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الأثـــــر 
يقول الكاتب ال�ضيني )زاجن كي جيا( ”البع�س اأحياء بينما هم موتى والآخرون اأموات 

بينما هم اأحياء“ اأوردت هذا القول لأدلل على اأمرين مهمني يف بداية حديثي: الأول هو اأن 

ترك الأثر ل ينح�ضر ب�ضخ�س معني ومن اأي فئة من النا�س ، بل هو متاح للجميع ، ومن ي�ضل 

اإىل هذا امل�ضتوى هو الفائز يف الدنيا والآخرة .

والثاين الذي اأعنيه هو اأن الكثريين ميرون فوق هذه الب�ضيطة ، ثم يرحلون دون اأن ينتبه 

اأن احلي  اأي�ضًا  الكاتب ال�ضيني وندرك  ، وبناء على ماتقدم نعرف دللت قول  اأحد  اإليهم 

هو الذي يرتك اأثرًا يف حياته واأن امليت هو الذي يعي�س حياته بطولها وعر�ضها على ر�ضيف 

احلياة وعلى هام�س العطاء والإبداع والإجناز .. اإلخ 

ول اأعتقد اأن اأحدًا كافح يف حياته من اأجل اأن يكون متعلمًا ومعا�ضرًا وفاعاًل وموؤثرًا يف 

جمتمعه ل يتطلع اإىل اأن يرتك اأثرًا ليبقى حيًا وليحقق مكا�ضب ل تعد ول حت�ضى .

اأن هذا الراأي ل  اأثرًا هم املبدعون والعلماء فقط ، مع  اأن الذين يرتكون  ويظن البع�س 

، فالنا�س على خمتلف م�ضاربهم وعلمهم ووظائفهم وعملهم موؤهلون لكي  �ضحة له مطلقًا 

والتميز  لالإبداع  والعا�ضقون  العاقلون  اإل  به  يهتم  ل  اأعلى  هدف  فالأثر   . الأثر  هذا  يرتكوا 

والتجويد والبقاء يف ال�ضف الأول .

 اإن قيادتنا الر�ضيدة التي اآمنت باملركز الأول هي قدوتنا يف احلياة والإجناز وعلينا اأن 

نكون مثاًل يحتذى يف الولء والعطاء ، وهذا ل يتحقق بالقول فقط واإمنا يتحقق بالقول والعمل 

قال جّل وعال:

{ وقل اعملوا ف�ضريى اهلل عملكم ور�ضوله واملوؤمنون } �ضدق اهلل العظيم

اب رال د ب �ش ن 

الفتتاحية
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حاكم راأ�س اخليمة ي�شتقبل املهنئني ب�شهر رم�شان املبارك

ا�ضتقبل �ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ �ضعود 

بن �ضقر القا�ضمي ع�ضو املجل�س الأعلى 

حاكم راأ�س اخليمة بح�ضور �ضمو ال�ضيخ 

القا�ضمي  �ضقر  ب��ن  �ضعود  ب��ن  حممد 

ب�ضهر  املهنئني  اخليمة  راأ���س  عهد  ويل 

اليوم  ت��واف��دوا  الذين  املبارك  رم�ضان 

لتقدمي  خزام  يف  ال�ضيافة  جمل�س  على 

التهاين والتربيكات.

فقد تقبل �ضاحب ال�ضمو حاكم راأ�س 

بهذه  التهاين  عهده  ويل  و�ضمو  اخليمة 

خالد  من  املباركة  الإ�ضالمية  املنا�ضبة 

عبداهلل عمران ترمي رئي�س جمل�س اإدارة 

دار اخلليج لل�ضحافة والطباعة والن�ضر 

وع��دد  اخلليج  ج��ري��دة  حت��ري��ر  ورئي�س 

من اأعيان ووجهاء البالد وال�ضخ�ضيات 

واأبناء  القبائل  واأبناء  امل�ضوؤولني  وكبار 

اجلاليات العربية.

وفد  التهاين من  �ضموهما  تقبل  كما 

دائرة بلدية راأ�س اخليمة برئا�ضة �ضعادة 

منذر حممد بن �ضكر الزعابي مدير عام 

الدائرة ومن وفد موؤ�ض�ضة راأ�س اخليمة 

عدد  جانب  اإىل  وعلومه  الكرمي  للقراآن 

من الهيئات احلكومية بالإمارة. 

وتقدم اجلميع بالدعاء اإىل اهلل عز 

وجل اأن يعيد هذه املنا�ضبة املباركة على 

�ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ خليفة بن زايد اآل 

نهيان رئي�س الدولة » حفظه اهلل « مبوفور 
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و�ضعب  �ضموهما  وعلى  والعافية  ال�ضحة 

والإ�ضالمية  العربية  والأمتني  الإم��ارات 

باليمن واخلري والربكات.

ح�ضر ال�ضتقبالت .. ال�ضيخ عمر بن 

�ضعود  بن  خالد  وال�ضيخ  القا�ضمي  �ضقر 

اإدارة  جمل�س  رئي�س  القا�ضمي  �ضقر  بن 

وال�ضيخ �ضقر بن  املرجان  �ضركة جزيرة 

حممد بن �ضقر القا�ضمي الرئي�س الأعلى 

لنادي راأ�س اخليمة الريا�ضي الثقايف.
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حاكم راأ�س اخليمة : القوات امل�شلحة الدرع املنيع واملتني للذود عن الوطن

ال�ضمو  �ضاحب  اأك���د 
�ضقر  ب��ن  ���ض��ع��ود  ال�ضيخ 
املجل�س  ع�ضو  القا�ضمي 
الأع�����ل�����ى ح���اك���م راأ������س 
اخليمة اأن قواتنا امل�ضلحة 
واملتني  املنيع  ال���درع  ه��ي 
ل��ل��ذود ع��ن ال��وط��ن وه��ي 
م�ضنع الرجولة والبطولة 

والفداء. 
�� يف كلمة  وقال �ضموه 
ل���ه مب��ن��ا���ض��ب��ة ال���ذك���رى 
القوات  لتوحيد  ال�/42/ 
امل�����ض��ل��ح��ة ال���ت���ي ت��واف��ق 
ي��وم ال�����ض��اد���س م��ن �ضهر 
م��اي��و م��ن ك��ل ع���ام ���� اإن 
تثبت  امل�����ض��ل��ح��ة  ق��وات��ن��ا 
–وبا�ضتمرار-  ال���ي���وم 
الأول  ال��دف��اع  اأن��ه��ا خ��ط 
يقف  اأن  ي�ضتطيع  ال���ذي 
يف وج���ه اأع�����داء ال��وط��ن 
القادرة  واأنها  هوادة  دون 
ال�ضتقرار  لن�ضر  واملوؤهلة 
وال��ط��م��اأن��ي��ن��ة وال�����ض��الم 
تكت�ضب  جعلها  م��ا  وه��ذا 

تقدير واحرتام العامل. 
هذه  يف  �ضموه  كلمة  ن�س  يلي  وفيما 
امل��ن��ا���ض��ب��ة ���� ال��ت��ي وج��ه��ه��ا ع��رب جم��ل��ة ” 
قواتنا  توحيد  ذك��رى  تعد   :” الوطن  درع 
ملا   ، جميعًا  نفو�ضنا  على  غالية  امل�ضلحة 
تدعيم  يف  مهم  دور  من  امل�ضلحة  للقوات 
 ، املتحدة  العربية  الإم���ارات  دول��ة  ركائز 
فهي الدرع املنيع واملتني للذود عن الوطن 
، وهي م�ضنع الرجولة والبطولة والفداء. 

الثانية  الذكرى  نعي�س  ونحن  واليوم 
والأرب����ع����ني ل��ت��وح��ي��د ق��وات��ن��ا امل�����ض��ل��ح��ة 
واح��دة  مركزية  قيادة  حتت  وان�ضوائها 
وعلم و�ضعار واحد نزداد �ضعورًا بالعتزاز 
والفخر بهذه القوات التي كانت وما زالت 

�ضندًا قويًا للحفاظ على املكت�ضبات الوطنية 
ودعم التطوير والتحديث يف وطننا العزيز 

دولة الإمارات العربية املتحدة. 
لقد حقق القرار التاريخي الذي اتخذه 
املجل�س الأعلى لالحتاد برئا�ضة املغفور له 
�ضلطان  بن  زاي��د  ال�ضيخ  تعاىل  اهلل  ب��اإذن 
القوات  بتوحيد  ث��راه  اهلل  طيب  نهيان  اآل 
لتعد  معاين  واح��دة  قيادة  حتت  امل�ضلحة 
اإرادة  ع��ن  ع��ربت  ودللت   ، حت�ضى  ول 
�ضليمًا  الحت���اد  ي��ك��ون  اأن  يف  الت�ضميم 
وما   ، احلياة  باأركان  م�ضلمًا  وقويًا  معافى 
قواتنا  غ��دت  حتى  ق�ضرية  ف��رتة  اإل  ه��ي 
امل�ضلحة طودًا �ضاخمًا بعد اأن تعزز مفهوم 
امل�ضري امل�ضرتك وتر�ضخ الإميان امل�ضريي 

وكانت   ، الوطني  بالنتماء 
ان���ط���الق���ة اأب����ن����اء ال��وط��ن 
والبناء  والإجن����از  بالعمل 
والتقدم  والتنمية  والتعمري 
الآب��اء  لتوجيهات  جت�ضيدًا 
امل��وؤ���ض�����ض��ني وم����ن ب��ع��ده��م 
وك��ان   ، الر�ضيدة  ال��ق��ي��ادة 
ومازال دور القوات امل�ضلحة 
الوطن  �ضيادة  عن  ال��دف��اع 
، ولهذا كان  و�ضون كرامته 
لب���د م��ن ت��اأه��ي��ل ال��ك��وادر 
ات�ضفت  ال��ت��ي  امل���واط���ن���ة 
والنتماء  والعلم  ب����الإرادة 
اأغلى  ل�ضي  ب��اأن  واآم��ن��ت   ،
وهاهي  الوطن  من  واأنف�س 
تثبت  اليوم  امل�ضلحة  قواتنا 
خط  اأن��ه��ا  –وبا�ضتمرار- 
ي�ضتطيع  الذي  الأول  الدفاع 
اأع����داء  وج���ه  يف  ي��ق��ف  اأن 
واأنها   ، ه��وادة  دون  الوطن 
لن�ضر  وامل���وؤه���ل���ة  ال���ق���ادرة 
ال���ض��ت��ق��رار وال��ط��م��اأن��ي��ن��ة 
جعلها  ما  وه��ذا   ، وال�ضالم 
واح����رتام  ت��ق��دي��ر  تكت�ضب 
العامل وهذا – اأي�ضًا – ما 
اأهلها لتكون عنوانًا عري�ضًا لفخر واإعتزاز 
وتقدير اأبناء الإمارات ، وخري �ضاهد على 
ذلك جناحات القوات املتتالية يف مهمتها 
بالأخالق  الوطن وخارجه ومتيزها  داخل 
وال��ك��ف��اءات واخل���ربات وال��ق��درات علميًا 

وثقافيًا.
وع��ن��دم��ا ن��ت��ح��دث ال��ي��وم ع��ن ذك��رى 
ن�ضيد  واأن  لب��د  امل�ضلحة  ال��ق��وات  توحيد 
ال�ضيخ  ال�ضمو  �ضاحب  اأخي  ودعم  بتوجيه 
الدولة  رئي�س  نهيان  اآل  زاي��د  بن  خليفة 
– حفظة  امل�ضلحة  للقوات  الأعلى  القائد 
اهلل - ، كما لبد واأن ن�ضيد باأخي �ضاحب 
ال�ضمو ال�ضيخ حممد بن زايد اآل نهيان ويل 
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جامعة اإنت�شون يف كوريا اجلنوبية متنح حاكم راأ�س اخليمة الدكتوراه الفخرية

جامعة  اإدارة  منحت 
كوريا  الوطنية يف  اإنت�ضون 
ال�ضمو  �ضاحب  اجلنوبية 
�ضقر  ب��ن  ���ض��ع��ود  ال�ضيخ 
املجل�س  ع�ضو  القا�ضمي 
الأعلى حاكم راأ�س اخليمة 
�ضهادة الدكتوراه الفخرية 
ت��ق��دي��رًا  الق��ت�����ض��اد  يف 
ل����الإجن����ازات وال��ن��ه�����ض��ة 
حققها  التي  القت�ضادية 
اإم������ارة راأ�����س  ���ض��م��وه يف 

اÿيمة.
جاء ذلك خالل حفل 
ال��ت��ك��رمي ال���ذي اأق��ي��م يف 
جامعة اإنت�ضون الوطنية يف 
بح�ضور  اجلنوبية  كوريا 
�ضعادة عبداهلل �ضيف علي 

و�ضعادة  �ضيوؤول  لدى  الدولة  �ضفري  النعيمي 
جمل�س  رئي�س  النعيمي،  م�ضبح  علي  حممد 
اخليمة؛  راأ���س  و�ضناعة  جت��ارة  غرفة  اإدارة 
و�ضعادة خالد عبداهلل يو�ضف، ع�ضو جمل�س 
هيئة  و  راأ�س اخليمة  �ضرياميك  �ضركة  اإدارة 
”راكز“  القت�ضادية  اخليمة  راأ���س  مناطق 

وعدد من كبار ال�ضخ�ضيات وامل�ضوؤولني.

ال�ضمو حاكم راأ�س اخليمة  وقال �ضاحب 
واأع�ضاء  الطلبة  اأم��ام ح�ضد من  كلمتة  - يف 
ت�ضو  �ضونغ  دوجن  وال��دك��ت��ور  التدري�س  هيئة 
رئي�س اجلامعة - ” اأ�ضعر بالمتنان والفخر 
�ضهادة  على  واحل�ضول  اليوم  هنا  بالوقوف 
هذه  من  القت�ضاد  يف  الفخرية  ال��دك��ت��وراه 

اجلامعة العريقة“.
الطالب  اإىل  متوجهًا  كلمته  �ضموه  وتابع 

ت�ضكل  اجلامعة  �ضنوات  اإن   ” احلا�ضرين 
تركزوا  اأن  ال�ضروري  فمن  لذا  م�ضتقبلكم، 
اإح��داث  على  وتعملوا  ك��اأف��راد  اأنف�ضكم  على 
�ضنوات  تكون  ، قد  نعم   .. املجتمع  الفرق يف 
عقليًا  وترهقكم  ومتعبة،  طويلة  درا�ضاتكم 
النهائية  والنتيجة  النجاح  ولكن  وج�ضديًا 

ت�ضتحق العناء واملثابرة“.
وقال �ضموه ” يف الوقت الذي كانت تت�ضكل 

للقوات  الأعلى  القائد  نائب  اأبوظبي  عهد 
امل�ضلحة – رعاه اهلل – الذي ج�ضد بروؤيته 
ف��اأوىل  ال��دول��ة  رئي�س  توجيهات  الثاقبة 
 ، ونوعيًا  كبريًا  اهتمامًا  امل�ضلحة  القوات 
�ضارت  بحيث  العال  نحو  م�ضريتها  ودف��ع 
ت�ضكل  الحت���اد  دول��ة  يف  امل�ضلحة  قواتنا 
اهتمام  وتثري  الإم��ارات  �ضعب  و�ضام فخر 
ال�ضريع  تطورها  ب�ضبب  ال��دول  من  الكثري 
واإجنازاتها  جاهزيتها  وب�ضبب   ، والالفت 
مواقع  يف  بهية  ���ض��ورة  م��ن  عك�ضته  وم��ا 

وم�ضاهد ومنا�ضبات كثرية. 
عن  وباعتزاز  نتحدث  املنا�ضبة  وبهذه 
وبطولتها  اأدائها  يف  امل�ضلحة  قواتنا  دور 
ون�ضرة  ال�ضرعية  اإعادة  اأجل  من  وعملها 

�ضرب  حيث   ، ال�ضقيق  اليمن  يف  احل��ق 
الأمثلة  اأروع  الأ�ضاو�س  الإم���ارات  اأبطال 
اأع��ت��ى  وخ��ا���ض��وا  وال���ف���داء  الت�ضحية  يف 
والأ�ضمى  الأعلى  الهدف  لتحقيق  املعارك 
�ضهداء  ت�ضحيات  كبري  بفخر  ون�ضتذكر   ،
الذين �ضحوا من  الأبرار  امل�ضلحة  القوات 
الإمارات خفاقاً عزيزاً  اأن يظل علم  اأجل 
على  ي��دل  ف��اإمن��ا  �ضيء  على  دل  اإن  وه��ذا 
تالحم �ضعب الإمارات مع قيادته الر�ضيدة 
التي عك�ضت حكمتها و�ضداد راأيها مواقف 

�ضجلها التاريخ بحروف من نور. 
وبهذه املنا�ضبة الوطنية الغالية الذكرى 
امل�ضلحة  قواتنا  لتوحيد  والأربعني  الثانية 
والتربيكات  التهاين  اآي���ات  اأ�ضمى  اأرف���ع 

ال�ضيخ خليفة بن  ال�ضمو  اأخي �ضاحب  اإىل 
زايد اآل نهيان رئي�س الدولة القائد الأعلى 
للقوات امل�ضلحة – حفظة اهلل – واإىل اأخي 
اآل  �ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ حممد بن را�ضد 
جمل�س  رئي�س  الدولة  رئي�س  نائب  مكتوم 
– واأخي  – رعاه اهلل  ال��وزراء حاكم دبي 
اآل  زايد  بن  حممد  ال�ضيخ  ال�ضمو  �ضاحب 
نهيان ويل عهد اأبوظبي نائب القائد الأعلى 
للقوات امل�ضلحة واإخوانهم اأ�ضحاب ال�ضمو 
حكام الإمارات واإىل اأبناء القوات امل�ضلحة 
واإىل �ضعب الإمارات الأبي داعيًا اهلل -عز 
وجل – اأن يعيد هذه الذكرى العزيزة على 
وقيادتنا  املتحدة  العربية  الإم��ارات  دول��ة 

الر�ضيدة تزداد عزة وقوة وازدهارًا. 



áª«ÿG ¢SCGQ ájó∏H á∏› - 2018 / 6 - 493 :Oó©dG

8

ا%خبار

m u n r a k a e

حاكم راأ�س اخليمة ”الإمارات تخطت مرحلة متكني املراأة اإىل القيادة التنفيذية“

بن  �ضعود  ال�ضيخ  ال�ضمو  �ضاحب  اأك��د 
�ضقر القا�ضمي ع�ضو املجل�س الأعلى حاكم 
العربية  الإم����ارات  دول��ة  اأن  اخليمة  راأ����س 
املتحدة بقيادة �ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ خليفة 
”حفظه  الدولة  رئي�س  نهيان  اآل  زاي��د  بن 
اهلل“ تخطت مرحلة متكني املراأة الإماراتية 
اإىل مرحلة القيادة التنفيذية يف القطاعني 
دوره��ا  بذلك  لتوا�ضل  واخلا�س  احلكومي 
البناء  عملية  يف  ال��رج��ل  بجانب  الوطني 
والنماء والزدهار واحلفاظ على الإجنازات 
له  املغفور  اأر�ضى دعائمها  التي  واملكت�ضبات 
” طيب  نهيان  اآل  �ضلطان  بن  زاي��د  ال�ضيخ 
وطاقات  بقدرات  اأمن  ثراه“ واأول من  اهلل 

املراأة الإماراتية.
املوؤمتر  �ضموه  افتتاح  خ��الل  ذل��ك  ج��اء 
ال�ضرتاتيجيات   ” بعنوان  الأول  الإقليمي 
املراأة“  �ضد  العنف  مناه�ضة  يف  العربية 
الن�ضاء  لإي���واء  اأم���ان  مركز  نظمه  وال���ذي 
حممد  بن  �ضقر  ال�ضيخ  بح�ضور  والأطفال 
را�ضد  بنت  عزة  وال�ضيخة  القا�ضمي  �ضقر 
بن حميد النعيمي رئي�ضة موؤ�ض�ضة ”حماية“ 
بنت  ومعايل ح�ضة  بعجمان  وامل��راأة  للطفل 
وعدد  املجتمع  تنمية  وزيرة  بوحميد  عي�ضى 
الحت���ادي  ال��وط��ن��ي  املجل�س  اأع�����ض��اء  م��ن 

وروؤ�ضاء ومدراء الدوائر املحلية والحتادية.
امل���راأة  ب��ه  تتمتع  م��ا  اإن  ���ض��م��وه  وق���ال 
الإماراتية اليوم من حقوق ومكت�ضبات ودور 
قيادي هو نتاج ال�ضيا�ضة احلكيمة ل�ضاحب 
نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  خليفة  ال�ضيخ  ال�ضمو 
رئي�س الدولة ”حفظه اهلل“ واأخيه �ضاحب 
مكتوم  اآل  را�ضد  بن  حممد  ال�ضيخ  ال�ضمو 
ال��وزراء  جمل�س  رئي�س  الدولة  رئي�س  نائب 
ال�ضمو  ” و�ضاحب  ” رع��اه اهلل  دبي  حاكم 
عهد  ويل  نهيان  اآل  زاي��د  بن  حممد  ال�ضيخ 
اأبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات امل�ضلحة 
الإم��ارات  دولة  تاأتي  ال�ضيا�ضة  تلك  وبف�ضل 
م�ضاركة  حيث  من  العامل  دول  ���ض��دارة  يف 
القطاعات احليوية وبناء  املراأة يف خمتلف 
وهيئات  منظمات  ودرا�ضات  موؤ�ضرات  على 

دولية متخ�ض�ضة ومعرتف بها دوليًا.
وثمن �ضاحب ال�ضمو حاكم راأ�س اخليمة 
امل��راأة  بها  حتظى  التي  والرعاية  الهتمام 
الإماراتية والعربية ب�ضكل عام من قبل �ضمو 
ال�ضيخة فاطمة بنت مبارك رئي�ضة الحتاد 
الأع��ل��ى  املجل�س  رئي�ضة  ال��ع��ام  الن�ضائي 
الرئي�ضة الأعلى ملوؤ�ض�ضة  لالأمومة والطفولة 
” ودوره��ا  الإم��ارات  ”اأم  الأ�ضرية  التنمية 
ال��رائ��د يف دع���م وم�����ض��ان��دة ح��ق��وق امل���راأة 

والهيئات  املنظمات  خمتلف  يف  وال��ط��ف��ل 
العديد  تبني  والدولية ومن خالل  الإقليمية 
حت�ضني  اإىل  الهادفة  الدولية  املبادرات  من 
والجتماعية  والإن�ضانية  املعي�ضية  الظروف 
اأو مذهبي  اأو ديني  للمراأة دون متيز عرقي 
ن�ضف  هي  امل���راأة  ب��اأن  �ضموها  من  اإمي��ان��ًا 
هو  املجتمعات  �ضالح  اأ�ضا�س  واأن  املجتمع 
�ضالح الأ�ضرة والتي تعترب فيه املراأة الركن 

الأ�ضا�ضي من اأركانه.
�ضارك يف املوؤمتر الذي ا�ضتمر يومي 7 - 
8 من ال�ضهر املا�ضي ممثلون عن اجلمعيات 
املدين  املجتمع  ومنظمات  والدولية  العربية 
وا�ضتعر�س  ح��ك��وم��ي��ة  وه��ي��ئ��ات  ووزارات 
املتحدثون يف اجلل�ضات التجارب العربية يف 
موؤ�ض�ضات  ودور  املراأة  �ضد  العنف  مكافحة 
العنف  مكافحة  يف  العربية  املدين  املجتمع 
مكافحة  حتديات  مناق�ضة  اإىل  بالإ�ضافة 
ا�ضرتاتيجية  بناء  و�ضبل  امل��راأة  �ضد  العنف 
املقرتحة  واحللول  العنف  ملكافحة  اإقليمية 

لتعزيز التمتع بهذا احلق.
راأ���س  حاكم  ال�ضمو  �ضاحب  اأطلق  كما 
اخليمة خالل املوؤمتر ال�ضعار اجلديد ملركز 
”اأمان“ الذي يعرب عن دور املركز الأ�ضا�ضي 
املعنفني  من  والأطفال  الن�ضاء  احت�ضان  يف 

كانت  املتحدة،  العربية  الإم��ارات  دول��ة  فيه 

القت�ضادي  الزده���ار  اأع��ت��اب  على  ب��الدن��ا 

حيث �ضهدت العقود املا�ضية رحالت تنموية 

�ضموه  ..م�ضريًا   ” البلدين  من  لكل  رائعة 

اإىل اأن كوريا اجلنوبية موجودة اليوم �ضمن 

اأنها  كما  الع�ضرين  جمموعة  اأع�ضاء  قائمة 

الإلكرتونيات  جم��ال  يف  رائ���دة  دول��ة  تعترب 

والت�ضنيع.

