and solid points have more ability to go back and 
forth in a dialogue with the other, with a desire to 
renew and benefit from the culture of the other.

The various and diverse experiments have 
proved that serious dialogue accepted by interlocu-
tors cannot lead to differences; on the contrary, it 
will certainly lead to wider areas of learning and 
understanding yet form bigger space for acceptance 
hence mutual agreements. Consequently, dialogue 
in civilized societies has led to progress, growth 
with development, giving and achievements.

Hence, dialogue is a mean of understanding, a 
method of deepening culture and knowledge, and 
a stage in the process of moving forward, it cannot 
be unilaterally, and its results cannot be achieved 
without the participants agreement.

The friendly dialogue which carries meanings of 
appreciation, advancement of work, achievement or 
proper understanding and respect for human values 

as access and key path for advancement.
Munther Mohammed bin Shekar Al Zaabi
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Mohammed bin Rashid, Mohamed bin Zayed and Rulers 
attend wedding of Mohammed bin Saud Al Qasimi

His Highness Sheikh Moham-
med bin Rashid Al Maktoum, Vice 
President, Prime Minister and Ruler 
of Dubai, His Highness Sheikh Mo-
hamed bin Zayed Al Nahyan, Crown 
Prince of Abu Dhabi and Deputy 
Supreme Commander of the UAE 
Armed Forces, His Highness Sheikh 
Hamad bin Mohammed Al Sharqi, 
Supreme Council Member and Ruler 
of Fujairah, and His Highness Sheikh 

Saud bin Rashid Al Mu'alla, Supreme 
Council Member and Ruler of Umm 
Al Qaiwain, have attended the wed-
ding ceremony of H.H. Sheikh Mo-
hammed bin Saud bin Saqr Al Qasi-
mi, Crown Prince of Ras Al Khaimah 
and Chairman of RAK Executive 
Council, along with 174 other Emi-
rati couples. 

The ceremony was held under the 
patronage of His Highness Sheikh 

Saud bin Saqr Al Qasimi, Supreme 
Council Member and Ruler of Ras 
Al Khaimah.

 H.H. Sheikh Hamdan bin Moham-
med bin Rashid Al Maktoum, Crown 
Prince of Dubai; H.H. Sheikh Ham-
dan bin Rashid Al Maktoum, Deputy 
Ruler of Dubai and UAE Minister of 
Finance; H.H. Sheikh Abdullah bin 
Salem bin Sultan Al Qasimi, Deputy 
Ruler of Sharjah; H.H. Sheikh Am-
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mar bin Humaid Al Nuaimi, Crown 
Prince of Ajman; H.H. Sheikh Mo-
hammed bin Hamad bin Mohammed 
Al Sharqi, Crown Prince of Fujairah; 
H.H. Sheikh Abdullah bin Rashid 
Al Mu'alla, Deputy Ruler of Umm 
Al Qaiwain; H.H. Sheikh Tahnoun 
bin Mohammed Al Nahyan, Abu 
Dhabi Ruler’s Representative in Al 
Ain Region, H.H. Sheikh Surour bin 
Mohammed Al Nahyan; H.H. Sheikh 
Hazza bin Zayed Al Nahyan, Deputy 
Chairman of Abu Dhabi Executive 

Council, H.H. Sheikh Mansour bin 
Zayed Al Nahyan, Deputy Prime 
Minister and Minister of Presiden-
tial Affairs; H.H. Sheikh Hamed 
bin Zayed Al Nahyan, Chief of the 
Abu Dhabi Crown Prince's Court; 
H.H. Sheikh Ahmed bin Saeed Al 
Maktoum, Chairman of Dubai Civil 
Aviation Authority and Chief Execu-
tive of Emirates Group; H.H. Sheikh 
Mansour bin Mohammed bin Rashid 
Al Maktoum; H.H. Sheikh Hasher 
bin Maktoum bin Juma Al Maktoum, 

Director General of Dubai Informa-
tion Department; Dr. Sheikh Saeed 
bin Mohammed Al Nahyan; Sheikh 
Nahyan bin Mubarak Al Nahyan, 
Minister of Tolerance; other Sheikhs, 
ministers, senior officials, dignitaries 
and others, also attended the wed-
ding ceremony.