ق��وة  ت�ضكل  دول��ت��ن��ا  ” اإن  ���ض��م��وه  وب���ني 

ا���ض��ت��ق��رار يف ال��ع��امل ال��ع��رب��ي، واأمن���وذج���ًا 

با�ضتخدام  قمنا  الآخ��رون، حيث  به  يحتذي 

املزدهرة،  امل��دن  اإن�ضاء  يف  النفطية  ثروتنا 

باأ�ضخا�س  وال�ضناعات املتنوعة، كما رحبنا 

يف  اإلينا  لالن�ضمام  العامل  اأنحاء  جميع  من 

على  قائم  الثقافات  متعدد  ملجتمع  روؤيتنا 

العلم واملعرفة“.

وقال �ضاحب ال�ضمو حاكم راأ�س اخليمة 

والتعليم  املعرفة  حت�ضني  من  متكّنا  لقد   ”
خالل  م��ن  اخليمة  راأ����س  اإم���ارة  يف  املتقدم 

القا�ضمي  �ضقر  بن  �ضعود  ال�ضيخ  موؤ�ض�ضة 

لبحوث ال�ضيا�ضة العامة، وهي موؤ�ض�ضة اأبحاث 

راأ�س  اإم��ارة  حول  ثاقبة  اأبحاث  باإنتاج  تقوم 

اخليمة ودولة الإمارات ككل حيث يعترب بحث 

املوؤ�ض�ضة اأمرًا حيويًا لفهم املجتمع الإماراتي، 

كما اأنه ي�ضرك املجتمع ل�ضمان اأنهم معنا يف 

كل خطوة وجزء من م�ضتقبلنا امل�ضرق“.

ت�ضو  �ضونغ  دوجن  ال��دك��ت��ور  ع��رب  ب���دوره 

كلمته  يف   - الوطنية  اإنت�ضون  جامعة  رئي�س 

امللهمة  بالقيادة  ب��الع��رتاف  الفخر  عن   -

�ضقر  ب��ن  �ضعود  ال�ضيخ  ال�ضمو  ل�ضاحب 

راأ���س  اإم���ارة  اقت�ضاد  تطوير  يف  القا�ضمي 

الفخرية  الدكتوراه  اخليمة من خالل منحه 

يف القت�ضاد حيث كر�س �ضموه حياته لتنمية 

اإمارة راأ�س اخليمة.

�ضاحب  اىل  التهنئة  ت�ضو  الدكتور  وقدم 

” اليوم  ..وق��ال  اخليمة  راأ���س  حاكم  ال�ضمو 

نحن نلتم�س روؤية �ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ �ضعود 

الأعلى  املجل�س  ع�ضو  القا�ضمي  �ضقر  ب��ن 

حاكم راأ�س اخليمة يف دولة المارات والتغيري 

التنمية  خ��الل  م��ن  اخليمة  راأ����س  اإم���ارة  يف 

يف  وتفانيه  قيادته  على  ونثني  القت�ضادية 

التنمية القت�ضادية والبتكار املجتمعي“. 
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وتقدمي كافة اأ�ضكال الدعم املعنوي واملادي 
لهم وم�ضاعدتهم على العودة والندماج يف 
بناء  يف  ولي�ضاهموا  طبيعية  ب�ضور  املجتمع 

جمتمعاتهم ب�ضورة اإيجابية.
العاجل مديرة مركز  وتوجهت خديجة 
والأطفال يف كلمتها  الن�ضاء  ”اأمان“ لإيواء 
حاكم  ال�ضمو  ل�ضاحب  بال�ضكر  الفتتاحية 
راأ�س اخليمة على رعايته املوؤمتر.. وقالت ” 
ي�ضرفنا رعاية وح�ضور �ضاحب ال�ضمو حاكم 
تاأييده ودعمه  راأ�س اخليمة الذي يعرب عن 
والإم��ارات��ي��ة  العربية  ل��ل��م��راأة  وم�ضاندته 
بامل�ضاواة  والتمتع  حلقوقها  ال��و���ض��ول  يف 
والإن�ضاف  احلماية  يف  وحقها  والكرامة 
اأمل اأن يكون  اأ�ضكال العنف على  �ضد كافة 
منظم  واإقليمي  عربي  جهد  بداية  املوؤمتر 
النمطية  وال�ضور  املفاهيم  لتغيري  وم�ضتمر 
امل���راأة  و���ض��ول  دون  ح��ال��ت  ال��ت��ي  ال�ضلبية 
بال�ضكر  توجهت  كما  ملكانتها“..  العربية 
ال�ضيخ  ال�ضمو  ���ض��اح��ب  حل���رم  وال��ت��ق��دي��ر 
�ضعود بن �ضقر القا�ضمي ال�ضيخة هنا بنت 
جمعة املاجد على دعمها وم�ضاندتها للمراأة 

وللمركز ب�ضكل خا�س.
منها  اإميانًا  ياأتي  املوؤمتر  اإن  واأ�ضافت 

ب��اأن��ن��ا ج���زء م��ن احل����راك ال��ع��رب��ي لدعم 
ومناه�ضة ق�ضايا العنف �ضد املراأة وبالرغم 
بالأمن  ننعم  الإم����ارات  دول��ة  اأن��ن��ا يف  م��ن 
ن�ضعر  اأننا  ال  والرفاه  وال�ضتقرار  والم��ان 
العربية  منطقتنا  يف  ي��دور  ملا  بوجع  دوم��ًا 
ون�ضعى لنكون فاعلني يف التخفيف من اآلم 
حقوق  ع��ن  وم��داف��ع��ني  ال�ضحايا  وم��ع��ان��اة 
بالنجاح  متنياتها  عن  معربة   .. الإن�ضان 
املوؤمتر يف �ضياغة عمل جماعي ميثل  لهذا 
نحو �ضون وحماية جمتمعاتنا  تغيري  مفتاح 

من كل اأ�ضكال العنف.
بنت  ح�ضة  معايل  اأك���دت  جانبها  م��ن 
اأن  املجتمع  تنمية  وزي���رة  بوحميد  عي�ضى 
اأول��ت  الإم����ارات  ل��دول��ة  الر�ضيدة  ال��ق��ي��ادة 
باعتبارها  خا�ضًا  اهتمامًا  امل���راأة  حقوق 
املجتمعية  التنمية  لتحقيق  اأ�ضا�ضيًا  اأم��رًا 
اأن  منطلق  من  وذلك  وامل�ضتدامة  ال�ضاملة 
املراأة �ضريك اأ�ضا�ضي وعلى قدم امل�ضاواة مع 
الوطن وازدهاره اجتماعيًا  الرجل يف رفعة 

واقت�ضاديًا و�ضيا�ضيًا وعلميًا.
الر�ضيدة  ال��ق��ي��ادة  اهتمام  اإن  وق��ال��ت 
بحقوق املراأة يف دولة الإمارات مت ترجمته 
ال�ضيا�ضات  م��ن  م��رتاب��ط��ة  منظومة  اإىل 

اإىل  ت�ضعى  التي  الوطنية  وال�ضرتاتيجيات 

اأعلى  ويف  كافة  املجالت  يف  الن�ضاء  متكني 

الدولة  يجعل  ما  وهو  واملنا�ضب  امل�ضتويات 

منوذجًا اإقليميًا وعامليًا يف هذا املجال.

الإم�����ارات حققت  دول���ة  اإن  واأ���ض��اف��ت 

املراأة بف�ضل  تعزيز متكني  نتائج مبهرة يف 

من  عنها  انبثق  وما  الوطنية  الأجندة  هذه 

قوانني ومبادرات من اأبرزها تبووؤ اأول امراأة 

الحت��ادي  الوطني  املجل�س  رئي�س  من�ضب 

اإقليميًا بالإ�ضافة اإىل  يف �ضابقة هي الأوىل 

اإجمايل  من   22،5% نحو  الن�ضاء  ت�ضكيل 

ع�ضوية املجل�س وبالإ�ضافة اإىل ذلك ت�ضغل 

القطاع  وظ��ائ��ف  م��ن   66% ن�ضبة  الن�ضاء 

عامليا  الن�ضب  اأعلى  من  واح��دة  وهي  العام 

يف  بفعالية  الإم��ارات��ي��ة  امل���راأة  ت�ضارك  كما 

ال��ق��ط��اع اخل��ا���س مب��ا يف ذل���ك دوره����ا يف 

يبلغ  حيث  امل�ضاريع  واإدارة  الأعمال  ري��ادة 

واحداً  الن�ضاء  من  الأعمال  �ضاحبات  عدد 

يف  النجاح  وق�ض�س  ام��راأة  األ��ف  وع�ضرين 

هذا املجال ل تعد ولحت�ضى.
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حاكم راأ�س اخليمة ي�شتقبل وفداً من علماء الآثار وامل�شوؤولني يف متحف 
الق�شرالمرباطوري ال�شيني

�ضعود  ال�ضيخ  ال�ضمو  �ضاحب  ا�ضتقبل 
الأعلى  املجل�س  ع�ضو  القا�ضمي  �ضقر  بن 
اإم��ارة راأ���س اخليمة وف��دًا من كبار  حاكم 
قدموا  ال��ذي��ن  ال�ضينيني  الآث����ار  علماء 
الروابط  تفا�ضيل  لكت�ضاف  الإم��ارة  اإىل 
التجارية التاريخية ”طريق احلرير“ بني 

ال�ضرق الأق�ضى واملنطقة.
واملتاحف يف  الآث��ار  دائ��رة  قامت  وقد 
مع  ال��ت��ع��اون  �ضبل  بتطوير  اخليمة  راأ����س 
بكني،  يف  الإم��رباط��وري  الق�ضر  متحف 
امل��ت��ح��دة،  اململكة  يف  دوره����ام  وج��ام��ع��ة 
لإجراء درا�ضات علمية ومعرفة املزيد من 
املكت�ضف  ال�ضيني  اخلزف  عن  املعلومات 

يف الإمارة خالل ال�ضنوات املا�ضية.
ف���ري���ق م���ن متحف  وي���ق���وم ح���ال���ي���ًا، 
جامعة  من  وخرباء  الإمرباطوري  الق�ضر 
دوره������ام حت���ت اإ�����ض����راف ال��ربوف��ي�����ض��ور 
متحف  يف  الآث����ار  معهد  م��دي��ر  ج���ي،  يل 
واجن  والربوفي�ضور  الإمرباطوري،  الق�ضر 
يف  الآث���ار  معهد  مدير  نائب  ج��واجن��ي��او، 

بكني،  يف  الإم��رباط��وري  الق�ضر  متحف 
اخليمة  راأ���س  يف  الوطني  املتحف  بزيارة 
لدرا�ضة خمتلف القطع اخلزفية املكت�ضفة 
يف  التنقيب  م��ن  امل��زي��د  اإج�����راء  ب��ه��دف 
عامل  جواجنياو  والربوفي�ضور   ، امل�ضتقبل 
ال�ضيني  اخلزف  �ضناعة  يف  رائد  وخبري 

الأزرق والأبي�س.
بن  �ضعود  ال�ضيخ  ال�ضمو  �ضاحب  وقال 
�ضقر القا�ضمي : ) اإن اإمارة راأ�س اخليمة 
تفخر بتاريخها الرثي وثقافتها املمتدة على 
مدى ّالف ال�ضنني ، واإن عمل متحف راأ�س 
الإمرباطوري  الق�ضر  متحف  مع  اخليمة 
اكت�ضاف  على  دوره���ام  وجامعة  العريق 
ت�ضليط  يف  �ضي�ضاعدنا  الآث���ار  من  املزيد 

ال�ضوء على هذه الرثوة التاريخية(.
فقط من خالل معرفة ما�ضينا، ميكننا 
اأن نتطلع بثقة اإىل امل�ضتقبل مدعومني بقوة 

املعرفة. 
ومن جانبه قال اأحمد عبيد الطنيجي، 
م��دي��ر دائ���رة الآث����ار وامل��ت��اح��ف يف راأ���س 

اخليمة اإن المارة حتت�ضن ح�ضارات تعود 
تعي�س يف  كانت  �ضنة   7000 من  اأك��رث  اإىل 
”جلفار“  كما كانت تعرف  املنطقة  هذه 
قدميًا، كانت مركزًا رئي�ضيًا على الطريق 
 ، الغرب  اإىل  ال�ضرق  القدمي من  التجاري 
الكثري  اكت�ضاف  يتم  اأن  غريبًا  فلي�س  لذا 

من اخلزف ال�ضيني هنا.
الآث��ار  اأغ��ن��ى  بع�س  لدينا   : واأ���ض��اف 
العربية  الإم��ارات  تنوعًا يف دولة  واأكرثها 
التنقيب يف العديد  املتحدة ويجري حاليًا 
 ، امل��زي��د  الأث��ري��ة لكت�ضاف  امل��واق��ع  م��ن 
الق�ضر  متحف  م��ع  ال��ت��ع��اون  ه���ذا  واإن 
دوره��ام  وجامعة  بكني  يف  الإم��رباط��وري 
التجارية  ال��رواب��ط  فهم  م��ن  �ضيمكننا 
ب�ضكل  راأ�س اخليمة وال�ضني  القدمية بني 
اأف�ضل وي�ضاعدنا على تطوير �ضراكة طويلة 

الأمد للتعلم وتبادل اخلربات. 
تراأ�ضه  ال��ذي  ال�ضيني  ال��وف��د  و�ضم 
الآث��ار  معهد  مدير  ج��ي،  يل  الربوفي�ضور 
ع��ددًا  الإم���رباط���وري  الق�ضر  متحف  يف 
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�شعود القا�شمي يرعى حفل تكرمي املتميزين 
ب�شرطة راأ�س اخليمة �شمن ملتقى التميز ال�شنوي

بن  �ضعود  ال�ضيخ  ال�ضمو  �ضاحب  اأك��د 
�ضقر القا�ضمي ع�ضو املجل�س الأعلى حاكم 
التميز  انتهاج  اأهمية  على  اخليمة  راأ���س 
التطويرية  واملبادرات  الأفكار  توليد  عرب 
العمل  ينه�س  خاللها  من  التي  النوعية 

وتتميز به خدماته لأرقى امل�ضتويات.
راأ���س  �ضرطة  بجهود  �ضموه  واأ���ض��اد 
احلكيمة  القيادة  لروؤى  وترجمتها  اخليمة 
وتوجهات الدولة يف تعزيز الأمن والأمان.

جاء ذلك خالل ح�ضور �ضاحب ال�ضمو 
حاكم راأ�س اخليمة حفل تكرمي املتميزين 

اخليمة  راأ���س  ل�ضرطة  العامة  القيادة  من 
ال����ذى اأق��ي��م حت��ت رع��اي��ة ���ض��م��وه �ضمن 
احتفالية ملتقى التميز 2018 التي نظمتها 
امليداليات  منح  ب�����ض��اأن  ال��ع��ام��ة  ال��ق��ي��ادة 
�ضدر  وال��ذي  بالتميز  اخلا�ضة  وال�ضارات 
فيها لأول مرة مر�ضوم اأمريي من �ضاحب 
والأو�ضمة   ال�ضارات  مبنح  احلاكم  ال�ضمو 
ل�ضرطة راأ�س اخليمة بهدف تقدير اجلهود 

املتميزة وتثمينًا لالأداء املتميز.
واع��ت��زازه  ف��خ��ره  �ضموه ع��ن  واأع����رب 
ب��الح��ت��ف��اء ب��ه��ذه ال��ن��خ��ب��ة امل��ت��م��ي��زة من 

تتويجهم  ب��اأن  م�ضريًا  والأف���راد  ال�ضباط 
به  يحتذى  منوذج  تقدمي  اإل  هو  ما  اليوم 
حققتها  ال��ت��ي  ال��ك��ب��رية  ال��ق��ف��زات  عك�س 

القيادة العامة خالل الفرتة املا�ضية.
اأقيم  ال��ذى  احلفل  فقرات  وت�ضمنت 
الثقافة  وزارة  مركز  م�ضرح  خ�ضبة  على 
اخليمة  براأ�س  املجتمع  وتنمية  وال�ضباب 
وعرو�ضا  �ضيقًا  عر�ضًا  الثقايف  – املركز 
اخليمة  راأ���س  ب�ضرطة  ال�ضامتة  للفرقة 
وثائقي  فيلم  ا���ض��ت��ع��را���س  اىل  ا���ض��اف��ة 

باإجنازات �ضرطة راأ�س اخليمة. 

الق�ضر  متحف  يف  الآث��ار  علماء  كبار  من 
الربوفي�ضور  اإىل  بالإ�ضافة  الإمرباطوري، 
واجن جواجنياو، نائب مدير معهد الآثار يف 
متحف الق�ضر الإمرباطوري، والربوفي�ضور 
ال. يف. �ضانغ لونغ، رئي�س ق�ضم التحف يف 
وانغ  و�ضعادة  الق�ضرالإمرباطوري  متحف 
ت�ضن �ضان، نائب القن�ضل العام للقن�ضلية 

ال�ضينية يف دبي.
وي�ضري وجود اخلزف ال�ضيني يف اإمارة 

 ، النطاق  وا�ضعة  اإىل جتارة  اخليمة  راأ�س 
حدثت بني القرن الثالث قبل امليالد حتى 
الثالث امليالدي ولغاية يومنا هذا.  القرن 
الأبحاث حول  القليل من  اإج��راء  حيث مت 
والإم��ارة  ال�ضني  بني  التجارية  ال��رواب��ط 
وقد  ه��ن��ا.  اإىل  للو�ضول  اخل���زف  ورح��ل��ة 
اخليمة  راأ���س  يف  التنقيب  مواقع  ك�ضفت 
 ، امليالدي“  الثالث  ”القرن  كو�س  مثل 
ع�ضر  الثالث  القرن  من  والندود  وامليتاف 

اإىل القرن ال�ضاد�س ع�ضر امليالدي العديد 
من الكت�ضافات املثرية لالهتمام، و�ضيتم 
لفهم  اأف�ضل  ب�ضكل  فيها  النظر  اإع���ادة 
الجتماعي  والتاأثري  التجارية  الأن�ضطة 
اأحد  مدى  على  حدث  الذي  والقت�ضادي 
ع�ضر قرنًا بني ال�ضني والإمارة حيث يتم 
بني  القدمية  التجارة  طرق  اإن�ضاء  اإع��ادة 
ال�ضني وبقية دول اآ�ضيا من خالل مبادرة 

والطريق“ ال�ضينية. ”احلزام 
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ح�ضر الحتفالية اللواء علي عبد اهلل 
ل�ضرطة  العام  القائد  النعيمي  علوان  بن 
والعميد  ال�ضيوخ  من  وع��دد  اخليمة  راأ���س 
قائد  ن��ائ��ب  احل��دي��دي  خمي�س  اهلل  عبد 
عام �ضرطة راأ�س اخليمة واملدراء العامون 
ومدراء الإدارات وروؤ�ضاء الأق�ضام والأفرع 
وال�����ض��ب��اط و���ض��ف ال�����ض��ب��اط والأف�����راد 
وع���دد م��ن امل�����ض��ئ��ول��ني واأع���ي���ان الإم����ارة 
واأفراد  املحلية  الدوائر احلكومية  ومدراء 

اجلمهور.
العام  القائد  �ضعادة  ق��ال  جانبه  من 
اإن  ل��ه  كلمة  ف��ى  اخليمة  راأ����س  ل�ضرطة 
التطور الكبري الذي حققته القيادة العامة 
الإمي��ان  على  ي��دل  اخليمة  راأ���س  ل�ضرطة 
وا�ضتقرار  اجل��م��ه��ور  ر���ض��ا  ب���اأن  العميق 
وركيزة  التنمية  اأ�ضباب  اأح��د  هو  الأم��ن 
البناء والزدهار الذي ل ميكن اأن يتحقق 
الأمنية  واحل��ي��اة  ال���ض��ت��ق��رار  ظ��ل  يف  اإل 
اإىل  باخلدمات  الو�ضول  فكان  املطمئنة 
المتدادات  عرب  اجلمهور  قطاعات  كافة 
والتجارية  ال�ضناعية  واملواقع  ال�ضكانية 

وغريها. 
را���س  ح��اك��م  ال�ضمو  ���ض��اح��ب  وك���رم 
اخل��ي��م��ة راع����ي احل��ف��ل امل��ت��م��ي��زي��ن من 

وعددًا  والأف��راد  ال�ضباط  و�ضف  ال�ضباط 
وف��رق  الن�ضائية  ال�����ض��رط��ة  عنا�ضر  م��ن 

العمل. 
واأع������رب امل��ك��رم��ون ع���ن ���ض��ع��ادت��ه��م 
ال�ضهادات  واإهدائهم  لهم  �ضموه  بتكرمي 
على  اأك��دت  التي  التميز  واأو�ضمة  وال��دروع 
بن  �ضعود  ال�ضيخ  ال�ضمو  �ضاحب  اهتمام 
الأع��ل��ى  املجل�س  ع�ضو  القا�ضمي  �ضقر 
حاكم راأ�س اخليمة باأهمية التميز وتقدير 
اجلهود املبذولة حيث عك�س التكرمي دعم 
القيم  تعزيز  على  الكبري  وحر�ضه  �ضموه 
 ، احلكيمة  القيادة  روؤي��ة  وف��ق  الإيجابية 
للوطن  والنتماء  ال��ولء  تكري�س  جمددين 
والقيادة ون�ضر العتدال مما يعك�س جهود 
قيادتنا الر�ضيدة يف دعم ورعاية مثل هذه 
املجتمع  يق�ضدها  التي  املثمرة  الفعاليات 

للتناف�س والتاألق وال�ضتفادة منها. 
ويف نهاية احلفل اأهدى �ضعادة القائد 
العام درعًا تذكارًا ل�ضاحب ال�ضمو حاكم 
بجزيل  ل�ضموه  متوجهًا   ، اخليمة  راأ����س 
وح�ضوره  للحفل  لرعايته  والتقدير  ال�ضكر 
�ضرطة  يف  العمل  ب�ضري  واهتمامه  الكرمي 

راأ�س اÿيمة. 
و اأ�ضار �ضعادة العميد عبداهلل خمي�س 

احلديدي نائب القائد العام ل�ضرطة راأ�س 
اخليمة يف كلمة له اىل مدى اعتزاز القيادة 
العامة ل�ضرطة راأ�س اخليمة بوجود قيادة 
�ضري  حثيث  ب�ضكل  تتابع  وحكيمة  ر�ضيدة 
وت�ضتلهم منهم   ، العمل يف كافة املجالت 
يف  والإخ��ال���س  والعطاء  والل��ت��زام  القوة 
ي�ضتنري  التي  املنارة  ي�ضكلون  ، فهم  العمل 
يف  ي�ضهم  مب��ا  منها  للنهل  اجل��م��ي��ع  ب��ه��ا 
الأداء  لتطوير  املن�ضودة  التطلعات  حتقيق 
والريادة  للتميز  وتطوير اخلدمات و�ضوًل 

يف خمتلف جمالت العمل املوؤ�ض�ضي. 
اأحمد  جمال  العميد  قال  جانبه  ومن 
للموارد  العامة  الإدارة  عام  مدير  الطري 
عمل  فريق  رئي�س  امل�ضاندة  واخل��دم��ات 
يدل  اإمن��ا  اليوم  امللتقى  جناح  ان  امللتقى 
واإ���ض��راره��م  اأع�ضائه  ت��ع��اون  م��دى  على 
التميز واملحافظة على �ضمعة  انتهاج  على 
يف  دائمَا  تكون  ب��اأن  اخليمة  راأ���س  �ضرطة 
جناح  اإليها  لي�ضاف   ، الأوىل  امل�ضاف 
اآخر يف قدرتها على تنظيم كافة املحافل 
واملنا�ضبات والفعاليات �ضاكرًا فريق عمل 
الرائد  امللتقى  عام  من�ضق  بقيادة  امللتقى 
ق�ضم  رئي�س  الطنيجي  اهلل  عبد  يو�ضف 

التميز املوؤ�ض�ضي.
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حاكم راأ�س اخليمة يكرم 70 طالبًا وطالبة 
من برامج موؤ�ش�شة ال�شيخ �شعود بن �شقر لبحوث ال�شيا�شة العامة

ك�����رم ���ض��اح��ب 
�ضعود  ال�ضيخ  ال�ضمو 
القا�ضمي  �ضقر  بن 
ع�������ض���و امل���ج���ل�������س 
راأ���س  الأع��ل��ى حاكم 
طالبًا   70 اخل��ي��م��ة 
وط���ال���ب���ة م���ن ع��دة 
يف  حكومية  مدار�س 
جلهودهم  الإم�����ارة 
قدراتهم  حت�ضني  يف 
يف جمموعة متنوعة 
م����ن امل���و����ض���وع���ات 
ا�ضتعدادهم  اأث��ن��اء 
لدخول عامل التعليم 

العايل.
�ضاحب  واأث��ن��ى 
راأ���س  حاكم  ال�ضمو 

الطلبة  لربامج  اخلتامي  احلفل  خالل  اخليمة 
اخلا�س   “2018 الكليات  اإع���داد  ”برنامج 
القا�ضمي  �ضقر  ب��ن  �ضعود  ال�ضيخ  مبوؤ�ض�ضة 
برنامج  اأهمية  على  العامة  ال�ضيا�ضة  لبحوث 
�ضعادته  عن  معربًا  باملوؤ�ض�ضة  اخلا�س  الطلبة 
على  يح�ضلون  املثابرين  الطالب  هوؤلء  لروؤية 
يقدمون  ”اإنهم  ي�ضتحقونها  ال��ت��ي  اجل��وائ��ز 
من  احلياة  يف  ممكنة  بداية  اأف�ضل  لأنف�ضهم 
وقت  يف  اجل��ي��د  التعليم  قيمة  اإدراك  خ��الل 

مبكر“.
اأرك��ان  اأح��د  هو  التعليم  ”اإن  �ضموه  وق��ال 
النجاح، واإن حت�ضني املعايري التعليمية هو اأحد 
موؤ�ض�ضة  تاأ�ضي�س  اإىل  دفعتني  التي  الأ�ضباب 
القا�ضمي لأبحاث ال�ضيا�ضة العامة التي ت�ضاهم 
العربية  الإم������ارات  دول����ة  جم��ت��م��ع  تنمية  يف 
املتحدة، خا�ضة يف قطاعي التعليم وال�ضحة.“ 
ري��دج  ناتا�ضا  ال��دك��ت��ورة  رحبت  جانبها  وم��ن 
املدير التنفيذي  ملوؤ�ض�ضة ال�ضيخ �ضعود بن �ضقر 
بت�ضريف  العامة  ال�ضيا�ضة  لأبحاث  القا�ضمي 
اخليمة  راأ���س  حاكم  ال�ضمو  �ضاحب  وح�ضور 

للحفل اخلتامي للربنامج.

وكيفية  جتربتهم  الطلبة  من  ع��دد  وق��دم 
وحت�ضني  جناحهم  يف  الربنامج  هذا  م�ضاعدة 

قدراتهم.
و�ضهد م�ضرح غرفة التجارة وال�ضناعة يف 
راأ�س اخليمة تكرمي �ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ �ضعود 
بالإ�ضافة  الفائزين  القا�ضمي جلميع  بن �ضقر 

اىل عدد كبري من طالب ال�ضف الثاين ع�ضر.
لربامج  اخلتامي  احل��ف��ل  يف  ���ض��ارك  كما 
الطلبة اخلا�س بعام 2018 اأكرث من 120 طالبًا 
وطالبة من عدة مدار�س حكومية يف برناجمني 
تابعني ملوؤ�ض�ضة ال�ضيخ �ضعود بن �ضقر القا�ضمي 
الإعداد  العامة وهما برنامج  ال�ضيا�ضة  لبحوث 
احل�ضول  اإىل  يتطلعون  الذين  للطالب  للكلية 
التدريب  برنامج  و  اخلارج  عال يف  تعليم  على 

العملي املهني.
التطوير  للكلية  الإع���داد  برنامج  ويدعم 
الإماراتيني  للطالب  وال�ضخ�ضي  الأك��ادمي��ي 
ويهيئهم   12 اإىل   9 من  ال�ضنوات  يف  املوهوبني 
للقيام بالدرا�ضات اجلامعية يف دولة الإمارات 

وخارجها.
العملي  التدريب  برنامج  اإىل  بالن�ضبة  اأما 
بن  �ضعيد  مدر�ضة  يف  حاليًا  يدر�س  فهو  املهني 

لإع��ادة  وي�ضعى  للبنني  الثانوي  للتعليم  جبري 
الت�ضرب  خلطر  املعر�ضني  ال��ط��الب  اإ���ض��راك 
الأخ��رية.  للمرحلة  و�ضولهم  قبل  املدر�ضة  من 
لهم  ومريحة  اآمنة  بيئة  الربنامج  يخلق  حيث 
للم�ضاركة بن�ضاط يف البناء العملي، والتجديد 
امل��در���ض��ة  يف  ت�ضهم  ال��ت��ي  الفنية  وامل�����ض��اري��ع 
ثقة  تنمية  ع��ل��ى  وت�����ض��اع��د  امل��ح��ل��ي  وامل��ج��ت��م��ع 
الطالب ومهارات احلياة الأخرى، مثل التعاون 

والتوا�ضل والقيادة وحل امل�ضكالت.
متنوعة  جمموعة  منح  مت  احلفل،  وخ��الل 
م��ن اجل��وائ��ز ل��ل��ط��الب، مب��ا يف ذل��ك جوائز 
والأك��رث  ج��ائ��زة،   )22( باملئة   100 احل�ضور 
تطورًا باللغة الإجنليزية )4( ، واأف�ضل القراء 

)5( والطالب املتفوقني )4(.
كايد  ب��ن  حممد  ال�ضيخ   .. احلفل  ح�ضر 
القت�ضادية  التنمية  دائ��رة  رئي�س  القا�ضمي 
القا�ضمي  �ضقر  بن  حممد  بن  �ضقر  وال�ضيخ 
الريا�ضي  اخليمة  راأ�س  لنادي  الأعلى  الرئي�س 
خليفة  اللطيف  عبد  حممد  الدكتور  و  الثقايف 
�ضقر  بن  �ضعود  ال�ضيخ  موؤ�ض�ضة  ع��ام  مدير   ،
من  وعدد  العامة  ال�ضيا�ضة  لأبحاث  القا�ضمي 
كبار امل�ضئولني واأولياء اأمور الطلبة والطالبات. 
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حاكم راأ�س اخليمة ي�شتقبل قن�شل عام �شنغافورة

�شعود بن �شقر ياأمر ب�شرف راتب �شهر اأ�شا�شي 
ملوظفي حكومة راأ�س اخليمة مبنا�شبة مئوية زايد

ا����ض���ت���ق���ب���ل 
ال�ضمو  ���ض��اح��ب 
بن  �ضعود  ال�ضيخ 
القا�ضمي  �ضقر 
ع�����ض��و امل��ج��ل�����س 
الأع����ل����ى ح��اك��م 
يف  اخليمة  راأ���س 
يف  ���ض��م��وه  ق�ضر 
بن  �ضقر  مدينة 
حم���م���د ���ض��ع��ادة 
ل���وب���ي���ت ت�����ض��ني 
ال��ع��ام  القن�ضل 
جل�����م�����ه�����وري�����ة 
الذي  �ضنغافورة 
قدم لل�ضالم على 
مبنا�ضبة  ���ض��م��وه 
ت�����ض��ل��م��ه م��ه��ام 

عمله قن�ضاًل لبالده لدى الدولة.
راأ���س  ح��اك��م  ال�ضمو  �ضاحب  ورح���ب 
اخليمة بالقن�ضل متمنيًا له طيب الإقامة 
يف  والنجاح  والتوفيق  الإم���ارات  دول��ة  يف 
اأوا�ضر التعاون القائم بني البلدين  تعزيز 

ال�ضديقني على خمتلف امل�ضتويات.
جمموعة  مناق�ضة  ال��ل��ق��اء  خ���الل  مت 
الهتمام  ذات  املو�ضوعات  م��ن  متنوعة 
بني  الثنائية  العالقات  لتح�ضني  امل�ضرتك 

جمهورية �ضنغافورة واإمارة راأ�س اخليمة.

واأك����د ���ض��اح��ب ال�����ض��م��و ح��اك��م راأ����س 
اخليمة على اأهمية العالقات مع جمهورية 
�ضنغافورة  اأن  اإىل  م�ضريًا   .. �ضنغافورة 
وميكن  للغاية  وناجحاً  �ضغرياً  بلداً  تعترب 
لإمارة راأ�س اخليمة اأن تتعلم من جتاربها 

بكل تاأكيد.
مبقابلة  ����ض���روره  ع���ن  ���ض��م��وه  وع����رب 
اليوم متطلعًا  ت�ضني  لوبيت  العام  القن�ضل 
يف  �ضنغافورة  جمهورية  مع  للتعاون  قدمًا 

العديد من املجالت.
ومن جانبه اأ�ضاد �ضعادة لو بيت ت�ضني 

راأ�س اخليمة  اإمارة  ت�ضهده  الذي  بالتطور 

من نه�ضة ح�ضارية بقيادة �ضاحب ال�ضمو 

معربًا  القا�ضمي..  �ضقر  بن  �ضعود  ال�ضيخ 

راأ�س  اإم��ارة  مع  بالتعاون  بالده  رغبة  عن 

اخليمة يف العديد من املجالت.

اأحمد  �ضالح  ���ض��ع��ادة  ال��ل��ق��اء  ح�ضر 

حاكم  ال�ضمو  �ضاحب  م�ضت�ضار  ال�ضال 

راأ�س اخليمة و�ضعادة حممد اأحمد الكيت 

امل�ضت�ضار يف الديوان الأمريي.

تزامنًا مع توجيهات �ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ خليفة بن زايد اآل 
نهيان رئي�س الدولة ” حفظه اهلل ” و �ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ حممد 
ال��وزراء  جمل�س  رئي�س  الدولة  رئي�س  نائب  مكتوم  اآل  را�ضد  بن 
”رعاه اهلل“ و �ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ حممد بن زايد  حاكم دبي 
امل�ضلحة  للقوات  الأعلى  القائد  نائب  اأبوظبي  اآل نهيان ويل عهد 
الحتادية  احلكومة  منت�ضبي  لكافة  اأ�ضا�ضي  �ضهر  راتب  ب�ضرف 
مبنا�ضبة مئوية زايد .. اأمر �ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ �ضعود بن �ضقر 
القا�ضمي ع�ضو املجل�س الأعلى حاكم راأ�س اخليمة ب�ضرف راتب 

�ضهر اأ�ضا�ضي لكافة موظفي حكومة راأ�س اخليمة احتفاًء و تيمنًا 

بهذه املنا�ضبة.

�ضاحب  مببادرة  اخليمة  راأ�س  حاكم  ال�ضمو  �ضاحب  اأ�ضاد  و 

” حفظه  الدولة  رئي�س  نهيان  اآل  زايد  بن  خليفة  ال�ضيخ  ال�ضمو 

اهلل ” التي تاأتي يف اإطار نهج زايد ”طيب اهلل ثراه“ واهتمامه 

باملواطنني وتيمنًا ب�ضريته وعطائه ومنا�ضبة ن�ضتذكر فيها �ضريته 

الطيبة.
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�شعود بن �شقر ي�شدر قانون اإن�شاء املكتب الإعالمي حلكومة راأ�س اخليمة
اأ�ضدر �ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ 
القا�ضمي ع�ضو  �ضعود بن �ضقر 
راأ����س  ح��اك��م  الأع��ل��ى  املجل�س 
املكتب  اإن�����ض��اء  ق��ان��ون  اخليمة 
الإعالمي حلكومة راأ�س اخليمة 
اأ�ضدر �ضموه قرارًا بتعني  ..كما 
تنفيذيًا  م���دي���رًا  ف��ط��اين  ه��ب��ة 

للمكتب.
بح�ضب  امل��ك��ت��ب  وي���ه���دف 
 2018 ل�ضنة   5 رق���م  ال��ق��ان��ون 
الإع��الم��ي  الأداء  تطوير  اإىل 
املهنية  على  ليقوم  الإم���ارة  يف 
وال��ت��م��ي��ز والإب��������داع وت��ع��زي��ز 
واإب��راز  اإعالميًا  الإم��ارة  مكانة 
مبا  ل��ه��ا  وال���رتوي���ج  منجزاتها 
ي��ح��ق��ق اأه���داف���ه���ا ال��ت��ن��م��وي��ة 
واحل�������ض���اري���ة ..ف�������ض���اًل عن 
لكافة  احلقيقية  ال�ضورة  نقل 

الأن�ضطة التي جتري فيها مبو�ضوعية.
يتبع  اأن  على  ال��ق��ان��ون  م���واد  ون�ضت 
اخليمة  راأ���س  حلكومة  الإع��الم��ي  املكتب 
بال�ضخ�ضية  وي��ت��م��ت��ع  الإم�������ارة  ح��اك��م 

املالية  وال���ض��ت��ق��الل��ي��ة  الع��ت��ب��اري��ة 
التي  الكاملة  والأه��ل��ي��ة  والإداري�����ة 
اأهدافه ومبا�ضرة  متكنه من حتقيق 
الرئي�ضي  املقر  ويكون  اخت�ضا�ضاته 
وي��ج��وز  اخل��ي��م��ة  راأ�����س  يف  للمكتب 
اإن�ضاء  التنفيذي  املجل�س  من  بقرار 

فروع له داخل الإمارة وخارجها.
الر�ضمي  امل�ضدر  املكتب  ويعترب 
الخت�ضا�ضات  وي��ت��وىل  ل���الإم���ارة 
ال�ضيا�ضة  وتن�ضيق  ر�ضم   : التالية 
مع  يتفق  ل��الإم��ارة مب��ا  الإع��الم��ي��ة 
واإعداد  للدولة  الإعالمية  ال�ضيا�ضة 
الإعالمية  الأن�ضطة  كافة  وتنظيم 
ع��ه��ده  وويل  ب��احل��اك��م  اخل��ا���ض��ة 
خطة  وتنفيذ  واإع�����داد  واحل��ك��وم��ة 
والتغطيات  ال�ضرتاتيجي  الت�ضال 

الرئي�ضية  لالخبار  ال�ضاملة  الإع��الم��ي��ة 

خمتلف  مع  بالتعاون  عهده  وويل  للحاكم 

والتعاقد مع اخلربات  الأجهزة احلكومية 

الفنية بغر�س الرتقاء بامل�ضتوى الإعالمي 

لالإمارة.