Their Highnesses congratulated 
Sheikh Mohammed bin Saud and 
the other newlyweds, as well as their 
families on this great occasion, wish-
ing them happy family life.
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The Founder’s Me-
morial, a permanent 
national tribute com-
memorating the late 
Sheikh Zayed bin 
Sultan Al Nahyan, 
was inaugurated in an 
official ceremony un-
der the directives of 
President His High-
ness Sheikh Khalifa 
bin Zayed Al Nahy-
an, by His Highness 
Sheikh Mohammed 
bin Rashid Al Mak-
toum, Vice President, 
Prime Minister and 
Ruler of Dubai; His 
Highness Sheikh Mo-
hamed bin Zayed Al Nahyan, Crown 
Prince of Abu Dhabi and Deputy 
Supreme Commander of the UAE 
Armed Forces; His Highness Sheikh 
Hamad bin Mohammed Al Sharqi, 
Supreme Council Member and Ruler 
of Fujairah; His Highness Sheikh 
Saud bin Rashid Al Mu’alla, Su-
preme Council Member and Ruler of 
Umm Al Quwain, and His Highness 
Sheikh Saud bin Saqr Al Qasimi, Su-
preme Council Member and Ruler of 
Ras Al Khaimah.

The inauguration was also attend-
ed by H.H. Sheikh Hamdan bin Mo-
hammed bin Rashid Al Maktoum, 
Crown Prince of Dubai and Chair-
man of Dubai Executive Council; 
H.H. Sheikh Hamdan bin Rashid Al 
Maktoum, Deputy Ruler of Dubai 
and UAE Minister of Finance; H.H. 
Sheikh Abdullah bin Salem bin 
Sultan Al Qasimi, Deputy Ruler of 
Sharjah and Deputy Chairman of the 
Executive Council; H.H. Sheikh Am-
mar bin Humaid Al Nuaimi, Crown 
Prince of Ajman; H.H. Sheikh Mo-
hammed bin Saud bin Saqr Al Qasi-
mi, Crown Prince of Ras Al Khaimah 
and Chairman of RAK Executive 
Council; H.H. Sheikh Tahnoun bin 

Mohammed Al Nahyan, Abu Dhabi 
Ruler’s Representative in Al Ain Re-
gion; H.H. Sheikh Hazza bin Zayed 
Al Nahyan, Deputy Chairman of 
Abu Dhabi Executive Council; H.H. 
Sheikh Saeed bin Zayed Al Nahyan, 
Abu Dhabi Ruler’s Representative; 
H.H. Sheikh Nahyan bin Zayed Al 
Nahyan, Chairman of the Board 
of Trustees of Zayed bin Sultan Al 
Nahyan Charitable and Humanitar-
ian Foundation; H.H. Lt. General 
Sheikh Saif bin Zayed Al Nahyan, 
Deputy Prime Minister and Minister 
of the Interior; H.H. Sheikh Mansour 
bin Zayed Al Nahyan, Deputy Prime 
Minister and Minister of Presiden-
tial Affairs; H.H. Sheikh Hamed bin 
Zayed Al Nahyan, Chief of the Abu 
Dhabi Crown Prince’s Court; H.H. 
Sheikh Diab bin Zayed Al Nahyan; 
H.H. Sheikh Omar bin Zayed Al 
Nahyan, Deputy Chairman of the 
Board of Trustees of Zayed bin Sul-
tan Al Nahyan Charitable and Hu-
manitarian Foundation; H.H. Sheikh 
Khalid bin Zayed Al Nahyan Chair-
man of the Board of Zayed Higher 
Organization for Humanitarian Care 
and Special Needs; H.H. Sheikh 
Mohammed bin Khalifa Al Nahyan, 
Executive Council Member; H.H. 

Sheikh Khalid bin Mohamed bin 
Zayed Al Nahyan, Chairman of the 
State Security Department; Sheikh 
Nahyan bin Mubarak Al Nahyan, 
Minister of Tolerance; Sheikh Khalid 
bin Ahmed bin Mohammed Al Khal-
ifa, Bahrain’s Minister of Foreign 
Affairs, along with other sheikhs, 
companions and close friends of the 
late Sheikh Zayed.