ك����م����ا ي���خ���ت�������س امل���ك���ت���ب 
الإعالمية  الدرا�ضات  ب��اإج��راء 
واإن�ضاء  ال���راأي  وا�ضتطالعات 
ق����اع����دة م���ع���ل���وم���ات ل��ل��م��واد 
باحلاكم  اخل��ا���ض��ة  الإع��الم��ي��ة 
ومتثيل  والإم�����ارة  ع��ه��ده  وويل 
الإع���الم  و�ضائل  ل��دى  الإم����ارة 
امل��ح��ل��ي��ة وال��ع��امل��ي��ة وت��زوي��ده��ا 
والإ�ضراف على مواقع  بالأخبار 
التابعة  الجتماعي  التوا�ضل 
ومتابعة  العهد  وويل  للحاكم 
ور�ضد ما تن�ضره و�ضائل الإعالم 
الإم���ارة  ع��ن  والعاملية  املحلية 
واأن�ضطة احلكومة وو�ضع خطط 
اإعالمية واإعداد قنوات ات�ضال 
ل��ت��ع��زي��ز ق����درة الإم������ارة على 
م��واج��ه��ة ال��ط��وارئ والأزم����ات 

والكوارث والتعايف من اآثارها.
ون�����س ال��ق��ان��ون ع��ل��ى م��ه��ام امل��دي��ر 
التنفيذي للمكتب من ذوي اخلربة والكفاءة 
وي��ك��ون م�����ض��وؤوًل ع��ن اإدارت�����ه يف اإع���داد 
يتنا�ضب  مبا  للمكتب  التتنظيمي  الهيكل 
وا�ضرتاتيجياته  اخت�ضا�ضاته  م��ع 
واعتمادها من احلاكم  واحتياجاته 
واإعداد ال�ضيا�ضات العامة واخلطط 
ال�ضنوي  والتقرير  ال�ضرتاتيجية 
عن ن�ضاطات املكتب واعتمادها من 
املجل�س  اإىل  واإر�ضاله  احلاكم  �ضمو 
اإع���داد  اىل  ب��الإ���ض��اف��ة  التنفيذي 
باأعمال  اخلا�ضة  التنفيذية  اللوائح 
لالآلية  وف��ق��ًا  واع��ت��م��اده��ا  امل��ك��ت��ب 

الت�ضريعية املحددة يف الإمارة.
ك��م��ا ي��خ�����ض��ع م��وظ��ف��و امل��ك��ت��ب 
الب�ضرية  امل�����وارد  ق��ان��ون  لأح���ك���ام 
احل��ك��وم��ي امل��ع��م��ول ب��ه يف الإم���ارة 
وي��ع��م��ل ب��ه��ذا ال��ق��ان��ون م��ن ت��اري��خ 
اجل���ري���دة  وي��ن�����ض��ر يف  �����ض����دوره 

الر�ضمية....
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قرينة حاكم راأ�س اخليمة ت�شهد تخريج 426 طالبة من كليات التقنية
ال�ضيخ  ال�ضمو  �ضاحب  قرينة  �ضهدت 
املجل�س  ع�ضو  القا�ضمي  �ضقر  ب��ن  �ضعود 
الأعلى حاكم راأ�س اخليمة ال�ضيخة هنا بنت 
كليات  طالبات  تخريج  حفل  املاجد  جمعة 
العام  دفعة  اخليمة  ب��راأ���س  العليا  التقنية 

خريجة.  /426/ عددهن  البالغ   2017
ال�ضيخة هنا بنت جمعة املاجد  وعربت 
عن �ضعادتها بح�ضور حفل تخريج خريجات 
بناتها  وم�ضاركتها  خريجة  زايد  عام  دفعة 
اخلريجات يف فرحتهم وقالت ال�ضيخة هنا 
بنت جمعة املاجد يف كلمتها بحفل التخرج 
هذا  تخرجكن  ياأتي  اخلريجات  بناتي   (  :
العام تزامنًا مع عام القائد ال�ضيخ زايد بن 
�ضلطان اآل نهيان طيب اهلل ثراه الذي اأ�ض�س 
واملعرفة  العلم  على  قائمة  ح�ضارية  دول��ة 
الأمم  ث��روة  ه��م  ال�ضباب  ب��اأن  منه  اإمي��ان��ًا 
وطاقته  ال��وط��ن  رك��ي��زة  واأن��ه��م  احلقيقية 
املتجددة واملحرك الدائم لالبتكار والتنمية 
الهتمام  يف  الأوف��ر  الن�ضيب  للمراأة  وكان 
اأعلى  على  للح�ضول  اأهلها  ال��ذي  بالتعليم 
يف  املنا�ضب  اأع��ل��ى  ت��ب��واأه��ا  و  ال�����ض��ه��ادات 
لول  ليحدث  ه��ذا  ك��ان  وم��ا  القطاعات  كل 
ودوره��ا  امل��راأة  باأهمية  والإمي���ان  الت�ضجيع 
نهجه  على  و�ضار  املجتمع  داخل  التنمية  يف 

اآل  زاي��د  بن  خليفة  ال�ضيخ  ال�ضمو  �ضاحب 
نهيان رئي�س الدولة ”حفظه اهلل“.(

املاجد  جمعة  بنت  هنا  ال�ضيخة  واأكدت 
وهذه  الدولة  ت�ضهده  الذي  التقدم  هذا  اأن 
ال��ن��ه�����ض��ة ال���ب���ارزة يف ال��ت��ع��ل��ي��م وامل��ع��رف��ة 
والتي  ال�ضاملة  التعليمية  وال�ضرتاتيجية 
متثل نقلة كبرية يف تاريخ الإمارات مت بف�ضل 
بن  خليفة  ال�ضيخ  ال�ضمو  �ضاحب  اهتمام 
زايد اآل نهيان رئي�س الدولة ”حفظه اهلل“ 
اآل  ال�ضيخ حممد بن را�ضد  ال�ضمو  و�ضاحب 
جمل�س  رئي�س  ال��دول��ة  رئي�س  نائب  مكتوم 
اهلل“ و�ضاحب  ”رعاه  دبي  حاكم  ال��وزراء 
ال�ضمو ال�ضيخ حممد بن زايد اآل نهيان ويل 
للقوات  الأعلى  القائد  نائب  اأبوظبي  عهد 
ال�ضيوخ  ال�ضمو  اأ�ضحاب  واإخوانهم  امل�ضلحة 
الإم���ارات  حكام  الأع��ل��ى  املجل�س  اأع�����ض��اء 
م�ضتقبل  لتاأمني  جهدًا  ي��دخ��روا  مل  الذين 
القادمة ورفع  اأف�ضل لالأجيال  �ضعيد وحياة 

مكانة الدولة ملناف�ضة اأف�ضل دول العامل. 
وتوجهت ال�ضيخة هنا بنت جمعة املاجد 
ال�ضيخ  ال�ضمو  ل�ضاحب  والتقدير  بال�ضكر 
املجل�س  ع�ضو  القا�ضمي  �ضقر  ب��ن  �ضعود 
الأعلى حاكم راأ�س اخليمة لهتمامه ودعمه 
املتوا�ضل للمراأة يف الإمارة وحر�ضه الدائم 

امل��ج��الت  ك��ل  يف  ومتكينها  بها  للنهو�س 
من  حر�ضًا  بالعلم  اهتمامه  اىل  اإ���ض��اف��ة 
الت�ضلح  م��ن  ال��وط��ن  اأب��ن��اء  لتمكني  �ضموه 

بالعلم واملعرفة.
حاكم  ال�ضمو  �ضاحب  قرينة  واأ���ض��ارت 
بداية  ياأتي  التخرج  اأن  اإىل  اخليمة  راأ���س 
مرحلة جديدة يطبق فيها ما يتم تعلمه يف 
العمل  ميدان  خ��الل  من  الدرا�ضة  �ضنوات 
ه��ي مرحلة  ال��ق��ادم��ة  امل��رح��ل��ة  اأن  م��وؤك��دة 
لبناء  حقيقية  عظيمة  وم�����ض��وؤول��ي��ة  ب��ن��اء 
من  العديد  وعليهن  الوطن  وتنمية  الأ�ضرة 
وهن  الأم�س  عن  تختلف  التي  امل�ضوؤوليات 
مثمنة  الغايل  الوطن  هذا  بناء  يف  �ضركاء 
موؤ�ض�ضات  تلقاه  ال��ت��ي  واله��ت��م��ام  ال��دع��م 
التقنية  ب��ك��ل��ي��ات  ممثلة  ال��ع��ايل  التعليم 
الوطن  بنات  من  اخلريجات  ورعاية  العليا 
والتنمية  البناء  عملية  يف  ينخرطن  الالتي 
اأمانة  وحمل  التطوير  لتحديات  ويت�ضدين 

الوطن الغايل.
بناتي  اأه��ن��ئ  اأن  ي�ضعدين  واأ���ض��اف��ت 
اخلريجات وذويهم واأ�ضاتذتهم ومن اأ�ضهم 
واملعرفة  بالعلم  الكوكبة  ه��ذه  تاأهيل  يف 
اأينعت الثمار وحان وقت  واأقول لهن ها قد 
ال��ق��ط��اف ب��ع��د ���ض��ن��وات م��ن ال��ع��م��ل اجل��اد 

حاكم راأ�س اخليمة ياأمر بالإفراج عن 302 �شجينًا مبنا�شبة �شهر رم�شان
اأمر �ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ �ضعود بن �ضقر 
راأ�س  حاكم  الأعلى  املجل�س  ع�ضو  القا�ضمي 
اخليمة بالإفراج عن 302 من نزلء املوؤ�ض�ضة 
العقابية والإ�ضالحية يف راأ�س اخليمة ممن 
�ضدرت بحقهم اأحكام باتة ونهائية بالإدانة 
ب�ضداد  �ضموه  وتكفل  الإم���ارة..  حماكم  من 
كافة اللتزامات املالية املرتتبة عليهم جراء 
تلك الأحكام.. وذلك مبنا�ضبة ” عام زايد ” 

وحلول �ضهر رم�ضان املبارك.
�ضموه  حر�س  اإطار  يف  الأمر  هذا  وياأتي 
فر�ضه  عنهم  املفرج  ال�ضجناء  اإعطاء  على 
من  وللتخفيف  ج��دي��دة  ح��ي��اة  ل��ب��دء  اأخ���رى 

معاناة اأ�ضرهم.

�ضعود  ب��ن  حم��م��د  ال�ضيخ  �ضمو  ووج���ه 
اخليمة  راأ���س  عهد  ويل  القا�ضمي  �ضقر  بن 
الإج���راءات  باتخاذ  الق�ضاء  جمل�س  رئي�س 
حاكم  ال�ضمو  �ضاحب  اأم��ر  لتنفيذ  الالزمة 
راأ�س اخليمة بالإفراج عن امل�ضمولني بالعفو 
والإ�ضالحية يف  العقابية  املوؤ�ض�ضة  من نزلء 
الإمارة وبالتن�ضيق مع القيادة العامة ل�ضرطة 

راأ�س اخليمة قبل بداية ال�ضهر الف�ضيل.
�ضعيد  ح�ضن  امل�ضت�ضار  ���ض��ع��ادة  وق���ال 
اخليمة  راأ���س  لإم��ارة  العام  النائب  حميمد 
اإن اأمر �ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ �ضعود بن �ضقر 
راأ�س  حاكم  الأعلى  املجل�س  ع�ضو  القا�ضمي 
اخليمة بالعفو عن بع�س املحكوم عليهم ياأتي 

امل�ضمولني  منح  على  �ضموه  حر�س  اإط��ار  يف 
ن�ضيج  يف  الندماج  ملعاودة  الفر�ضة  بالعفو 
ال�ضرور  اإدخ��ال  على  �ضموه  وحر�س  املجتمع 
عنهم  امل��ف��رج  ع��ائ��الت  قلوب  اإىل  والبهجة 

وذويهم يف هذا ال�ضهر الف�ضيل.
وتوجه النائب العام بال�ضكر اإىل �ضاحب 
ال�ضمو ال�ضيخ �ضعود بن �ضقر القا�ضمي على 
وال�ضعادة  البهجة  اأدخل  الذي  ال�ضامي  اأمره 
يف نفو�س الأ�ضر التي تنتظر اللتقاء بذويها 
.. كما توجه بال�ضكر اإىل �ضمو ويل عهد راأ�س 
متابعته  على  الق�ضاء  جمل�س  رئي�س  اخليمة 
للنيابة  يوليها  وال��ت��ي  وامل�ضتمرة  ال��دائ��م��ة 

العامة والق�ضاء يف الإمارة.
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الكلية  اأح�����ض��ان  يف  اخل��ري��ج��ات  عا�ضتها 
وهنيئًا  تخرجكن  م��ربوك  ف��األ��ف  العريقة 
لكن  ومتنياتي  املرحلة  لهذه  و�ضولكن  لكن 
جميعًا بال�ضعادة والتوفيق على درب النجاح 
والعطاء والإجناز جتاه هذا الوطن املعطاء 
. ومن جانبها األقت مرمي احلفيت مدير اأول 
اخلدمات امل�ضاندة بكليات التقنية للطالبات 
جمل�س  كلمة  احلفل  خ��الل  اخليمة  براأ�س 
اأمناء كليات التقنية العليا اأكدت فيها متيز 
زايد  عام  لكونه  العام  هذا  خريجات  دفعة 
الإجن��از  وط��ن  بنى  ال��ذي  املوؤ�ض�س  القائد 
والريادة من فكر اآمن بالإن�ضان وقدرته على 
اأوىل  اأولوية  حتقيق املعجزات فكان التعليم 
وبفر�س مت�ضاوية لل�ضباب والفتيات لتنطلق 
ثقة  بكل  اليوم  توا�ضلها  التي  البناء  م�ضرية 
بها  نفخر  التي  احلكيمة  قيادتنا  واإ���ض��رار 
ال�ضكر  اآي���ات  باأ�ضمى  اإليها  ونتقدم  دوم��ا 
والعرفان وعلى راأ�ضها �ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ 
 ” الدولة  رئي�س  نهيان  اآل  زاي��د  بن  خليفة 
ال�ضيخ  ال�ضمو  �ضاحب  واأخيه  اهلل“  حفظه 
رئي�س  ن��ائ��ب  مكتوم  اآل  را���ض��د  ب��ن  حممد 
دبي  حاكم  ال���وزراء  جمل�س  رئي�س  ال��دول��ة 
”رعاه اهلل“ و �ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ حممد 
نائب  اأبوظبي  عهد  ويل  نهيان  اآل  زايد  بن 
و�ضاحب  امل�ضلحة  للقوات  الأع��ل��ى  القائد 
القا�ضمي  �ضقر  ب��ن  �ضعود  ال�ضيخ  ال�ضمو 

اخليمة  راأ���س  حاكم  الأعلى  املجل�س  ع�ضو 
اأع�ضاء  ال�ضيوخ  ال�ضمو  اأ�ضحاب  واإخوانهم 
لدعم  الإم�����ارات  ح��ك��ام  الأع��ل��ى  املجل�س 
ومل�ضرية  والتعليم  للعلم  ال��دائ��م  �ضموهم 
كليات التقنية العليا مما عزز من جناحها 
العايل  للتعليم  موؤ�ض�ضة  ك��اأك��رب  ومتيزها 

بالدولة.
واأ�ضارت احلفيت اإىل امل�ضوؤولية الوطنية 
كاأكرب  العليا  التقنية  كليات  تتحملها  التي 
موؤ�ض�ضة للتعليم العايل يف تخريج الكفاءات 
و�ضع  يف  تنطلق  جعلتها  وال��ت��ي  ال��ن��وع��ي��ة 
الثاين“  ”اجليل  اجلديدة  ا�ضرتاتيجيتها 
مهارات  من  الطلبة  لتمكني   2017/2021
وطنية  كفاءات  لتخريج  والو�ضول  امل�ضتقبل 

متثل اخليار الأول ل�ضوق العمل.
اأمناء  جمل�س  با�ضم  احلفيت  واأعلنت 
خريجة   426 تخريج  العليا  التقنية  كليات 
من كليات التقنية العليا للطالبات يف راأ�س 
وخريجات  خريجي  من  جزء  وهن  اخليمة 
 5978 ع��دده��م  البالغ   2017 ال��ع��ام  دفعة 
بنجاح  درا�ضتهن  اخلريجات  اأكملت  حيث 
وح�ضلن على �ضهادات التخرج بكل جدارة 

وا�ضتحقاق.
م��وؤك��دة  اخل��ري��ج��ات  بتهنئة  واختتمت 
”بنات زايد“ وفخر هذا الوطن  اأنهن  لهن 
وطنهن  وخدمة  بقدراتهن  الإميان  وعليهن 

الكوكبة  بهذه  الوطن  مهنئة  اإخال�س  بكل 
�ضيمثلن  اللواتي  اخلريجات  من  اجلديدة 

اإ�ضافة نوعية ل�ضوق العمل م�ضتقباًل.
را�ضد  �ضفية  اخلريجة  األقت  وبدورها 
فيها  تقدمت  اخل��ري��ج��ات  كلمة  ال��زع��اب��ي 
القيادة  اإىل  والعرفان  ال�ضكر  اآيات  باأ�ضمى 
احلكيمة وعلى راأ�ضها �ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ 
لدولة  رئي�س  نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  خليفة 
الإمارات  لبنة  الدائم  لدعمها  اهلل  حفظه 
العلم  درج���ات  اأع��ل��ى  نيل  على  وحتفيزها 

واملعرفة للم�ضاهمة يف تنمية الوطن.
واأك�����دت اخل��ري��ج��ات اأن��ه��ن ف��خ��ورات 
ب��ت��خ��رج��ه��ن وت�����ض��ل��ح��ه��ن ب��ال��ع��ل��م امل��ق��رتن 
للعمل  م�ضتعدات  اأنهن  و  العملي  بالتطبيق 
م��ن جميله  ج��زء  ول��و  ورد  وطنهن  وخ��دم��ة 
عليهن معربات عن امتنانهن لكل من دعم 
اأ�ضرهن  من  العلمي  التميز  نحو  م�ضريتهن 
والتدري�ضية  الإداري����ة  الهيئتني  واأع�����ض��اء 
ال�ضكر  بخال�س  ت��ق��دم��ن  ك��م��ا  بالكليات 
جمعة  بنت  هنا  ال�ضيخة  اإىل  وال��ع��رف��ان 

املاجد لت�ضريفها حفل تخرجهن.
ال��ولء  ق�ضم  اخلريجات  اأدت  وبعدها 
للقيادة والوطن وانطلقت مرا�ضم التخريج 
حيث قامت ال�ضيخة هنا بنت جمعة املاجد 
�ضهادات  وت�ضليمهن  اخل��ري��ج��ات  بتكرمي 

التخرج.
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رز تقدمًا ملحوظًا نحو تاأ�شي�س اأنظمة املباين اخل�شراء دائرة بلدية راأ�س اخليمة تحُ
ن����ظ����م����ت 
دائ������رة ب��ل��دي��ة 
اخليمة  راأ�����س 
ب��ح�����ض��ور ع��دد 
م��ن  روؤ���ض��اء و 
الدوائر  مدراء 
احل����ك����وم����ي����ة 
ومم�������ث�������ل�������ي 
ال�����ه�����ي�����ئ�����ات 
وال�������ض���رك���ات 
ذات  اخل��ا���ض��ة 
الخ��ت�����ض��ا���س 
ال������دول������ة  يف 
ور����ض���ة ال��ع��م��ل 
ال���ض��ت�����ض��اري��ة 

ال��ث��ان��ي��ة لإع����داد لئ��ح��ة ���ض��روط 
اخل�ضراء  امل��ب��اين  موا�ضفات  و 

لإمارة راأ�س اخليمة.
حممد  منذر  �ضعادة  �ضرح  
بلدية  دائرة  عام  مدير  �ضكر  بن 
ور�ضة  افتتاح  اأثناء  اخليمة  راأ�س 
العمل: ” اأن حكومة راأ�س اخليمة  
 2040 ا���ض��رتات��ي��ج��ة  ع��ل��ى  تعمل 
ل��ال���ض��ت��دام��ة، و ال��ت��ي حت��م��ل يف 
لتوفري  طموحة  اأه��داف  طياتها 
الطاقة و املياه. حيث يعد برنامج 
اخل�ضراء  املباين  �ضروط  تنفيذ 
من اأهم الربامج ال�ضرتاتيجة“.

و من املتوقع اأن تكمل اللوائح 
املباين  �ضروط  قانون  املقرتحة 
لإم��ارة راأ���س اخليمة و ال��ذي مت 
حتديثه موؤخرًا مت�ضمنًا متطلبات 

ال�ضتدامة.
العمل عقد  و ت�ضمنت ور�ضة 
حلقات نقا�ضية ا�ضتهدفت عر�س 

التي  الأ�ضا�ضية  البنود  واأه��م  التطبيق  اآليات 
موا�ضفات  و  �ضروط  لئحة  م�ضودة  ت�ضمنتها 
امل��ب��اين اخل�����ض��راء يف الإم����ارة . مب��ا يف ذلك 
كفاءة الطاقة و املياه، الطاقة املتجددة، املوارد 

الطبيعية، الراحة و الرفاهية.
دائ��رة  م��ن  ك��ل  وق��ع  نف�ضه  ال�ضياق  يف  و 

بلدية راأ�س اخليمة و جمل�س الإمارات لالأبنية 

يف  امل�ضرتك  للتعاون  تفاهم  مذكرة  اخل�ضراء 

الأبنية  جمال  يف  حتديدًا  و  ال�ضتدامة  جمال 

اخل�ضراء.

العبار  �ضعيد  �ضعادة  �ضرح  جانبه،  م��ن 

رئي�س جمل�س اإدارة ”جمل�س الإمارات لالأبنية 

اإم���ارة  ”ت�ضهد  ق��ائ��اًل:  اخل�����ض��راء 

�ضيما  ل  �ضريعًا  من��وًا  اخليمة  راأ���س 

اتخذت  ق��د  و  ال�ضياحة،  ق��ط��اع  يف 

يف  مهمة  خ��ط��وات  بالفعل  الإم����ارة 

امل�ضتدامة يف خمتلف  التنمية  تعزيز 

ال��ق��ط��اع��ات م��ن خ���الل الأن��ظ��م��ة و 

اللوائح و حمالت التوعية. حيث يويل 

�ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ �ضعود بن �ضقر 

اإهتمامًا بال�ضتدامة كونها  القا�ضمي 

الإم��ارة.  لتطور  الدافعة  القوى  من 

الم���ارات  جمل�س  اأن  العبار  اأك��د  و 

باأن هذه  لالأبنية اخل�ضراء على ثقة 

التعاون  من  املزيد  �ضتدعم  ال�ضراكة 

و ت�ضجع على اتباع نهج وطني موحد 

جتاه ال�ضتدامة كما �ضتلبي متطلبات 

منو الإمارة.