The Founder’s Memorial inaugu-
ration, through the unveiling of ‘The 
Constellation, the monumental art-
work that forms its centerpiece, coin-
cides with the national Year of Zayed 
initiative, declared by President His 
Highness Sheikh Khalifa bin Zayed 
to mark 100 years since the birth of 
Sheikh Zayed.

Located at the heart of The Found-
er’s Memorial, the monumental art-
work by public artist Ralph Helmick 
depicts a dynamic three-dimensional 
portrait of Sheikh Zayed, and can 
be experienced differently from 
multiple viewing points around the 
memorial and from other vantage 
points, offering a series of infinitely 
evolving personal encounters with 
his image.

The Constellation is made up of 
more than 1,300 geometric shapes 

UAE leaders unveil Founder’s Memorial
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His Highness 
Sheikh Saud bin 
Saqr Al Qasimi, 
Supreme Coun-
cil Member and 
Ruler of Ras Al 
Khaimah, has at-
tended the 18th 
Ras Al Khaim-
ah Holy Quran 
Award and hon-
ored the winners 
in various catego-
ries.

The award cere-
mony was attend-
ed by H.H. Sheikh 
Mohammed bin 
Saud bin Saqr Al 
Qasimi, Crown 
Prince of Ras Al Khaimah and 
Chairman of Executive Council, 
Sheikh Saqr bin Khalid Al Qasimi, 
Chairman of the Ras Al Khaimah 
Foundation for the Holy Quran, as 
well as Sheikhs, senior officials and 

citizens.
H.H. Sheikh Saud reaffirmed that 

he was pleased with the award’s 
growing stature over the past 18 
years and praised the winners and 
contestants for their endeavors to 
memorize the Al Qura’an Al Ka-

reem, which teaches tolerance, 

manners and benevolence.

A total of 763 contestants from 45 

nationalities took part in the RAK 

Holy Quran Award.

H.H. Saud Al Qasimi attends RAK Holy Quran Award ceremony

suspended on more than 
1,000 cables. At night, 
these shapes shine like 
stars, evoking the time-
lessness of Sheikh Zayed’s 
vision as a guiding light 
for the UAE people.

A moving tribute to 
Sheikh Zayed, the man and 
the leader, the 30-minute 
ceremony created an at-
mosphere of great pride 
and joy.

The ceremony took 
place in the presence of 
members of the UAE’s 
royal families, ministers, 
dignitaries and VIPs, who 
gathered at the site on the Abu Dhabi 
Corniche in celebration of UAE’s 
Founding Father and his vast influ-
ence on his country and the wider 

world, while members of the public 
across the country and the region 
watched the poignant occasion on 
TV and online. It included a perfor-
mance featuring a 40-strong choir 
performing Allah Ya Dar Zayed, as 

well as beautiful new arrangements 
of other traditional songs and music, 
and a touching compilation of Sheikh 
Zayed’s performances of the tradi-
tional Ayala dance.
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His Highness 
Sheikh Saud bin 
Saqr Al Qasimi, Su-
preme Council Mem-
ber and Ruler of Ras 
Al Khaimah, has 
received H.H. Dr. 
Sheikh Sultan bin 
Khalifa Al Nahyan, 
Adviser to the UAE 
President.

The meeting was 
attended by H.H. 
Sheikh Mohammed 
bin Saud bin Saqr Al 
Qasimi, Crown Prince 
of Ras Al Khaimah and Chairman of Executive Coun- cil, Sheikhs and senior officials.

RAK Ruler receives Sultan bin Khalifa

His Highness Sheikh 
Saud bin Saqr Al Qasimi, 
Supreme Council Mem-
ber and Ruler of Ras Al 
Khaimah, has said that 
reading should be part of 
professional life, due to 
its key role in improving 
self-confidence and de-
veloping innovative skills, 
as well as motivating stu-
dents to think innovatively 
and achieve academic ex-
cellence.

H.H. Sheikh Saud made 
this statement while partic-
ipating, with students from 
Ras Al Khaimah Acad-
emy (RAK Academy) in 
“Book Week”, which was organized 
by the academy to promote reading 
among its students, in the presence of 
H.H. Saqr bin Mohammed bin Saqr 
Al Qasimi, Supreme President of the 
RAK Sports Club, Youssef El Achkar, 
Chairman of the Board of Governors 
of RAK Academy, and Ross Hall, Ex-
ecutive Principal of RAK Academy.

H.H. RAK Ruler reaffirmed that 
promoting the culture of reading 
among children and the youth is the 

duty of families, schools and the com-
munity in general while noting that 
through reading, they can develop 
their behavioral skills, affirm their 
loyalty and improve their knowledge. 
This culture can also be promoted 
through advanced technologies, H.H. 
added.

The Ruler of Ras Al Khaimah read 
a short story to the students, which en-
couraged honesty, compassion and co-
operation among friends. The students 

interacted with H.H. and exchanged 
friendly conversation.

El Achkar praised H.H. Sheikh 
Saud’s support for RAK Academy 
while adding that this noble participa-
tion with the students in Book Week 
reflects H.H. general support for local 
education. “His Highness’ directives 
also highlight the necessity of promot-
ing innovative thinking and develop-
ing the skills of students,” he added.

H.H. Saud Al Qasimi, RAK Academy students participate in “Book Week”
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His Highness 
Sheikh Saud bin 
Saqr Al Qasimi, 
Supreme Coun-
cil Member and 
Ruler of Ras Al 
Khaimah, has 
received Barbara 
A. Leaf, the Am-
bassador of the 
United States 
of America to 
the United Arab 
Emirates, on the 
occasion of the 
end of her term 
of office in the 
country.

Ras Al Khaim-
ah Ruler wished 
the ambassador success in her fu-
ture career and praised her efforts 

in supporting and strengthening 
bilateral relations during her tenure 
in the UAE, especially in the com-
mercial, investment, education and 

health sectors.
The meeting was attended by a 

number of Ras Al Khaimah senior 
officials.

His High-
ness Sheikh 
Saud bin Saqr 
Al Qasimi, Su-
preme Council 
Member and 
Ruler of Ras 
Al Khaimah, 
has received 
Mohamed bin 
Hamad Saqer 
Al Moawda, 
A m b a s s a d o r 
of Kingdom of 
Bahrain to the 
United Arab 
Emirates, on 
the occasion of 
the end of his 
term of office in the country.

H.H. Ras Al Khaimah Ruler 
wished the Ambassador success 

in his future career and praised his 
efforts in supporting and strength-
ening bilateral relations during his 
tenure in the UAE in many fields.

The meeting was attended by 

a number of Sheikhs and Ras Al 

Khaimah senior officials.

RAK Ruler receives US envoy

RAK Ruler receives Bahraini envoy
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His Highness 
Sheikh Saud bin Saqr 
Al Qasimi, Supreme 
Council Member 
and Ruler of Ras Al 
Khaimah, has re-
ceived Hessa Essa 
Buhumaid, Minis-
ter of Community 
Development and 
Head of the Herit-
age and Community 
Sub-Committee of 
the Special Olympics 
Higher Committee, 
and People of De-
termination (People 
with disabilities) del-
egations from Russia, Belgium, and 
Austria, participating in the Special 
Olympics IX MENA Games 2018.

His Highness welcomed the dele-
gation and wished them a good stay 
and success in the regional games, 
which will be hosted by the capi-
tal Abu Dhabi from 14th to 22nd 
March.

H.H. Sheikh Saud emphasized 
that the United Arab Emirates 
hosting of the Special 
Olympics is an affirma-
tion of the distinguished 
position and reputation 
enjoyed by the UAE 
thanks to the wise lead-
ership of President His 
Highness Sheikh Khali-
fa bin Zayed Al Nahyan, 
His Highness Sheikh 
Mohammed bin Rashid 
Al Maktoum, Vice 
President, Prime Minis-
ter and Ruler of Dubai, 
His Highness Sheikh 
Mohamed bin Zayed Al 
Nahyan, Crown Prince 

of Abu Dhabi and Deputy Supreme 
Commander of the UAE Armed 
Forces, and Their Highnesses, Su-
preme Council Members and Rul-
ers of the Emirates.

The UAE has become the host of 
the most important sporting events 
in the world and has succeeded in 
organizing it with great merit and 
ability, which reflects the ability of 
young national cadres to organize 
various tournaments.