اأ�ضاف  ت�ضريحاته  ختام  يف  و 

”اإن  �ضكر:  بن  حممد  منذر  �ضعادة 

مذكرة التفاهم مع جمل�س الإمارات 

لالأبنية اخل�ضراء متثل اإ�ضافة مهمة 

يف  براجمنا  لتعزيز  نتطلع  اأننا  ل�ضراكاتنا،اإذ 

اإمارة راأ�س اخليمة و حتديدًا يف جمال معايري 

من  ال�ضتفادة  خ��الل  م��ن  اخل�ضراء  امل��ب��اين 

تعزز  اأن  �ضاأنها  من  التي  و  ال�ضركاء  خ��ربات 

و  لتتوافق  ممار�ضاتنا  م��ن  م�ضتمر  ب�ضكل  و 

املمار�ضات العاملية لال�ضتدامة“.
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وفد من التاد الن�شائي العام يزور دائرة بلدية راأ�س اخليمة

ا���ض��ت��ق��ب��ل ال�����ض��ي��د اأح��م��د 
ع��ب��دال��ه��ادي الأح���م���د م��دي��ر 
م��ك��ت��ب الت�����ض��ال امل��وؤ���ض�����ض��ي 
اخليمة  راأ����س  بلدية  ب��دائ��رة 
الن�ضائي  الحت����اد  م��ن  وف����دًا 
بلدية  دائ���رة  زار  ال��ذي  ال��ع��ام 
روؤ�ضاء  بح�ضور  اخليمة  راأ���س 

الأق�ضام بالدائرة.
طريقة  ب�ضرح  ال��وف��د  ق��ام 
مو�ضوعة  بربنامج  ال���ض��رتاك 
ومت   ، الإم����ارات����ي����ة  امل��������راأة 
بلدية  لدائرة  ع�ضوية  ت�ضجيل 
كما   ، بالنظام  اخليمة  راأ����س 
ق����ام ال���وف���د ب�����ض��رح ط��ري��ق��ة 
املحتوى  واإدراج  ال�ضتخدام 

الأ�ضئلة  على  الوفد  واأج��اب   ، للمجتمعني 
النظام  حول  دارت  التي  وال�ضتف�ضارات 

واآلية العمل فيه واأهدافه.

اأحمد  ال�ضيد  �ضكر  اللقاء  نهاية  ويف 

الأح��م��د وف��د الحت���اد على ه��ذه ال��زي��ارة 

وحر�س  �ضعادته  ع��ن  واأع���رب   ، الطيبة 

يف  الدائمة  امل�ضاركة  على  البلدية  دائ��رة 

املفيد  التوا�ضل  يحقق  مما  الأنظمة  هذه 

من  والكثري  واخل���ربات  املعرفة  وت��ب��ادل 

الأمور التي تخدم م�ضرية العمل والتطوير 

والإجناز .

ور�شة احلكومة الذكية يف دائرة بلدية راأ�س اخليمة
بلدية راأ�س اخليمة 
للتعريف  ور�ضة  تقيم 
ب���احل���ك���وم���ة ال��ذك��ي��ة 
واأه����داف����ه����ا وك��ي��ف��ي��ه 
ا���ض��ت��خ��دام اخل��دم��ات 
والإل��ك��رتون��ي��ة  الذكية 

يف احلياة اليومية .
ح������ا�������ض������رت يف 
ال���ور����ض���ة امل��ه��ن��د���ض��ة 
ع�����ائ�����������ض�����ة ����ض���ي���ف 
ق�ضم  مدير  اخلنبويل 
ال���ب���ي���ان���ات امل��ك��ان��ي��ة 
املوظفني  عرفت  حيث 
الذكية  احلكومة  على 
واأه����دف����ه����ا وك��ي��ف��ي��ة 

واللكرتونية  الذكية  اخلدمات  ا�ضتخدام 
يف احلياة اليومية.

عدة  ت��ن��اول  نقا�س  ال��ور���ض��ة  يف  ودار 

حم���اور، وم��ن اأه��م��ه��ا :امل��دي��ن��ة ال��ذك��ي��ة ، 
القت�ضاد الذكي ، البيئة الذكية، الإن�ضان 

الذكي، واحلركة الذكية.
ت��وع��ي��ة  ن��ه��اي��ة الج���ت���م���اع مت���ت  ويف 

اأوًل عن احلكومة الذكية  موظفني البلدية 
والعمالء،  املراجعني  ثم  وم��ن  واأهدافها 
الذكية  للخدمات  ت�ضويقية  خطة  وو�ضعت 

احلالية.
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بلدية راأ�س اخليمة  ت�شدر لئحة �شروط و موا�شفات البناء لعام 2018 
 و تنظم اجتماعًا ل�شرح اأهم القوانني امل�شتحدثة للبناء 

���ض��ه��دت دائ���رة 
اخليمة  راأ���س  بلدية 
خ������الل ال���ع���ق���دي���ن 
ال���ف���ائ���ت���ني ت���ط���ورًا 
م��ل��ح��وظ��ًا يف جم��ال 
ويف  ال��ب��ل��دي  العمل 
الع�����ت�����م�����اد ع��ل��ى 
احلديثة  التقنيات 
ل���ت���ق���دمي اأف�������ض���ل 
واأج����ود اخل��دم��ات. 
التطور  عك�س  وق��د 
ال���ن���وع���ي ل��ل��دائ��رة 
م����واك����ب����ة ف��ع��ل��ي��ة 
اإىل  ل�����ل�����و������ض�����ول 

اأن من متطلباتها  باعتبار  الذكية  احلكومة 
العتماد على التقنيات املعا�ضرة واخلدمات 
اإج��راءات  ت�ضهل  التي  احلديثة  الإلكرتونية 
م��ب��داأ مواكبة  امل��ع��ام��الت وحت��ق��ق  اإجن����از 

الزدهار الذي ت�ضهده الإمارة.
التحتية  البنية  الدائرة  لتوفري  ونتيجة 

للتقنية التكنولوجية املحدثة ، حدثت نقلة 
���ض��ري��ع��ة يف الإجن�������از ك���م���ًا ون���وع���ًا. 
التطور  يف  �ضائرة  البلدية  دائ��رة  ومازالت 
من  وال�ضتفادة  م�ضاريعها  لتنفيذ  التقني 
التنموية  اأهدافها  حتقيق  يف  التكنولوجيا 
والت�ضييد  البناء  قطاع  يف  ذلك  اأكان  �ضواء 
اأم يف تنفيذ ال�ضرتاتيجيات، و�ضن القوانني 

وتنفيذًا  تقدم  ملا  وجت�ضيدًا  والت�ضريعات 

ل�ضيا�ضة التحديث والتطوير.

موا�ضفات  و  �ضروط  لئحة  اإ���ض��دار  مت 

البناء )الإ�ضدار الثاين 2018 ( بعد تن�ضيق 

املعنية  احلكومية  اجلهات  جميع  مع  كامل 

باإ�ضدار رخ�س البناء و اأهم ما مت حتديثه 

مواد  هيكلة  اإع��ادة  اأنه مت  الالئحة  يف هذه 

ي�ضاعد  مما  املباين  اأن��واع  ح�ضب  الالئحة 

ذلك توفري الوقت وجهود املتعاملني.

من  اأي  اإغ���ف���ال  ع����دم  اإىل  اإ����ض���اف���ة 

ال���ض��رتاط��ات وامل��ع��اي��ري ال�����ض��روري��ة عند 

مت  وق��د  ه��ذا  املختلفة.  املن�ضاآت  ت�ضميم 

اإ�ضافة ر�ضومات هند�ضية تو�ضيحية ل�ضهولة 

والبيانات  املعلومات  وفهم  اإيجاد  ت�ضهيل 
من  مزيٍد  اأج��ل  وم��ن  بالالئحة.  امل��ذك��ورة 

الو�ضوح للبيانات املذكورة.
تو�ضيح  اأجل  ومن   ، تقدم  ما  بناء على 
�ضروط  لئحة  �ضدور  من  الأع��ل��ى  الهدف 
راأ�س  بلدية  دائرة  نظمت  البناء  موا�ضفات 
اخليمة ق�ضم الرتاخي�س اجتماعًا بالتعاون 
مع املكاتب ال�ضت�ضارية  ملناق�ضة و�ضرح اأهم 
القوانني امل�ضتحدثة للبناء التي مت اعتمادها 

يف الالئحة اجلديدة واآلية تطبيقها.
ح��ا���ض��ر يف ال��ل��ق��اء ومل���دة ث��الث��ة اأي���ام 
فيها  ناق�س  حيث  نظمي  حممد  املهند�س 
اآلية  و�ضرح  لالئحة  اجل��دي��دة   التعديالت 
.مع  بها  التقدمي  كيفيه  و  الالئحة  تطبيق 
الالئحة  ب��ن��ود  و  م���واد  جلميع  واٍف  ���ض��رح 

اجلديدة. 
وت��ه��دف م��ث��ل ه���ذه الج��ت��م��اع��ات اإىل 
يف  واجل���ودة  التميز  درج��ات  اأعلى  حتقيق 
الأداء املوؤ�ض�ضي من خالل التوا�ضل املبا�ضر 
مع املتعاملني وعرب ا�ضتثمار خربات وجهود 
عليها  تقع  التي  املتميزة  الكوادر  واإمكانات 
ال�ضرتاتيجية  الأه���داف  حتقيق  م�ضوؤولية 
الأداء  لتح�ضني  ع��ال��ي��ة  ب��ك��ف��اءة  ل��ل��دائ��رة 

وتطوير العمل الوظيفي.  
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برنامج ال�شيخ �شقر للتميز احلكومي يناق�س املهام الرئي�شية لإدارة ال�شحة العامة

دورة تدريبية عن م�شاكل الأمرا�س امل�شتحدثة 
يف مزارع الدواجن وطرق الوقاية واملقاومة منها

ب��رن��ام��ج  م���ن  وف����د  زار 
ال�ضيخ �ضقر للتميز احلكومي 
نا�ضر   / ال��دك��ت��ور  ب��رئ��ا���ض��ة 
حممد  ال���دك���ت���ور  و  ج��ب��ن��ون 
م�����ت�����ويل  خ���ب���ري ال�����ض��ح��ة 
اإدارة  دب���ي  ببلدية  املهنية 
ال�����ض��ح��ة ال��ع��ام��ة ب��ال��دائ��رة 
وذل����ك مل��ن��اق�����ض��ة الأه�����داف 
ال���ض��رتات��ي��ج��ي��ة وامل���ب���ادرات 
وامل�ضتهدفات  وامل���وؤ����ض���رات 
ال����ض���رتاجت���ي���ة واخل���دم���ات 
والعمليات الأ�ضا�ضية لالإدارة.

ح�ضر الجتماع الأ�ضتاذة 
الطنيجي  حم��م��د  ���ض��ي��م��اء 

العلي  واأمل   ، العامة  ال�ضحة  اإدارة  مدير 
وروؤو�ضاء  املوؤ�ض�ضي  التطوير  مكتب  مدير 

الأق�ضام من اإدارة ال�ضحة العامة .
الإدارة  ع����ن  ع���ر����س  ت���ق���دمي  ومت 

التنظيمي  الهيكل  ومناق�ضة  والأق�����ض��ام 

واخل���دم���ات امل��ق��دم��ة وامل�����ض��اري��ع ال��ت��ي 

املتوقع  2018والأفكار  عام  خالل  �ضتنجز 

تنفيذها خالل ال�ضنوات القادمة ، وبحث 

لت�ضهيل  الأفكار  وتبادل  املختلفة  الطرق 

الربنامج  و�ضيقوم  الطرفني،   بني  املهام 

وذلك  الزيارة  عن  تقرير  باإر�ضال  لحقًا 

لال�ضتفادة من م�ضمونه. .

امل���وارد  ق�ضم  نظم 
بلدية  بدائرة  الب�ضرية 
دورة  اخل��ي��م��ة  راأ�������س 
م�ضاكل  ع��ن  ت��دري��ب��ي��ة 
الأمرا�س امل�ضتحدثة يف 
وطرق  الدواجن  مزارع 
منها  واملقاومة  الوقاية 
ا���ض��ت��ه��دف��ت امل��وظ��ف��ني 
املخت�ضني بهذا املجال.
حا�ضرت يف الدورة 
ال�����دك�����ت�����ورة ���ض��ه��رية 
ع���ب���د ال���ف���ت���اح حم��م��د 
ع��ب��دال��وه��اب اأ���ض��ت��اذ 
امل�ضارك  ال��ف��ريو���ض��ات 

بكلية الطب البيطري جامعة قناة ال�ضوي�س 
تتعلق  م�ضاكل  عدة  مناق�ضة  متت  حيث   ،
ال��ت��ي حت��دث  ت��ل��ك  بينها  م��ن  ب��امل��و���ض��وع 

الدواجن  تربية  املختلفة يف  املراحل  اأثناء 

احلد  وطرق   ، الأمرا�س  انت�ضار  وطرق   ،

من انت�ضارها ، والأمان احليوي يف مزارع 

وال�ضائع   ، وتطبيقاته  واأهدافه  الدواجن 

منها والإجراءات الواجب اتخاذها لوقاية 

الطيور من الأمرا�س.

ويف ن��ه��اي��ة ال����دورة وزع���ت ���ض��ه��ادات 

امل�ضاركة على املوظفني .
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بلدية  بدائرة  ال�ضعادة  فريق  اأقام 
الفعاليات  �ضمن  م��ن  اخليمة  راأ����س 
)عافيتي  فعالية  الفريق  ينظمها  التي 
ال��دويل  امل��رك��ز  م��ع  بالتعاون  ب��خ��ري( 
ه�ضا�ضة  ح��الت  عن  للك�ضف  لالأ�ضعة 

العظام .
املبكر  الك�ضف  الفعالية  وت�ضمنت 
يق�ضد  وال���ذى  العظام  ه�ضا�ضة  ع��ن 
اإىل  ه�ضة،  لت�ضبح  العظام  �ضعف  به 
درجة اأن جمرد القيام باأعمال ب�ضيطة 
جدًا حتتاج اإىل اأقل قدر من ال�ضغط، 
مكن�ضة  رفع  اأو  الأم��ام  اإىل  كالنحناء 
ت�ضبب  قد  ال�ضعال،  حتى  اأو  كهربائية 

ك�ضورًا يف العظام.
اإىل  احل��الت،  معظم  يف  ه��ذا،  العظام  �ضعف  �ضبب  ويعود 
معادن  يف  النق�س  اأو  والُف�ضفور،  الكال�ضيوم  م�ضتوى  يف  النق�س 

اأخرى يف العظام.
وتهدف الفعالية اإىل التعرف اإىل كيفية الك�ضف عن الأمرا�س 
ه�ضا�ضة  ظهور  ملنع  الأم��ور  ببع�س  الإن�ضان  ليقوم  ج��دًا  املبكرة 

للحفاظ على  تدابري معينة  اتخاذ  اإن�ضان  وي�ضتطيع كل  العظام، 

�ضالمة عظامه ومتتينها مدى احلياة. 

يتج�ضد  وب��ذل��ك  املوظفني،  م��ن  كبري  ع��دد  الفعالية  ح�ضر 

والتعاون  التوا�ضل  تعزيز  على  يعمل  الذي  ال�ضعادة  فريق  توجه 

واملوؤ�ض�ضات  والهيئات  اخليمة  راأ�س  بلدية  بدائرة  املوظفني  بني 

الأخرى.

املنا�ضبات  يف  العادات  اإحياء  على  حر�ضًا 
الرتاثية وال����حفاظ على التقالي����د الإماراتي�����ة 
اخليمة  راأ�س  بلدية  دائرة  احتفلت  الأ�ضيل�����ه، 
مبنا�ضبة  املوؤ�ض�ضي  الت�ضال  مبكتب  متمثله  
”حق الليلة“ من خالل تنظيم احتفالية تراثية 
تعك�س التقاليد ال�ضعبية املوروثة يف ليلة الن�ضف 
وحتيي  املا�ضي  مالمح  تربز  التي  �ضعبان،  من 
باحلا�ضر  املا�ضي  ربط  وتعزز  الأج��داد  تراث 
وتر�ضخ الهوية الوطنية يف نفو�س اأبناء الوطن .

بالرتاث من خالل عر�س  الهتمام  الحتفالية  اأ�ضاعت  وقد 

بع�س الأدوات الرتاثية امل�ضتخدمة يف املا�ضي وكيفية ا�ضتخدامها 

البلدية  دائرة  على موظفي  تراثيه  توزيعات  بعمل  قامت  ، حيث 

اإ�ضافة اإىل بع�س املاأكولت ال�ضعبية التقليدية .

فريق ال�شعادة والإيجابية بدائرة بلدية راأ�س اخليمة يقيم فعالية )عافيتي بخري(

بلدية راأ�س اخليمة تقيم فعالية حق الليلة
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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 

التا›:

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 : 
- على ماذا يطلق اسم ( اليازرة ) في التراث ا6ماراتي ؟ 

Question
 - What is Al Yazrah in Emirati Culture ?

» 493 «

Congratulations to 

Ms. Eman Abdulla Al Shehhi 
the winner of the past month's contest (492).

مربوك لالأخت : اإميان عبد اهلل ال�شحي 

الفوز مب�شابقة ال�شهر املا�شي العدد ) 492 (

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



من كتاب �صحيح البخاري

 Êا÷زء الثا

�ضعد بن عبادة   حلديث  املاء؛  ب�ضقي  الت�ضدق  ال�ضدقات  اأف�ضل  – من   1
عنها؟  اأفاأت�ضدق  ماتت  اأم��ي  اإن  اهلل،  ر�ضول  يا  قلت:  ق��ال:   ، عنه   اهلل  ر�ضي 
قال: )نعم(. قلت: فاأي ال�ضدقة اأف�ضل قال: )�ضقي املاء( فتلك �ضقاية �ضعٍد 
ولكن   .  )1( �ضعٍد(  لأم  وقال: هذه  بئرًا  داود: )فحفر  لأبي  لف  باملدينة(. ويف 
يتحرى املت�ضدق حاجة النا�س فيت�ضدق مبا تدعو اإليه احلاجة، �ضواء كانت يف 

املاء اأم يف غريه )2( .
الرحم الذي ي�ضمر العداوة يف باطنة من اأف�ضل  ذي  على  – ال�ضدقة   2
ر�ضول  �ضاأل  رج��اًل  اأن   ، عنه  اهلل  ر�ضي  ح��زام   بن  حكيم  حلديث  ال�ضدقات؛ 
اهلل  �ضلى اهلل عليه و�ضلم  عن ال�ضدقات اأيها اأف�ضل قال: )على ذي الرحم 
الكا�ضح( )3(  )4(. وعن اأم كلثوم بنت عقبة ر�ضي اهلل عنها قالت: قال ر�ضول اهلل  

�ضلى اهلل عليه و�ضلم : )اأف�ضل ال�ضدقة على ذي الرحم الكا�ضح( )5( .

3664  ،3663 (1(

1681
2/560 5/285 3684

 .1/466
(2(

م 3665
)3) ا

 ،}1/682

.4/176
24/36  ،15320 3/402 (4(

892 3/404
1/406 (5(

3/405

حياته قبل موته،  فيغتنم  ال�ضحيح،  ال�ضحيح  �ضدقة  ال�ضدقة  – اأف�ضل   3
و�ضحته قبل مر�ضه، فينفق ول يبخل، قال اهلل تعاىل: {ُقل لعَبادَي الذيَن اآََمُنوا 
ُيقيُموا ال�ضاَلَة َوُينفُقوا مما َرَزقَناُهم �ضرا َوَعاَلنَيًة من َقبل اأَن َياأتَي َيوم َل َبيع 

فيه وَلَ خالَل}  )6( ، ومعنى )خالل( ل خلة ول �ضداقة )7( .
َوَل  فيه  َبيع  َل  َي��وم  َياأتَي  اأَن  َقبل  {م��ن  اهلل:  رحمه  ال�ضعدي  العالمة  قال 
خاَلل } اأي ل ينفع فيه �ضيء، ول �ضبيل اإىل ا�ضتدراك ما فات، ل مبعاو�ضة ببيع 
و�ضراء، ول بهبة خليل و�ضديق، فكل امرئ له �ضاأن يغنيه، فليقدم العبد لنف�ضه، 
ولينظر ما قدمه لغٍد؛ وليتفقد اأعماله، ويحا�ضب نف�ضه قبل احل�ضاب الأكرب()8(.
وق���ال اهلل ت��ع��اىل: {َي���ا اأَي���َه���ا ال���ذي���َن اآََم���ُن���وا اأَن���ف���ُق���وا مم���ا َرَزق���َن���اُك���م 
ُه��ُم  َوال���َك���اف���ُروَن  ��َف��اَع��ة  ���ضَ َوَل  ُخ��ل��ة  َوَل  ف��ي��ه  َب��ي��ع  َل  َي���وم  َي��اأت��َي  ن  اأَ َق��ب��ل  م��ن 

 

الظاملُونَ} )9(. وهذا من ف�ضل اهلل ولطفه بعباده اأن اأمرهم بتقدمي �ضيء مما 
رزقهم؛ ليكون لهم ذخرًا واأجرًا يف يوم يحتاج فيه العاملون اإىل مثقال ذرة من 
اخلري، فال بيع فيه، ولو افتدى الإن�ضان نف�ضه مبلء الأر�س ذهبًا ليفتدي به من 
ول  بوجاهة،  ل  �ضديق:  ول  خليل  ينفعه  ومل  منه،  تقبل  ما  القيامة  يوم  عذاب 

ب�ضفاعة)10(.
َحَدُكُم امَلوُت َفَيُقوَل  وقال تعاىل: {َواأَنفُقوا من َما َرَزقَناُكم من َقبل اأَن َياأتَي اأَ

رَب لَولَ اأَخرتَني اإىلَ اأَجَلٍ قَريبٍ فَاأَ�ضدقَ وَاأَكُن منَ ال�ضاحلنيَ } )11(.
وعن اأبي هريرة  ر�ضي اهلل عنه  قال: جاء رجل اإىل ر�ضول اهلل  �ضلى اهلل 
)اأن ت�ضدق  اأجرًا قال:  اأعظم  ال�ضدقة  اأي  يا ر�ضول اهلل  و�ضلم  فقال:  عليه 

.31 (6(

.3/35 (7(

.426 م (8(

.254 (9(

.110 م (10(

.10 (11(

ش �  ا ة ال شد

ش ا ا شلة  شل ا  ل ب و الق شعيد ب   
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بلغت  اإذا  حتى  متهل  ول  الغنى،  وتاأمل  الفقر،  تخ�ضى  �ضحيح،  �ضحيح  واأن��ت 
احللقوم قلت: لفالنٍ كذا، ولفالنٍ كذا، وقد كان لفالن()1(.