H.H. RAK Ruler listened to a 
detailed explanation of the most 
important events that will be held 
during the Special Olympics and 
the most important events accom-
panying the championship.

Minister Buhumaid, in turn, ex-
pressed her appreciation and thanks 
to the Ruler of Ras Al Khaimah, 
who provided guidance and advice 
to the participating athletes.

RAK Ruler receives delegation participating 
in Special Olympics
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H.H. Sheikh Mo-
hammed bin Saud 
bin Saqr Al Qasimi, 
Crown Prince of 
Ras Al Khaimah 
and Chairman of 
Executive Council, 
participated in the 
“Walk Unified” ini-
tiative.

Over the last 
weeks, the initia-
tive was held in the 
Emirates of Ajman, 
Sharjah and Umm 
Al Quwain respec-
tively.

The sports initia-
tive was launched 
by the Local Organizing Committee 
(LOC) of Special Olympics World 
Games Abu Dhabi 2019 to integrate 
the people of determination in com-
munity events.

H.H. Sheikh Mohammed bin Saud 
Al Qasimi was joined by Hessa 
Essa Buhumaid, Minister of Com-
munity Development, and Head of 
Legacy and Community Committee 
of LOC, Saif Saeed Ghobash, Di-
rector-General of the 
Department of Culture 
and Tourism - Abu 
Dhabi - and member 
of the LOC, Ahmed 
Darwish, member of 
the Federal National 
Council, and a group 
of heads of Ras Al 
Khaimah government 
departments and com-
munity leaders.

Walk Unified is 
a weekly event that 
takes place every Fri-
day from 3 – 6pm at 
Umm Al Emarat Park. 
The event aims to 

bring local communities together by 
encouraging them to adopt a healthy 
lifestyle and inclusiveness, support-
ing to integrate people with intellec-
tual disabilities in community events 
as Abu Dhabi prepares to host the 
Special Olympics IX MENA Games 
from 14-22 March 2018 and Special 
Olympics World Games in March 
next year, which is set to be the big-
gest humanitarian and athletic move-
ment in the world.

The Special Olympics IX MENA 
Games and World Games are part 
of the UAE’s National Vision 2021 
that highlights the full integration of 
the people of determination into the 
community through the empower-
ment of sport. The Games will be the 
most ‘unified’ event in history and 
promise to offer an inclusive experi-
ence for those with and without intel-
lectual disabilities.

RAK CP participates in “Walk Unified”
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In the 
f r a m e w o r k 
of support-
ing commu-
nication and 
cooperation 
between Ras 
Al Khaimah 
Municipality 
Department 
and other 
sectors; gov-
e r n m e n t a l , 
semi gov-
ernment and 
private, Ras 
Al Khaimah 
Munic ipa l -
ity has signed 
a memo-
randum of cooperation as Escrow 
Agreement with First Abu Dhabi 
Bank (FAB).

Commenting on the agreement, H.E. 
Munther Mohammed bin Shekar, Di-
rector-General of Ras Al Khaimah Mu-
nicipality Department said “The  Laws 
regulating the 
real estate mar-
ket in Ras Al 
Khaimah are 
a direct result 
of the efforts 
of the Real Es-
tate Regulatory 
A d m i n i s t r a -
tion (RERA) 
to standardize 
the real estate 
sector in line 
with the highest 
global stand-
ards, in addition 
to providing a 
legislative um-
brella to protect 

investors and stakeholders. Our ef-
forts are aimed at attracting invest-
ments and enhancing the economic 
development and sustainable growth 
of the Emirate and our partnership 
with First Abu Dhabi Bank will help 
us in achieving our long-term goals.”

H.E. RAK Municiaplity DG has 
reaffirmed that the department is al-
ways looking for successful partner-
ship with various organizations to en-
sure a seamless and flawless services 
thus form a wide cluster of happy 
customers among all sectors. 

RAK Municiaplity signs 

agreement with FAB
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RAK Municipality participates in National Sports Day
Ras Al Khaimah Municipality Department, Corporate Communications Of-

fice, has organized an event entitled “Walking Unified” by Al Qawasim Cor-
niche.

This event came inline with the directives of H.E. Munther Mohammed bin 
Shekar Al Zaabi, Director-General of Ras Al Khaimah Mu-
niciaplity Departemnet, as the RAK Municiaplity staff start-
ed waling walking with H.E. the DG near Musalla Al Eid, to 
enhance the national initiatives.

The organizing committee also presented healthy meals 
to the participants.

His Excellency Dr. Abdullah bin Mo-
hammed Belhaif Al Nuaimi, Minister of 
Infrastructure Development and Chair-
man of Shiekh Zayed Housing Program 
(SZHP), has attended the honoring cer-
emony for the governmental and private 
strategic partners of SZHP.

 Dr. Al Nuaimi hailed the efforts ex-
erted by the strategic partners to leverage 
the entire quality of provided services.

H.E. Munther Mohammed bin Shekar 
Al Zaabi, Director-General of Ras Al 
Khaimah Municipality Department has 
received the trophy of honor for RAK 
Municipality.

SZHP honors strategic partners

RAK Girls Center has or-
ganized and initiative entitled 
“Happiness Moment”, where 
it contained multiple visits to 
the competent entities to pre-
sent thanks and gratitude.

H.E. Munther Mohammed 
bin Shekar, Director-General 
of Ras Al Khaimah Munici-
pality Department, hailed the 
remarkable initiative, reaf-
firming that the Municipality 
Department is always keen on 
enhancing its social partner-
ships.

RAK Girls Center visits RAK Municipality
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RAK Municipality thanks its female staff on the Women’s Day 
Ras Al Khaim-

ah Municipal-
ity Department, 
Corporate Com-
munications Of-
fice, has organized 
a celebration for 
the International 
Women’s Day on 
Wednesday, March 
8, 2018.

The event was 
attended by H.E. 
Munther Moham-
med bin Shekar Al 
Zaabi, Director-
General of Ras Al 
Khaimah Munici-
pality Department.

A special gather-
ing for all the female staff was organized and offered a 
sincere tulip for each woman employee, and the speech 
of H.E. the Director-General took place.

“Women empowerment is a mythology of our wise 
leadership for being a vital part of our strategy building 
the future of this beloved homeland,” H.E. Munther bin 
Shekar said.

RAK Municipality holds AI course
Ras Al Khaimah Mu-

nicipality Department 
has held training course 
Artificial Intelligence 
(AI); in order to enhance 
all technological-related 
jobs.

Mr. Udday Al Hayyaly 
from Ajman University 
has presented the two-day 
workshop with a focus on 
the properties of humans 
which are being studied 
to be implemented in 
what is called the artifi-
cial intelligence methods 
in robots and devices; in-
ducing problem-solving, learning and 

other human characteristics.
The training course ended by pre-

senting Certificates of Participation to 
the audience.
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Soft Skills Enhancement and Excellence in Workplace training 
at RAK Municiaplity

“Your blood could save others’ life” Campaign in RAK Municipality

In the framework of leveraging effi-
ciency of employees and deepening their 
understanding with the goals and work 
of Human Resource Section in Ras Al 
Khaimah Municipality Department, HR 
Section - Training Division has organized 
a training course entitled “Soft Skills En-
hancement and Excellence in Workplace”.

The three-day course was presented by 
Mr. Saeed Al Tunaiji, Training Specialist 
in Imaa Training and Development Center 
and covered various areas of HR tasks in 
the workplace.

The course was attended by various sections teams, 
and Certifications of Participation was presented to the 
attendees.

Inline with the directives of 
H.E. Munther Mohammed bin 
Shekar, Director-General of Ras 
Al Khaimah Municiaplity Depar-
temnet, to strengthen bonds be-
tween Ras Al Khaimah Munici-
pality team as well as coordination 
with other entities in the Emirate; 
the Corporate Communications 
Office has cooperated with the 
Blood Bank in Saqr Hospital to or-
ganize a blood donation campaign 
at the Ras Al Khaimah Municipal-

RAK Municipality offers a training course for new employees 
Ras Al Khaimah Municipality Department has 

held training course for new employees; in order to 
provide effective guidance and motivation.

The workshop focused on concept of management 
and the five administrative processes: planning, or-
ganization, recruitment, guidance and control.