اأ�ضدق  كان  وت�ضدق  فيها  �ضمح  ف��اإذا  ال�ضحة،  حال  يف  غالب  عام  ال�ضح 
اأ�ضرف على املوت واأي�س من احلياة، وراأى  يف نيته واأعظم لأجره، بخالف من 
م�ضري املال لغريه؛ فاإن �ضدقته حينئذ ناق�ضة بالن�ضبة اإىل حالة ال�ضحة وال�ضح 
رجاء البقاء وخوف الفقر، وهو يطمع يف الغنى)2(، وهو يف حال ال�ضحة ي�ضعب 
عليه اإخراج املال غالبًا؛ ملا يخوفه به ال�ضيطان، ويزين له من اإمكان طول العمر 
واحلاجة اإىل املال؛ ولهذا قال بع�س ال�ضلف عن بع�س اأهل الرتف: يع�ضون اهلل 
يف اأموالهم مرتني: يبخلون بها وهي يف اأيديهم – يعني يف احلياة – وي�ضرفون 

فيها اإذا خرجت عن اأيديهم – يعني بعد املوت)3(.
وُذكَر يف اخلرب عن اأبي الدرداء مرفوعًا: )مثل الذي يعتق اأو يت�ضدق عند 
موته مثل الذي يهدي بعدما ي�ضبع()4(. و�ضمعت �ضيخنا الإمام عبدالعزيز ابن 
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باز رحمه اهلل يقول عن ال�ضدقة يف حال ال�ضحة وال�ضح: )وهذا يدل على اأن 
ال�ضدقة يف حال ال�ضحة وال�ضح اأف�ضل، وهذا يدل على قوة الرغبة فيما عند 
اأي�س من حياته، و�ضدقته  اهلل، اأما املري�س فاإنه يجود يف حال مر�ضه؛ لأنه 

مقبولة، لكن الأف�ضل اأن تكون يف حال ال�ضحة()5(.
املقل الذي هو قدر ما يحتمله حال قليل  ال�ضدقة جهد  اأف�ضل  – ومن   4
املال، فيكون من اأف�ضل ال�ضدقات؛ حلديث عبداهلل بن حب�ضي اخلثعمي اأن 
النبي  �ضلى اهلل عليه و�ضلم  �ُضئل اأي الأعمال اأف�ضل قال: )اإميان ل �ضك 
اأف�ضل قال:  فاأي ال�ضالة  فيه، وجهاد ل غلول فيه، وحجة مربورة(. قيل: 
)طول القنوت(. قيل: فاأي ال�ضدقة اأف�ضل قال: )جهد املقل()6(. قيل: فاأي 
اجلهاد  فاأي  قيل:   .) تعاىل  اهلل  حرم  ما  هجر  )من  قال:  اأف�ضل  الهجرة 
اأف�ضل قال: )من جاهد امل�ضركني مباله ونف�ضه(. قيل: فاأي القتل اأ�ضرف 

قال: )من اأهريق دمه وُعقر جواده()7(.

اأبي هريرة  ر�ضي اهلل عنه  قال: قال ر�ضول اهلل  �ضلى اهلل عليه  وعن 

و�ضلم : )�ضبق درهم مائة األف درهم( قالوا: يا ر�ضول اهلل وكيف قال: )رجل 

له درهمان فاأخذ اأحدهما فت�ضدق به، ورجل له مال كثري فاأخذ من ُعر�س 

اأن الأجر على قدر  األف درهم فت�ضدق بها)8(. وظاهر الأحاديث  ماله مائة 

حال املعطي ل على قدر املال املعطى، ف�ضاحب الدرهمني اأعطى ن�ضف ماله، 

يف حال ل يعطي فيها اإل الأقوياء، يكون اأجره على قدر همته بخالف الغني؛ 

فاإنه ما اأعطى ن�ضف ماله، ول يف حال ل يعطي فيها عادة()9(.

وعن اأبي هريرة  ر�ضي اهلل عنه  قال: يا ر�ضول اهلل اأي ال�ضدقة اأف�ضل 

قال: )جُهدُ املقل، وابداأ مبن تعول()10(.
بن  ظهر غنى؛ حلديث حكيم  عن  كان  ما  ال�ضدقة  اأف�ضل  من   –  5
العليا  النبي  �ضلى اهلل عليه و�ضلم  قال: )اليد  حزام  ر�ضي اهلل عنه  عن 
خري من اليد ال�ضفلى، وابداأ مبن تعول، وخري ال�ضدقة عن ظهر غنى، ومن 
ال�ضدقة  )اأف�ضل  م�ضلم:  ولف  اهلل(.  يغنه  ي�ضتغني  ومن  اهلل،  يعفه  ي�ضتعفف 
اأو خري ال�ضدقة عن ظهر غنًى، واليد العليا خري من اليد ال�ضفلى، وابداأ مبن 

تعول()11(.
و�ضلم  قال:  النبي  �ضلى اهلل عليه  اأبي هريرة  ر�ضي اهلل عنه  عن  وعن 
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)خري ال�ضدقة ما كان عن ظهر غنى: وابداأ مبن تعول()1(. ومعنى قوله  �ضلى 
اهلل عليه و�ضلم : )خري ال�ضدقة ما كان عن ظهر غنى( اأف�ضل ال�ضدقة ما بقي 
�ضاحبها بعدها م�ضتغنيًا مبا بقي معه، وتقدير: اأف�ضل ال�ضدقة ما اأبقت بعدها 
غنًى يعتمده �ضاحبها، وي�ضتظهر به على م�ضاحله، وحوائجه، واإمنا كانت هذه 
اأف�ضل ال�ضدقة بالن�ضبة اإىل من ت�ضدق بجميع ماله؛ لأن من ت�ضدق باجلميع 
يندم غالبًا، اأو قد يندم اإذا احتاج، ويود اأنه مل يت�ضدق بخالف من بقي بعدها 
م�ضتغنيًا، فاإنه ل يندم عليها بل ُي�ضر بها)2( وقال احلاف ابن حجر رحمه اهلل: 
)واملعنى اأف�ضل ال�ضدقة ما اأخرجه الإن�ضان من ماله بعد اأن ي�ضتبقي منه قدر 

الكفاية()3( )4(.
عامر   بن  �ضلمان  الأق��ارب؛ حلديث  يعطى  ما  ال�ضدقة  اأف�ضل  ومن   –  6
على  ال�ضدقة  )اإن  ق��ال:  و�ضلم   عليه  اهلل  �ضلى  النبي   عن   ، عنه   اهلل  ر�ضي 

امل�ضكني �ضدقة، وعلى ذي الرحم اثنتان: �ضدقة، و�ضلة()5(.
الأن�ضار  اأك��رث  اأب��و طلحة  كان  ق��ال:  بن مالك  ر�ضي اهلل عنه   اأن�س  وعن 
باملدينة مالً من نخل، وكان اأحب اأمواله اإليه بَريُحاء وكانت م�ضتقبلة امل�ضجد، 
وكان ر�ضول اهلل  �ضلى اهلل عليه و�ضلم  يدخلها وي�ضرب من ماء فيها طيب، قال 
اأن�س: فلما نزلت هذه الآية: {لَن تَنَالُوا الرب حَتى تُنفقُوا مما حتُبونَ} )6(، قام 
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اأبو طلحة اإىل ر�ضول اهلل  �ضلى اهلل عليه و�ضلم  فقال: يا ر�ضول اهلل، اإن اهلل تبارك 
َتَناُلوا الرب َحتى ُتنفُقوا مما حُتبوَن} واإن اأحب اأموايل اإيل وتعاىل يقول: {َلن 

 

ر�ضول  يا  اأرجو برها وذخرها عند اهلل، ف�ضعها  واإنها �ضدقة هلل  َبرُيحاء)7(   
اهلل حيث اأراك اهلل، فقال ر�ضول اهلل  �ضلى اهلل عليه و�ضلم : )َبٍخ )8(، ذلك مال 
رابح )9( ذلك مال رابح، وقد �ضمعتُ ما قلت واإين اأرى اأن جتعلها يف الأقربني(. 
فقال اأبو طلحة: اأفعل يا ر�ضول اهلل، فق�ضمها اأبو طلحة يف اأقاربه وبني عمه(. 

: )فجعلها يف ح�ضان بن ثابت واأبي بن كعب()10(. ويف لف
ق��ال الإم���ام ال��ن��ووي رحمه اهلل: )ويف ه��ذا احل��دي��ث م��ن ال��ف��وائ��د... اأن 
ال�ضدقة على الأقارب اأف�ضل من الأجانب اإذا كانوا حمتاجني، وفيه اأن القرابة 
يرعى حقها يف �ضلة الأرحام، واإن مل يجتمعوا اإل يف اأٍب بعيد؛ لأن النبي  �ضلى 
اهلل عليه و�ضلم  اأمر اأبا طلحة اأن يجعل �ضدقته يف الأقربني، فجعلها يف اأبي بن 

كعب وح�ضان ابن ثابت، واإمنا يجتمعان معه يف اجلد ال�ضابع()11(.
وعن ميمونة بنت احلارث ر�ضي اهلل عنها اأنها اأعتقت وليدة يف زمان ر�ضول 
و�ضلم   عليه  لر�ضول اهلل  �ضلى اهلل  ، فذكرت ذلك  و�ضلم  عليه  اهلل  �ضلى اهلل 

فقال: )لو اأعطيتيها اأخوالك كان اأعظم لأجرك()12(.
اإىل  والإح�ضان  الرحم،  �ضلة  ف�ضيلة  )فيه  اهلل:  رحمه  النووي  الإم��ام  قال 
الأقارب، واأنه اأف�ضل من العتق... وفيه العتناء باأقارب الأم اإكرامًا بحقها، وهو 

زيادة يف برها، وفيه جواز تربع املراأة مبالها بغري اإذن زوجها()13(.
اأنها  م�ضعود:  ابن  ام��راأة  زينب  �ضعيد  ر�ضي اهلل عنه  يف ق�ضة  اأبي  وعن 
اأن  ف��اأردت  بال�ضدقة وكان عندي حلي يل  اليوم  اأمرت  اإنك  نبي اهلل  يا  قالت: 
فقال  عليهم،  به  ت�ضدقت  من  اأحق  وولده  اأنه  م�ضعود  ابن  فزعم  بها،  اأت�ضدق 
من  اأح��ّق  وول��دك  زوج��ك  م�ضعود:  ابن  )�ضدق   : و�ضلم  عليه  اهلل  �ضلى  النبي  
اأر�ضلت بالًل ي�ضاأل  اأنها  ت�ضدقت به عليهم()14(؛ وحلديث زينب الآخر، وفيه: 
يف  واأي��ت��ام  زوج��ي،  على  اأنفق  اأن  عني  اأيجزئ   : و�ضلم  عليه  اهلل  �ضلى  النبي  
ويف  ال�ضدقة(.  واأجر  القرابة  اأجر  اأجران:  ولها  )نعم،  فقال:  ف�ضاأله  حجري 
لف م�ضلم: )لهما اأجران: اأجر القرابة واأجر ال�ضدقة(؛ لأنها كان معها امراأة 

من الأن�ضار حاجتها حاجتها )15( .
قال الإمام النووي رحمه اهلل: )فيه احلث على ال�ضدقة على الأقارب و�ضلة 
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الأرحام، واأن فيها اأجرين()1(.
اهلل  ق��ال  والأق��رب��ني:  والأه���ل  العيال  على  النفقة  النفقات  اأف�ضل   –  7
قَربنَي َوالَيَتاَمى َوامَل�َضاكني َوابن  �ضبحانه: {ُقل َما اأَنَفقُتم من َخرٍي َفللَوالَدين َوالأَ
ال�ضبيل وَمَا تَفعَلُوا من خرَيٍ فَاإن اهلَل به عَليم}  )2( . فاأوىل النا�س بالإنفاق من 
برهما،  الواجب  الوالدان  وهم  عليك،  حقا  اأعظمهم  بالتقدمي  واأحقهم  اخلري 
واملحرم عقوقهما، ومن اأعظم برهما النفقة عليهما، ومن اأعظم العقوق ترك 
الإنفاق عليهما؛ ولهذا كانت النفقة عليهما واجبة على الولد املو�ضر، ومن بعد 
ح�ضب  على  فالأقرب،  الأق��رب،  طبقاتهم:  اختالف  على  الأقربون  الوالدين: 

القرب واحلاجة، فالإنفاق عليهم �ضدقة و�ضلة )3( .
وقال تعاىل: { َواإذ اأََخذَنا ميَثاَق َبني اإ�ضَرائيَل َل َتعُبُدوَن اإل اهلَل َوبالَوالَدين 

اإح�ضَانًا وَذي القُربَى وَاليَتَامَى وَاملَ�ضَاكني} )4( .
وقال �ضبحانه: {وَاآَتَى امَلالَ عَلَى حُبه ذَوي القُربَى وَاليَتَامَى وَاملَ�ضَاكنيَ})5(.
ُتَبذر  َوَل  ال�ضبيل  َواب���َن  َوامل�ضكنَي  َحقُه  الُقرَبى  َذا  ت  {َواآَ تعاىل:  وق��ال 

تَبذيرًا})6(.
َذل��َك  ال�ضبيل  َواب���َن  َوامل�����ض��ك��نَي  َح��ق��ُه  ال��ُق��رَب��ى  َذا  َف���اآَت  ت��ع��اىل: {  وق��ال 
 خَ��ري ل��ل��ذي��نَ يُ��ري��دُونَ وَج���هَ اهلل وَاأُولَ���ئ���كَ هُ��مُ امُل��ف��ل��حُ��ون} )7(. وق��ال تعاىل: 

{اإن اهلَل يَاأمُرُ بالعَدل وَالإح�ضَان وَاإيتَاء ذي القُربَى } )8(.
وعن ثوبان  ر�ضي اهلل عنه  قال: قال ر�ضول اهلل  �ضلى اهلل عليه و�ضلم : 
)اأف�ضل ديناٍر ينفقه الرجل: دينار ينفقه على عياله، ودينار ينفقه الرجل على 
دابته يف �ضبيل اهلل، ودينار ينفقه على اأ�ضحابه يف �ضبيل اهلل(. قال اأبو قالبة: 
وبداأ بالعيال، ثم قال: اأبو قالبة: واأي رجل اأعظم اأجرًا من رجٍل ينفق على عياٍل 

�ضغارٍ، يعفهم اأو ينفعهم اهلل به، ويغنيهم()9(.
وعن اأبي هريرة  ر�ضي اهلل عنه  قال: قال ر�ضول اهلل  �ضلى اهلل عليه و�ضلم 
: )دينار اأنفقته يف �ضبيل اهلل، ودينار اأنفقته يف رقبة، ودينار ت�ضدقت به على 
م�ضكني، ودينار اأنفقته على اأهلك، اأعظمها اأجراً الذي اأنفقته على اأهلك()10(.

الرقيق قوتهم قال: ل،  اأعطيت  اأنه قال خلازنه:  وعن عبداهلل بن عمرو 
قال: فانطلق فاأعطهم، قال: قال ر�ضول اهلل  �ضلى اهلل عليه و�ضلم : )كفى باملرء 

اإثماً اأن يحب�س عمن ميلك قوته()11(.
ولف اأبي داود: )كفى باملرء اإثماً اأن ي�ضيع من يقوت()12(.

وعن جابر  ر�ضي اهلل عنه  قال: اأعتق رجل من بني ُعذرة – من الأن�ضار 
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فبلغ ذلك ر�ضول اهلل  �ضلى اهلل عليه و�ضلم ، فقال: )األك  ُدبٍر،  عن  له  – عبدًا 
بن عبداهلل  نعيم  فا�ضرتاه   ) مني ي�ضرتيه  فقال: )من  ل،  فقال:   ) مال غريه
بثمامنائة درهم، فجاء بها ر�ضول اهلل  �ضلى اهلل عليه و�ضلم  فدفعها اإليه، ثم 
عن  ف�ضل  فاإن  فالأهلك،  �ضيء  َل  َف�ضَ فاإن  عليها،  فت�ضدق  بنف�ضك  )اب��داأ  قال: 
وهكذا(  فهكذا،  �ضيء  قرابتك  ذي  عن  ف�ضل  فاإن  قرابتك،  فلذي  �ضيء  اأهلك 

يقول: فبني يديك، وعن ميينك، وعن �ضمالك()13(.
قال الإمام النووي رحمه اهلل: )يف هذا احلديث فوائد منها:

البتداء بالنفقة باملذكور على هذا الرتتيب، منها: اأن احلقوق والف�ضائل اإذا 
تزاحمت قدم الأوكد فالأوكد، ومنها اأن الأف�ضل يف �ضدقة التطوع اأن ينوعها يف 
جهات اخلري، ووجوه الرب بح�ضب امل�ضلحة، ول ينح�ضر يف جهة بعينها...()14(.

يف  اأجر  يل  هل  اهلل  ر�ضول  يا  قالت:  اأنها  عنها  اهلل  ر�ضي  �ضلمة  اأم  وعن 
بني اأبي �ضلمة، اأنفق عليهم ول�ضت بتاركتهم، هكذا وهكذا، اإمنا هم بني فقال: 

)نعم لك فيهم اأجر ما اأنفقت عليهم()15(.
ر�ضول اهلل  �ضلى اهلل عليه  ق��ال  ق��ال:  اأب��ي هريرة  ر�ضي اهلل عنه   وع��ن 
به  قال: )ت�ضدق  دينار،  ر�ضول اهلل عندي  يا  : )ت�ضدقوا( فقال رجل:  و�ضلم 
عندي  قال:  زوجتك(،  على  به  )ت�ضدق  قال:  اآخ��ر،  عندي  قال:  نف�ضك(  على 
به على  قال: )ت�ضدق  اآخر،  قال: عندي  ولدك(،  على  به  قال: )ت�ضدق  اآخر، 

خادمك(، قال: عندي اآخر: قال: )اأنت اأب�ضرُ به()16(.
يا ر�ضول اهلل،  اأبي عن جدي، قال: قلت  وعن بهز بن حكيم قال: حدثني 
اأبر قال: )اأمك(، قال: قلت: ثم َمن قال: )اأمك(، قال: قلت: ثم َمن  من 
قال: )اأمك(، قلت: ثم َمن قال: )اأباك(، قال: قلت: ثم َمن قال: )ثم الأقرب 

فالأقرب( )17(.
وعن اأبي هريرة  ر�ضي اهلل عنه  ، قال: يا ر�ضول اهلل من اأحّق النا�س بح�ضن 

�ضحابتي قال: )اأمك، ثم اأمك، ثم اأمك، ثم اأبوك، ثم اأدناك اأدناك()18(.
وهي  اأمي  علي  قدمت  قالت:  عنهما  اهلل  ر�ضي  بكر  اأبي  بنت  اأ�ضماء  وعن 
م�ضركة يف عهد ر�ضول اهلل  �ضلى اهلل عليه و�ضلم ، فا�ضتفتيت ر�ضول اهلل  �ضلى 
اهلل عليه و�ضلم ، فقلت: يا ر�ضول اهلل قدمت علي اأمي وهي راغبة، اأفاأ�ضل اأمي 

قال: )نعم، �ضلي اأمك()19(.

م م (13(

6947  ،6716  ،2534  ،2415  ،2403  ،2231  ،2230  ،2141  ،7186
.997

.7/87 (14(

5369 (15(

.1001
 ،2/206 1691 2534 (16(

م 1/469
 ،2/199 9524 1897 (17(

م

م 2548 5971 (18(

2620 (19(

 .1003
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1977 م

اآنذاك كانت جملة البلدية  تقوم  و ملا كانت املجالت قليلة 
راأ���س  اإم���ارة  ف�ضاء  يف  منرية  الآن  حتى  بقيت  و  املهمة  بهذه 
ال�ضعيد  على  م�ضمونًا  و  �ضكاًل  املجلة  تطورت  قد  و   ، اخليمة 
اأ�ضبحت  فقد  الأخبار،  و  املو�ضوعات  �ضعيد  على  و  الإخراجي 
النظر املتعددة و تغطي غالب الأخبار  بالثقافة ووجهات  تعنى 

مبو�ضوعية و �ضفافية على مر الأيام.
متوز  الرابعة  ال�ضنة  الثالثني  و  التا�ضع  عددها  يف  املجلة 
)يوليو( 1980 م عنون الغالف بعنوان ) رم�ضان �ضهر الهدى 
والغفران ( و �ضدرت املجلة باإ�ضراف املجل�س البلدي الذي كان 
برئا�ضة ال�ضيخ حممد بن �ضقر القا�ضمي و النائب الأول لرئي�س 
املجل�س ال�ضيخ �ضعود بن �ضقر القا�ضمي و مدير البلدية بالوكالة 

احللقة الثانية و الثالثون

ا النعي ش شعيد ال ل� 

شر ا ش و ا ا لة البلدية ب ا
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ال�ضيد عبد اهلل اإبراهيم املو�ضى.
يف الأخبار املحلية ) �ضاحب ال�ضمو رئي�س الدولة ي�ضتقبل اأخاه 
�ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ �ضقر ( وورد يف اخلرب ا�ضتقبال املغفور 
له باإذن اهلل ال�ضيخ زايد بن �ضلطان اآل نهيان للمغفور له باإذن 

اهلل ال�ضيخ �ضقر بن حممد القا�ضمي رحمه اهلل وذلك لتقدمي 
التهنئة مبنا�ضبة �ضهر رم�ضان الكرمي و)برقيات تهنئة( حيث 
قام ال�ضيخ �ضقر بن حممد القا�ضمي رحمه اهلل ببعث برقيات 
رم�ضان  �ضهر  مبنا�ضبة  العربية  الدول  اأم��راء  و  لروؤ�ضاء  تهنئة 
اإ�ضافة  امل��ب��ارك 
ع���ن���اوي���ن  اإىل 
اأخ����������رى م���ث���ل: 
)ال�����ت�����اأه�����ي�����ل 
ال����������رتب����������وي( 
)ت�������ض���ج���ي���ع  و 
امل����������زارع����������ني 
ب������امل������ن������اط������ق 
على  ال�����ض��م��ال��ي��ة 
زراع����ة ال��ع��ن��ب( 
)حتفي  واأي�ضًا 
الكرمي(  القراآن 
)ال�������وع�������  و 
والإر��������ض�������اد يف 
م�����ض��اج��د راأ�����س 
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اخليمة ( و)2534 مولود براأ�س اخليمة 
يف العام املا�ضي( فقد بلغ عدد املواليد 
 2534 اخليمة  راأ����س  يف   1979 ع��ام  يف 
جلنة   ( و  امل��واط��ن��ني  م��ن   1889 منهم 
ق��رو���س الإ���ض��ك��ان ( و يف اخل��رب دعت 
جلنة ق��رو���س الإ���ض��ك��ان امل��واط��ن��ني من 
بلدية  اإىل  التوجه  اخليمة  راأ�س  مناطق 
راأ�س اخليمة للك�ضف عن م�ضاكنهم بغية 

دفع القرو�س امل�ضتحقة عليهم 
و يف ه���ذا ال��ع��دد اأي�����ض��ًا )ال��ت��ع��داد 
ب��دء  ورد يف اخل���رب  ال�����ض��ك��اين ( ح��ي��ث 
ال�ضكان  ع��دد  حل�ضر  امل��ي��داين  العمل 
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ع��ل��ى م�����ض��ت��وى ال���دول���ة و 
)ب���ع���د ان��ت�����ض��ار م��ر���س 
تقرير  ال��وب��ائ��ي  ال��ك��ب��د 
يف  ال�ضحي  الو�ضع  ع��ن 
م��ن��ط��ق��ة احل����وي����الت ( 
حيث مت اإع��داده من قبل 
يف  الوقائي  الطب  اإدارة 
لتقدميه  اخل��ي��م��ة  راأ�����س 
وقد  الطبية  املنطقة  اإىل 
وج��ه��ت ب��ع�����س امل��ط��ال��ب 
والت�ضاوؤلت من املواطنني 
ملدير بلدية راأ�س اخليمة. 
اأخ��رى  عناوين  يف  و 
)ق��ت��ل الأب���ن���اء( اإح���دى 
ال����ظ����واه����ر الأ�����ض����ري����ة 
ال��ق��دمي��ة و)ال�����ض��واب��ط 
املجتمع(  و  الجتماعية 
وحت����ت ع��ن��وان)رخ�����س 
ق���ي���ادة وال�������ض���ي���ارات و 
احلوادث( كان اللقاء مع  
الرحيم  عبد  اأول  املالزم 
مدير  ن��ائ��ب  اإ���ض��م��اع��ي��ل 
اخليمة  راأ����س  يف  امل���رور 
)ع�����امل  ����ض���ف���ح���ة  ويف 
العناوين  تنوعت  غريب( 
رائ��دة  )ط��ري��ق��ة  منها  و 
ل��ت��ح�����ض��ي��ل ال����دي����ون – 
اعماق  تقتحم  كلبة  اأول 
– ل�����ض��و���س  ال���ب���ح���ار 
�ضفحة  ويف  ج��ائ��ع��ون( 

ال�ضحة كان العنوان )داء املفا�ضل( و)التوائم عادات و اأفكار 
و ميول واحدة و ذكاء متقارب( 

و كذلك مو�ضوع بعنوان ) رم�ضان( وتلتها اإعالنات البلدية 
الت�ضاوؤلت  و  امل�ضاركات  تعددت  القراء  ر�ضائل  �ضفحة  يف  و 
يعني(  ماذا  و  )احلب  بعنوان  �ضفحة  تلتها  و  وال�ضتف�ضارات 
)اكت�ضافات  �ضفحة  يف  و   ) طبيعتها  و  اأ�ضبابها  الأح��الم   ( و 
وعلوم( كانت بع�س العناوين ) غ�ضالة الأ�ضنان – جهاز حتذير 

اإلكرتوين – دراجة تطحن الدقيق ...( 

و يف ال�ضفحة )الريا�ضية ( كانت اأهم العناوين ) حممد 

علي كالي يف ل�س فيجا�س باأمريكا بعد ف�ضل اإقامة املبادرة يف 

القاهرة - ع�ضرون دولة لن ترفع اأعالمها يف مو�ضكو – ت�ضكيل 

اللجان الثقافية و الريا�ضية لنادي عمان....( 

و يف ختام املجلة كانت زاوية الأ�ضرة بقلم هيام اأبو مغلي و 

كانت بع�س العناوين ) راقبي طفلك اأثناء النوم – ل تدخن يف 

البيت حتى ل ي�ضاب طفلك بالربو – النطق عند الأطفال( .



ت��ت��ن��اول��ني ط��ع��ام��ًا ���ض��ح��ي��ًا يف  تعلم ك��ي��ف 
تغذية  على  ح�ضولك  مع  وال�ضحور  الإف��ط��ار 

كافية موفورة بال�ضحة.
حياتك  من��ط  لتغريي  الن�ضائح  اتبع   

اأف�ضل النتائج يف �ضهر  وحت�ضل على 
مو�ضمًا  اج��ع��ل��ه  رم�����ض��ان. 

لن����ت����ع����ا�����س ال�������روح 
واجل�ضد اأي�ضًا. 

اأن  ت��ن�����ض��وا  ل   -  1
ت���������ض����رب����وا 
واف��رة  كمية 
م�������ن امل�������اء 
�ضهر  خ���الل 
رم�����������ض�����ان 
اأي  امل��ب��ارك، 

م

م
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ن�ضائح غذائية ل�ضهر رم�ضان

اب يدان ال ي  بدالع ليا  دا   ا



على الأقل 8 اأكواب من املاء يوميًا. قوموا ب�ضرب كميات 
قليلة منها يف فرتات متقطعة من اأجل تفادي اأي انزعاج 

اأو نفخة.
اإنه  املبارك.  رم�ضان  �ضهر  يف  كثرية  فوائد  له  ال�ضُحور   -  2
يقّوي ال�ضائمني وين�ّضطهم خالل نهار ال�ضوم الطويل. 
غنية  الوجبة  هذه  تكون  باأن  ين�ضحون  التغذية  خرباء 
الكامل،  القمح  كخبز  المت�ضا�س  البطيئة  بالن�ضويات 
يف  ت�ضاهم  ف��ه��ذه  ال��ك��ام��ل��ة،  ال��ف��ط��ور  رق��ائ��ق  اأو  الأرز 

املحافظة على م�ضتوى ال�ضكر يف الدم.
ول  ب�ضرعة  بال�ضبع  ي�ضعرون  ممن  كنت  اإذا   -  3

ميكنك  الإفطار،  وجبة  اإكمال  ت�ضتطيع 
بعد  اإىل  الرئي�ضي  الطبق  ت��اأخ��ري 

قد  تكون  هكذا  املغرب.  �ضالة 
الوقت  م��ن  مت�ضعًا  اأحت��ت 

ل���ك���ي ت��ه�����ض��م ال��ت��م��ر 
وال�ضلطة  وال�ضوربة 

تخفف  وب���ال���ت���ايل 
م����ن اإم���ك���ان���ي���ة 

تلبك  ح����دوث 
لديك  امل��ع��دة 
الذي قد ينتج 
ع�����ن ت���ن���اول 

كمية كبرية من 
الطعام بعد يوم طويل 

من ال�ضيام.
رم�ضان  �ضهر  خالل  القهوة  ت�ضرب  اأن  حتب  كنت  اإذا   -  4
اأو  �ضاعة  بعد  القهوة  �ضرب  م��ن  ب��اأ���س  ف��ال  امل��ب��ارك، 

�ضاعتني من تناول اإفطار متوازن و�ضحي.
حدوث  اإىل  الطعام  تناول  روتني  يف  التغيري  ي��وؤدي  قد   -  5
على  احر�س  الأمر  تتجنب حدوث هذا  لكي  الإم�ضاك. 
اأن تتناول كمية وافرة من اخل�ضار والفاكهة واحلبوب 
الكاملة والبقوليات وا�ضربي كمية كافية من املاء، وحاول 

اأن متار�س ن���وع من الن�ضاط البدين خالل يومك.
من  جزءًا  واملك�ضرات  املج�����ففة  الفواكه  التمر،  ي�ضكل   -  6
النظام الغذائي ال�ضحي خالل �ضه���ر رم�ضان املبارك. 
الغذائية  بالعنا�ضر  اجل�ضم  ت���زّود  امل���اأك���ولت  ه��ذه 
ب��ال��ط��اق��ة،  اأي�����ض��ًا غنية  وه���ي  ال�����ض��ّح��ي��َة 
وبالتايل ت�ض����اعد يف املحافظة 
ع��ل��ى احل��ي��وي��ة ط���وال 

هذا ال�ضهر الكرمي
الإفطار  اإن بدء   - 7
بطبق من ال�ض�����وربة 
ويدفئها  امل��ع��دة  يلنّي 
ب��ع��د ن���ه���ار ط���وي���ل من 
ال�ضوم، ويعّو�س ال�ضوائل 
ال���ت���ي خ�����ض��ره��ا اجل�����ض��م 
اله�ضمي  اجل��ه��از  ��ر  وي��ح�����ضّ

ل�ضتيعاب كامل الوجبة. 
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م  –  1
هو: �ضيام العامة عن الطعام و ال�ضراب و�ضيام اخلا�ضة عن �ضوى 

اهلل تعاىل، و قد قلت يف ذلك:

م

 –  2
باب الفتقار اإليه و ال�ضتغناء به.

 –  3
ل جتعل اهلل تعاىل اأهون الناظرين اإليك

م  –  4
باحلب  العامل  لإعمار  تعاىل  اهلل  ر�ضحه  الذي  الن�ضان  اإنه 

فهدمه بالظلم
 –  5

اخرت من ال�ضحاب يف الدنيا من حتب اأن يكون �ضاحبك يف 
الآخرة و ل تن�س قول اهلل تعاىل: ) الأخالء يومئذ بع�ضهم لبع�س 

عدو اإل املتقني(
 –  6

اأعمى ت�ضتهويه اخلرائب

م  –  7
م؟

من  نبت  ج�ضم  كل   ( �ضلم  و  عليه  اهلل  �ضلى  اهلل  ر�ضول  قال 
ال�ضحت فالنار اأواى به (

ء؟  –  8
يروح العناء و ل ي�ضفي الداء

 –  9
الظهور ق�ضم الظهور

 –  10
الطفل يلهو ب�ضيارة و دمية و عندما يكرب يتعلق قلبه ب�ضيارة و 
امراة، ولذلك مازال من مراهقي الدنيا، اأما الرجل النا�ضج فاإنه 
اأ�ضباب احلياة التي مت�ضي احلياة بها و بدونها و لكن  يراها من 

قلبه ل تتحقق حياته �ضوى باهلل تعاىل.
 –  11

؟ م
قل اللهم اين ا�ضتغنيت بك عن اأغنياء الدنيا و فقراء الآخرة

 –  12
قل يا جميل ا�ضرت اأو�ضايف الرديئة بهباتك ال�ضنية
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عبد الرزاق م�شطفى معروف

وم�ضات رم�ضانية



 –  13

 –  14
يا خالق الأرواح يف ناياتها      لك ت�ضتكي فيما اأعاين عربتي

 –  15

تنكرت له لقطع العربي عن تراثه و بعرثته يف جوانح اخليال 
ومتاهات الأوهام

 –  16
الن�ضان و هو �ضحية نف�ضه

 –  17
اأن نتعرف على الظاهر

 –  18
اإذا كنت مع اخلالق اأديبَا و راأيت بعني الب�ضرية اأن اخلالئق 

بني عدله و ف�ضله
 –  19

باملداراة و ال�ضماح و املزيد من �ضالح نف�ضك
 –  20

ماقاله ال�ضاعر:
م

و لبن اجلوزي: ) اأعجب العجائب، �ضرورك بغرورك، و�ضهوك 
يف لهوك، عما قد خبىء لك(

 –  21
الأم و املعلم

 –  22

اخللق كلهم عيال اهلل

 –  23
نف�ضه،   ) �ضو  برنارد   ( جواب   ) توينبي   ( املوؤرخ  اأجاب  لقد 

ل  الن�ضان  اأن   ) ويل�ضون  كولن   ( يرى  و  الدين  اىل  العودة  هو  و 

يعرف عظمته ما مل يكت�ضف مداها خالل جتربة روحية مركزة و 

يف و�ضع هذه التجربة اأن تطلق �ضراحه من حماقاته ال�ضخ�ضية، 

حتى الالمنتمي يح�س يف اأعماقه بحاجة اإىل دين هو جمموعة من 

احلقائق عن هدف الن�ضان و عالقته باهلل.

و ما اأح�ضن  ما قاله ) الدكتور حممد الرا�ضد ( يف كتابه ) 

الحتاد و امل�ضتحيل ( �س 130 :  ) و لعل اأزمة احل�ضارة الغربية 

، تعود يف اأ�ضبابها بعيدة املدى اإىل ن�ضيان الوجود الكلي و حتويله 

اإىل اأداة يف خمرب خا�ضعة للف�ضف�ضة و التجزئة و التحليل ، و عدم 

النظر اإليه باأفقه الكلي ، الأمر يتطلب من الغرب بل ي�ضتوجب عليه 

التوازن  اإعادة  امل�ضاهمة يف  �ضاأنه  و هذا من  الديني  تنمية ح�ضه 

اأن�ضنة  بني الن�ضان ال�ضلعي الذي كاد اأن يتحول اإىل �ضيء، و بني 

الأ�ضياء عن طريق الوعي بالذات و الوجود الكلي �ضواء ب�ضواء، اأي 

اأن حل التاأزم الذي تعانيه املدينة الغربية، يتطلب بل وي�ضتوجب 

توليد �ضرب من التوق اجلماعي للتجربة بكل اآفاقه املعقلنة .

اأي ل يعتمد جتربة �ضوفية تقوم على رف�س متطلبات احلياة 

بهدف  امنا  و  كثافة،  اأكرث  روحية  جتربة  حتقيق  بهدف  اليومية 

يف  غو�ضَا  عليها  التعايل  الوقت  بنف�س  و  اليومية  املتطلبات  متثل 

لالن�ضان  العام  املنحى  يتحقق  بذلك  و  العامل  و  الذات  حموري 

احل�ضاري الذي يتمركز جهاده على حمور التحليق بالإن�ضان تلقاء 

اهلل خا�ضعًا له يف دون اأن يفقد ارتباطه بالأر�س..
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نا�شر البكر الزعابي

نور الأمني عامل ب�ضيط هادئ  وديع 
قبل  عمله  يبداأ   ، الهدوء  يع�ضق  م�ضامل 

�ضروق ال�ضم�س وحتى املغيب دون كلٍل اأو 

ملل ،متامًا كما تعّود منذ نعومة اأظافره 

واحلافز  والن�ضاط  ب��اجل��ّد  م�ضتعينًا   ،

لعائلته  م�ضكن  بتوفري  الكبري  املعنوي 

ال�ضغرية وب�ضعٍر معقول ، يليه حلم اآخر 

قرب  وال���ض��ت��ق��رار  ال��زراع��ة  يف  بالعمل 

الأ�ضرة ، من اأجل ذلك بداأ رحلة الكفاح 
اأجل حتقيق طموحاته  بعيدًا من  وتغّرب 

بالعزمية وال�ضرب.

يتكون من  العامل  املحيطات يف  اأكرب 

قطرات �ضغرية من املاء

كي�ضه  م��ع  ي��ب��داأ  ال���ذي  ال��ط��م��وح  اإن 

الكبري وهو يجمع الأوراق املت�ضاقطة بني 

الأر�ضفة والطرقات يف اجتهاٍد ومثابرة ، 

قرابة  العمل  هذا  ويوا�ضل  لفتة  وحيوية 

عقٍد من الزمان ،

ترافقه املكن�ضة ورغم التعب وامل�ضّقة 

واخ��ت��الف   ، وال��زم��ه��ري��ر  اللهيب  وب��ني 
ف�ضول ال�ضنة 

فهو يوا�ضل عمله م�ضتعينًا بالأمل.

اإمنا الق�ضد من الوجود … الطموح 

اإىل ما وراء الوجود

)

الق�ضرية  امل�ضتمر وحواراته  انحناوؤه 

بعائلته  وت��ف��ك��ريه  وال�����ض��م��ت  وال��ت��اأّم��ل 

عن  وبحثه   ، تنتهي  ل  التي  وم�ضاريعه 

لإمكانياته  منا�ضب  ب�ضعٍر  متمّيز  مقاوٍل 

ال�ضوء  وانك�ضار  املاّرة  تقابلها حتيات    ،

وابت�ضامة هادئة تبعث الطماأنينة للنفو�س 
وتلّون يومياته باحلب والعطاء .

القائمون على ال�شمت

مثل ب�شاطة املاء
اإىل ال�شديق نور الأمني

انزل برغباتك اإىل م�ضتوى دخلك احلايل، وارتفع بها فقط عندما ي�ضمح 
لك بذلك دخلك املرتفع.
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الأوهام يجدها  اآماله على  يبني  من 
تتحقق يف الأحالم

لل�ضدف،  �ضيئًا  يرتك  مل  الأمني  نور 
و�ضعى لك�ضب الر�ضا والقناعة منذ اليوم 
الت�ضامح  اأر����س  يف  يعمل  ولأن���ه  الأول 
ب��راح��ٍة  �ضعر  ف��ق��د   ، وال��ع��ط��اء  واخل���ري 
نف�ضية كبرية وتاأقلم �ضريعًا ون�ضاأت األفة 

بينه وبني املكان ب�ضرعٍة قيا�ضية.
يظن النا�س اأن ال�ضعور بال�ضعادة هو 
�ضحيح  هو  العك�س  ولكن  النجاح  نتيجة 

النجاح هو نتيجة ال�ضعور بال�ضعادة

فتحت ظل �ضجرة يف برهة ا�ضرتخاء 
هادئة تكتمل ال�ضعادة يف قلبه النقي وهو 
ويقوده  الكبري  طموحه  من  �ضيئًا  ينجز 
يتاأمل  ، حينما  التاأمل نحو طريق جديد 

واجهة املحالت وال�ضيارات  .
ب�ضا�ضة  ي��رى  وه��و  ال�ضرور  يغمره  و 
ميار�س  ف��راغ��ه  اأوق���ات  ويف   ، العابرين 
ال��ورد  اأوراق  جمع  يف  املحببة  ه��واي��ت��ه 

املت�ضاقطة يف �ضمت وتركيز �ضديد
من �ضح فكره اأتاه الإلهام، ومن دام 

اجتهاده اأتاه التوفيق.