It also explained how to solve challenges faced by 
new employees, the most important required skills, 
the level of employee abilities in dealing with such 
challenges as well as studying the most important 
steps to reach their goals and make the right deci-
sions.

The session was concluded by presenting Certifi-
cates of Participation to new employees.
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RAK Municiaplity Corpoarte Communciations Office
marks UAE Children’s Day

The declaration of the an-
nual UAE Children’s Day is 
crowning the noble values of 
the United Arab Emirates.

Ras Al Khaimah Munici-
pality Department, Corporate 
Communications Office, has 
organized a special visit to Al 
Atheer Kindergarten in Ras 
Al Khaimah and presented 
gifts to the kids to celebrate 
the UAE Children’s Day.

The UAE Children’s Day 
enhances the UAE participa-
tion in the celebrations mark-
ing the International Chil-
dren’s Day, which falls on 
20th November, H.H. Sheikha 
Fatima Bint Mubarak, Chairwoman 
of the UAE General Women’s Un-
ion and of the Family Development 
Foundation, who is also the chair-
woman of the Supreme Council for 
Maternity and Childhood, stressed 

that several unprecedented initia-
tives of the country had played ma-
jor role in guaranteeing child wel-
fare and ensuring the advancement 
of the rights of child.

This came inline with the UAE 
Vision 2021 and the UAE Centen-

nial 2071, as well as relevant in-
ternational conventions and agree-
ments that are part the United 
Nations Convention on the Rights 
of the Child, which was ratified by 
the UAE in 1997.

Ras Al Khaimah Mu-
nicipality Department has 
celebrated the Internation-
al Happiness Day on 20 
March.

This came inline with 
the continued success by 
the United Arab Emirates 
in the positivity and happi-
ness indicators.

Today, the UAE people 
are the most happy Arab 
nation and was ranked at 
the 11th in 2018.

Under the patronage of 
H.E. Munther Mohammed 

RAK Municipality celebrates Happiness Day

ity HQs.
Saqr Hospital has sent an 

equipped vehicle with specialized 
staff, while a number of Municipal-

ity employees participated by do-
nating their blood.

Donators were under medical su-
pervision before and after taking 

their blood.
The participants thanked Saqr 

Hospital and RAK Municipality for 
such humanitarian work.
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In the Year of Zayed, let’s do what Zayed loves.

RAK Municipality provides an off-road driving session

In commemora-
tion of the life, legacy 
and values   of the late 
Sheikh Zayed bin Sul-
tan Al Nahyan, the 
founder of the United 
Arab Emirates, and as 
a global leader, as well 
as to educate future 
generations to their 
legacy and encourage 
them to achieve their 
vision of prosperity, 
tolerance and peace.

Ras Al Khaimah Mu-
nicipality Department, 
Corporate Communi-
cation Office, has dis-
tributed a badge hold-
ing Year of Zayed logo to all the 
employees of the Department.

The Municipality Department 

strives to support the strategic ob-
jectives of the late Sheikh Zayed 
by promoting awareness among the 
local and international public audi-

ence, with the noble principles and 
values   as an example of one of the 
world’s greatest and most inspiring 
leaders.

Ras Al Khaimah Mu-
nicipality Department, 
Support Services Admin-
istration - Transportation 
Division in cooperation 
with Al Rostamani Auto-
mobiles, has provided a 
training session for driv-
ing off-road, where a large 
number of employees 
took place in the training 
and discussion on the best 
practices to control vehi-
cles in sandy places.

This initiative came in 
the framework of keen-
ness on the Municipality’s 
personnel to stay safe on the road, avoid related accidents 

and know the topography of the 
Emirate, as well as decrease main-
tenance costs.

bin Shekar, Director-General of Ras 
Al Khaimah Municipality Depart-
ment The RAK Municipality Happi-
ness Team, organized a notable event 
by presenting the Happiness Cake 

to H.E. the DG along with present-
ing the book of His Highness Sheikh 
Mohammed bin Rashid Al Mak-
toum, Vice President, Prime Minister 
and Ruler of Dubai, Reflections on 

Happiness & Positivity, to the Direc-
tors of Administrations.

 The entire event was remarkable 
that all the Municipality team was 
happy and felt a unique day of joy.
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