..Úنور الأم
 ، اجلميع  يعرفك  اأن  املهم  من  لي�س 
�ضادق  منوذج  فاأنت  تعرفهم  اأنك  املهم 
الذي  املجتهد  املخل�س  املثابر  للعامل 

يوؤدي عمله و اأمانته بدقة ويكافئه اهلل عز 
وجل بربكٍة يف الرزق وباحلياة ال�ضعيدة 

الآمنة ويحقق ال�ضعادة لأ�ضرته.
لقد عّلمنا نور الأمني در�ضًا غاليًا يف 
للياأ�س  ال�ضت�ضالم  وعد  واملثابرة  اجلد 
ال�ضعاب  ل��ن��ا  ب���دت  م��ه��م��ا  والإح���ب���اط 
وامل�ضقة ونحن نقبل على م�ضروٍع ما ، فال 
املحبطني  لأحاديث  الإ�ضغاء  من  فائدة 
هي  امل��ت��ك��ررة  وامل���ح���اولت   ، ال�ضلبيني 

�ضبيلنا نحو حتقيق النجاح

ال��رائ��ع  ال��ف��ن  تعلم  اإىل  ب��الإ���ض��اف��ة 
)اأداء الأمور( ، تعلم الفن الرائع الآخر 
)عدم اأداء الأمور( .. فان حكمة احلياة 

تت�ضمن عدم اأداء ما لي�س ب�ضروري
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مواقف  فيه  وتباينت  رم�ضان  ب�ضهر  الإ�ضالمي  الأدب  احتفى  ولقد 
الأدباء وال�ضعراء ، فمنهم من رّحب به ومنهم من اأظهر اأهمّية ال�ضوم 
طريقة  و�ضف  من  ومنهم   ، رم�ضان  هالل  بو�ضف  اهتّم  من  ومنهم   ،
ا�ضتقبال هذا ال�ضهر الف�ضيل   ، ومنهم من حتّدث عن ف�ضائله وبركته ، 

ومنهم من حملت ق�ضائدهم طابع التوجيه والن�ضيحة  . 
بالن�ضبة ل�ضعراء الأدب الإ�ضالمي فقد حر�ضوا على اإبراز  اجلوانب 
الجتماعية والنفحات الإلهية لهذا ال�ضهر . ومن ال�ضعراء الذين تناولوه 
باأ�ضعارهم : ابن ال�ضبا اجلذامي، وابن حميد�س ال�ضقلي، وابن درّاج 
الق�ضطلي، وابن قالق�س اللخمي، وال�ضنوبري، والبهاء زهري والأرجاين 

وغريهم. 
لقد رّحب ال�ضاعر الأندل�ضي ابن ال�ضبا اجلذامي بهالل رم�ضان  

وحثنا على اغتنام تلك النفحات الإلهية  :
م

م

ورّجب ال�ضاعر حممد اإبراهيم جدع برم�ضان اأي�ضًا وو�ضفه قائاًل :

ولكن رغم ح�ضور رم�ضان يف ال�ضعر العربي القدمي فقد كان ح�ضورًا 

خافتًا، وازداد ح�ضوره  يف الع�ضر احلديث، ولكن يف احلالتني مل يكن 
ح�ضوره يتنا�ضب مع مكانته الدينية والروحية .

الروحّية  اجلوانب  اإب��راز  على  احلديث  الع�ضر  �ضعراء  حر�س  وقد 
لهذا ال�ضهر . ونذكر منهم  ال�ضاعرة علّية اجلعار يف ديوانها )مهاجرون 
بال اأن�ضار ( حيث رحّبت  يف رم�ضان - �ضهر الهدى - وحتدثت عن �ضهر 
)ابنة  بعنوان  اآخر  ديوان  ولديها   ، برم�ضان  املعتمرين  ال�ضوم وجتربة 

الإ�ضالم( وفيه  ق�ضيدة �ضعرّية بعنوان ) رم�ضان( تقول فيها :
م م
م

ونذكر من ال�ضعراء اأي�ضًا  ) ي�ضن الفيل( من م�ضر وهذا مقطع من 
ق�ضيدته )ما اأكرم ال�ضوم( ناجى فيها رّبه طالبًا الرحمة والعفو وحّث 

ال�ضائمني على اغتنام هذا ال�ضهر الف�ضيل والرجوع للتقوى : 

م م

------------                              

ولقد كتب ال�ضاعر )اأحمد عبد احلفي �ضحاتة ( عن ف�ضائل هذا 
ال�ضهر الكرمي يف ق�ضيدته )رم�ضان مو�ضم احلب والنور (:

م
م

م م

م م
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احتفاء الأدب الإ�سÓمي 

شها �شري‘ رم�سان بقل 



م

اخلري  �ضهر   ( بعنوان  ق�ضيدة  ناجي  اأحمد  الغني  عبد  ولل�ضاعر 
والنفحات( يقول فيها:

عرب  ح�ضني  رم�ضان  عن  كتبوا  الذين  ال�ضعوديني  ال�ضعراء  ومن 
وح�ضن عبد اهلل القر�ضي وح�ضني �ضرحان،  وحممد ح�ضن فقي ، وحممد 
عليان  علي  بن  ونا�ضر   . الأم��ريي  الدين  بهاء  وعمر   ، ج��دع  اإبراهيم 

و�ضلمان بن زيد اجلربوع وحيدر الغدير..
ومن ق�ضيدة ال�ضاعر ح�ضني عرب )ب�ضرى العوامل ( وكانت ُتدّر�س 

يف املناهج ال�ضعودية يقول يف مطلعها : 

وال�ضاعر نا�ضر بن علي علّيان يف ق�ضيدته )بّوابة الغفران( يقول:

م 
وهناك كثري من ال�ضعراء حتّدثوا عن واقع احلال املرتدي وحّثوا على 

الأمل بعودة رم�ضان والأمة الإ�ضالمّية اأكرث قّوة كما كانت �ضابقًا .
كما كان لوداع رم�ضان نكهة خا�ضة عند ال�ضعراء، وداع ممزوج باأمل 
الفوز بالغفران . ومثال على ذلك ما جاء بق�ضيدة ال�ضاعر �ضلمان بن 

زيد اجلربوع )عندما يغرب اجلالل( يقول فيها :

      ولقد �ضارك النرث جنبًا اإىل جنب مع ال�ضعر يف الحتفاء برم�ضان 
.  ونذكر هنا جنيب حمفوظ يف روايته ) املرايا( حيث  وذكر ف�ضائله 

و�ضف من خاللها ا�ضتقبال النا�س رم�ضان والحتفاء به :

» يرتاءون على �ضوء الفواني�س وهم يلّوحون بها يف اأيديهم ويرتمّنون 
باأنا�ضيد رم�ضان..«

لهذا  النا�س  ا�ضتعداد  رم�ضان(   ( ق�ضة  اإدري�س يف  يو�ضف  وو�ضف 
ال�ضاعر  وهناك   . الإفطار  وو�ضف طه ح�ضني حلظات   ، الكرمي  ال�ضهر 

اأحمد �ضوقي قال يف كتابه )اأ�ضواق الذهب ( عن ال�ضوم :
» يك�ضر الكرب ويعّلم ال�ضرب وي�ضن خالل الرب ..« وكذلك يحيى حقي 
قّدم لنا من خالل كتابه ) من في�س الكرمي( ذكرياته مع رم�ضان واأظهر 
لنا عادات النا�س واحتفائهم برم�ضان و�ضّور  تلك املنا�ضبة الدينّية التي 
متتزج بها عنا�ضر الحتفاء ال�ضعبي بالعنا�ضر الروحّية الدينّية م�ضلطًا 

ال�ضوء على  في�س النور الذي ينبعث فيه .
وهناك الكثري من الأدباء وال�ضعراء ممن انتقدوا العادات اخلاطئة 
التي يّتبعها بع�س ال�ضائمني يف هذا ال�ضهر مثل الحتفاء بالطعام بدًل 
من ال�ضيام وعادات الإ�ضراف وال�ضراهة ، ومثال على ذلك ما جاء يف 

اإحدى ق�ضائد معروف الر�ضايف :
م م م م
م

م

يليق  كبريًا  الأدب  يف  رم�ضان  ح�ضور  يكون  اأن  نتمنى  اخلتام   ويف 
ومكانته  واأهميته  ال�ضهر  هذا  لروحانية  نظرًا  الروحّية  املنا�ضبة  بهذه 
لدى العامل الإ�ضالمي  ، واأمتنى اأن تزداد امل�ضابقات لل�ضعر الرم�ضاين  

تتطرق لوهجه واأبعاده وانعكا�ضاته الروحّية .
واأخريا نختتم  بهذا البيت من ق�ضيدة ال�ضاعر حممد ح�ضن فقي 

يقول فيه:

áª«ÿG ¢SCGQ ájó∏H á∏› - 2018 /06 - 493 :Oó©dG

39

أدب وثقافة

mun r a k a e



التي    اأن��واع الطيب  اأن نتعرف  على    ال�ضانحة �ضنحاول   و يف هذه 
ت�ضتخرج من امل�ضادر الأولية و ا�ضتعمالتها  وما كان له ح�ضور يف ال�ضعر 

ال�ضعبي النبطي الإماراتي و املو�ضوعات الذي دار حولها 
الطيب لغة : 

ُيَتَطَيُّب به من عطٍر ونحوه الأَف�ضُل من ُكل �ضيء، ومنه:  الطيُب ما 
َطيُب  ويقال  وُطُيوب   اأَط��اب،  )واجلمع(:  احلياة.  وطيُب  العي�س  طيُب 
َرائَحة َعطَرة طيب ،و هو   اأَي   : َرائَحة َطيَبة  الرائَحة : َعطُر الرائَحة و 
كل ما يتطيب به حل�ضن رائحته وترد مع كلمة الطيب دائًما كلمة العطر

  العطُر : لغة ا�ضم جامع للطيب، مفرد و اجلمع : ُعُطور  و  اأَعطار  
بالطيب  نف�ضها  تتعّهد  وُمَعطرة:  امراأَة َعطرة ومعطري  العرب:  وتقول   ،

وُتكرث منه، فاإذا كان ذلك من عادتها، فهي معطار  و معطارة
ومن اأنواع الطيب التي ت�ضتخرج من العنا�ضر الأولية : 

  امل�ضك  الأ�ضود : بك�ضر امليم و�ضكون ال�ّضني : طيب معروف ، َواحَدُتُه 
ُيذّكر  الَغَزال )  َدم  ُيَح�ضُر من  الطيب  َنوع مَن   . : م�َضك  . جمع  م�ضَكة 

ويوؤّنث (
قال اجلوهري : امل�ضك من الّطيب ، فار�ضي معّرب و اأ�ضله الفار�ضي 

) م�ضك (  : وكانت العرب ت�ضّميه امل�ضموم . 
امل�ضك   : حجر  ابن  احلاف  عن  نقاًل  البنايّن  قال  ال�ضطالح  ويف 
دم يجتمع يف �ضّرة الغزال يف وقت معلوم من ال�ّضنة ، وعبارة عن  مادة 

من  نوع  وهَو  الغزال  من  ا�ضتخرجها  يتّم   ، اللون  �ضمراُء  َعطرة  ُدهنية 
الظباء ، تتكّون يف غدة كي�ضية يف بطن ذكر غزال امل�ضك ، ول توجد غدة 
امل�����ض��ك                     يف الإناث وحجمها مبقدار بي�ضة الدجاج، وتكون 

درجة لزوجة امل�ضك كالع�ضل، ورائحته قوية.
العطور  م��ن    اإن��ه  العطور حيث  اأن��واع  اأ�ضهر  امل�ضك  يعترب عطر  و  
�ضبه  مناطق  اإىل  ُيجلب  ك��ان  حيث  العرب  عنَد  القدم  منذ  املعروفة 

اجلزيرة العربية من الهند والتبت مع القوافل التجارية،
وي�ضتخدم امل�ضك يف �ضناعة اأفخم العطور لرائحته القوية وامل�ضتمرة 
لأطول فرتٍة ممكنة، وتختلف جودة امل�ضك ح�ضب اختالف عمر الغزال 

واملو�ضم الذي يتّم ا�ضطياده فيه ، 
وقد ورد ذكر امل�ضك يف القراآن الكرمي يف و�ضف الأبرار{ُي�ضَقوَن من 

َرحيٍق خَمُتوٍم خَتاُمُه  املطففني} » 25-26 «
ُلوُف َفم ال�ضائم اأَطَيُب عنَد اهلل من  و يف احلديث ال�ضريف: )  خَلُ

ريح امل�ضك  ( رواه البخاري

امل�ش يف ال�شعر  ال�شعبي الإماراتي 
اأحبوا رائحة املراأة املتطيبة به ، وكما كان  اأحب ال�ضعراء امل�ضك و 
ح�ضوًرا  له   فاأ�ضبح  ال�ضعراء  عامل  امل�ضك   غدا  اخلا�س  عاملها  للمراأة 
وا�ضًحا  ، فكما كان له ح�ضوًرا وا�ضًحا يف الأدبي العربي  غدا له ح�ضور 

زينة املراأة الإماراتية يف الذاكرة ال�شعرية ال�شعبية

الطيب و العطور 

امل�ش
ي �شة ال ا

 “ ”

م
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حفلت  حيث  ال�ضعبية  الق�ضائد  يف  م�ضابه  
بح�ضوره  النبطية  و  الق�ضائد  من  العديد 

حينما  و�ضف به ال�ضعراء املحبوبة 
ومن ذلك ق�ضيدة نظمها  ال�ضاعر  علي 
و�ضهرته  ال�ضام�ضي  حم��ني  ب��ن  حممد  ب��ن 
)حمني ال�ضام�ضي( املولود يف  بلدة احلرية 
باإمارة ال�ضارقة ، يف الربع الأخري من القرن 
امل�ضادر  واختلفت  الهجري  ع�ضر  ال��ث��اين 
اإىل  اأبو �ضهاب  يف تاريخ وفاته فذهب حمد 
اإنه تويف حوايل عام 1247ه وتذكر م�ضادر 
اإىل  يتحدث  1260ه  ع��ام  ت��ويف  اإن��ه  اأخ���رى 
جمال  عن  متحدًثا   علّي  امل�ضمى  �ضاحبه 

احلبيبة 

اللي : مبعنى الذي .
ما  وه��و  ال��راأ���س  �ضعر  جديلة   : جمدله 

فرية، َعقي�ضة ُجدل من ال�ضعر ونحوه، �ضَ
 ، نف�ضه   : ال�ضائل  ر���س  امل��اء  من  وتفرق  �ضال  ما   : لغة  الر�ضو�س 
اأو نحوه  اأداة جتعل املاء  اآلة من ر�س:  �ضبه متفرقا  و منه املَر�ضة ا�ضم 
والر�ضو�س  وَمَرا�ّس.  يندفع متناثًرا :-مَر�ّضة ماء/ عطر، جمع مَر�ّضات 
اجلميلة  الروائح  من  واجل�ضم  ال�ضعر  على  ير�س  ما  كل   : ا�ضطالحا  
ريحان وحملب  ورق  اإع��داده من   الإم��ارات على  اأه��ل  واعتاد  والعطرة 
تخلط  ثم   وناعمة  جافة  املقادير  جميع  وتكون  وحناء  مطحون  وم�ضك 
معني  مقدار  ويوؤخذ  ال�ضتعمال  وعند  وع��اء  يف  وتو�ضع  بع�س  مع  كلها 
و  اجل�ضم  به  ويفرك  ال�ضعر  على  ويو�ضع  احلناء  كعجن  بلماء  ويعجن 

ال�ضعر  ليعطي  رائحة عطرية �ضذية عطرية.
موجودة يف  منطقة   اإيل  قدمًيا  داري��ن  ا�ضم  يرجع   : داري��ن  م�ضك 
البحرين ، ويقال اإنه كان ياأتي اإليها بامل�ضك من بالد الهند وكان ي�ضمي 
مب�ضك دارين ، وذكر يف اللغة العربية اأنه من الفعل داري ، ويعني العامل 
باخلرب ، و يطلق ا�ضم دارين اأي�ضا على علي بلدة تقع على �ضفاف اخلليج 
يف  ال�ضرقية  باملنطقة  القطيف  حمافظة  يف  تاروت  جزيرة  يف  العربي، 
اململكة العربية ال�ضعودية، كانت مركز جتارة اللوؤلوؤ يف القطيف يف العهد 
والعطور  امل�ضك  ب�ضائع  اإليه  ترد  الذي  دارين  ميناء  بها  كان  العثماين 
والأحجار  وامل�ضك  والبخور  الهند  من  والتوابل  واملن�ضوجات  وال�ضيوف 

الكرمية والعاج 
و قد عطرته  املحبوبة  راأ���س  �ضعر  م��ن    داري��ن  رائحة م�ضك  تفوح 
بالر�ضو�س  امل�ضنوع من امل�ضك  وهي من �ضدة جمالها تفدى باأربع من 

بنات من بنات احلب�ضة .
و لل�ضاعر  خلفان بن عبد اهلل بن يدعوه وهو من �ضعراء دبي ، املولود  
1956  نظرة حيث  يف منت�ضف القرن التا�ضع ع�ضر تويف رحمه اهلل يف 
يرى اأن ريق هذه املحبوبة  األذ من ال�ضراب الطيب املذاق ، اأما رائحتها 

فهي  اأطيب من رائحة امل�ضك العطرة و من كل اأنواع الطيب 

و لل�ضاعر �ضعيد بن عتيق الهاملي  ولد  1875م  و وفاته �ضنة 1919 
بال�ضفرة من حما�ضر ليوا التابعة لأبوظبي  وقد اأجاد يف �ضعر الطارج 

والوّنه

ياب :  حمل معه ، اأطيب جمع طيب ،  انفحات : مفردها نفحة و 
اجلمع : َنَفحات و َنفَحات  وهو  َن�َضم �َضريع َيُهب يف َفرَتات ُمَتقّطعة. طيب 

ترتاح له النف�س.
هذه  الرياح التي هبت حملت  بني طياتها �ضروبا خمتلفة من اأطياب 
الأحبة من م�ضك و زباد يفوح منها فرتتاح النف�س و تهداأ من الأ�ضواق 

التي توؤرقها  
ويف ق�ضيدة قالها اأحمد بن علي الكندي يف الغزل وهو من �ضعراء 
ا�ضتهر  و   26/12/1985 وتويف يف  1940م  املولود  عام  اأبوظبي   اإم��ارة 
با�ضم الكندي وهو ا�ضمه العائلي وينتمي لقبيلة امل���رر،             و   يعد 
من  ال�ضعراء الذين �ضاهموا يف تطوير الق�ضيدة ال�ضعبية واملحافظة على 

وجودها وجمالها.

ال�ضكل وحالوة  احلديث   تت�ضم بجمال  التي  املحبوبة  ي�ضور جمال 
التي فاقت كل رائحة  و  الطيبة  امل�ضك   ن�ضائمها رائحة  حيث تفوح من 

اأخرى .
و للم�ضك ح�ضور جلي ووا�ضح يف ق�ضائد ال�ضاعر  را�ضد بن �ضامل 
1980(وهو   اأكتوبر   1905-22( ال�ضويدي  جربان  بن  الرحمن  عبد  بن 
�ضاعر اإماراتي من �ضعراء  عجمان و�ضمي ب ”اخل�ضر“ ل�ضمرٍة خفيفة 
يف لون ب�ضرته و يعد  من اأبرز �ضعراء ال�ضعر ال�ضعبي يف دولة الإمارات 

ويف ق�ضيدة ي�ضور فيها جمال املحبوبة  بقوله  :
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ريجه : بقلب القاف جيم الريق – الر�ضاب . الُلّعاُب. )واجلمع(: 
اُب �ضَ اأرياق، ورياق وهو الُرّ

م�ضج : بقلب الكاف جيم م�ضك .
لقوا به : مت اللقاء به  

و  كاللوؤلوؤ  جميلة  فاأ�ضنانها  مب�ضمها  بجمال  املحبوبة  ه��ذه   تتميز 
املرجان و ريقها كالع�ضل  وما اأن  تهب رائح ن�ضائمها حتى  يفوح منها 

امل�ضك والريحان و الذي يعد من األذ و اأطيب من اأي عطر اآخر  
  و يف ق�ضيدة غزلية  ي�ضور اخل�ضر  امل�ضك وقد فاح و انت�ضر من 
اأن   اأثواب املحبوبة حيث تعطر مالب�ضها بامل�ضك و بخا�ضة الأردان وما 

تتحرك حتى تفوح  رائحة امل�ضك من اأردانها  

دن  �ضُل الُكّم ُيَقاُل: َقمي�س َوا�ضُع الُرّ ّم اأَ دُن( بال�ضَّ اأردانك : . )الُرّ
َواجَلمُع )الأَرَداُن(. يفوح تظهر رائحته ، ليتك اأ�ضلوب متني ، اتالجي 

بقلب القاف جيم اتالقي اأي نلتقي
تفوح  رائحة امل�ضك من اأثوابها عندما تتحرك وكم يتمنى اأن ت�ضدق 

بوعدها فتلتقي يه 
و  يف ق�ضيدة  ) احلديد اتفطر اأولين(   يطالعنا نف�س املعنى حيث 

تفوح رائحة امل�ضك الأدفر من املحبوبة 

امل�ضك الأدفر َذفَر ال�ضيُء : ا�ضتّدت رائحُته ، كُلّ ريح َذكّيٍة من طيٍب 
ٍ طيبًة  اأو َن

اليديل : بقلب اجليم ياء جديلة �ضعر الراأ�س ، جاين حالك اللون 
جميلة هذه املحبوبة مييزها �ضعر راأ�س احلالك ال�ضواد و تفوح منها 

رائحة امل�ضك الأذفر فتعطر املكان بطيب عطرها .
و يف ق�ضيدة اأخرى  اخل�ضر  �ضورة فواحة العطر لهذه املحبوبة ، 
مزج فيها بني اللون والرائحة  حيث ي�ضور  حبة اخلال يف  وجه املحبوبة  

و التي تت�ضابه مع امل�ضك الأ�ضود يف لونها  

اخلال : نقطة �ضوداء دائرّية ال�ضكل وتتباين يف حجمها بني ال�ضغر 
والكرب، وعادًة ما تكون عالمًة من عالمات اجلمال واحل�ضن كما يتغّنى 

بها بع�س ال�ضعراء، وتت�ضابه يف لونها بلون امل�ضك الأ�ضود .
الوجنة : َما ارَتَفع من اخَلدين. لرجن :   �ضجر مثمر من الف�ضيلة 
الربتقالية دائم اخل�ضرة ، ثمرته كروية ال�ضكل، ، لونها برتقايل داكن 
عند اكتمال ن�ضجها، واأزهار الالرجن بي�س ذوات رائحة طيبة ت�ضتعمل 

يف �ضنع العطور 
ي�ضبة حبة اخلال يف وجه املحبوبة بلونها الأ�ضود بامل�ضك  فهي ذات 
جمال مميز ، متيزها حبة خال تفوح منها رائحة امل�ضك،  اإما وجنتها 

فهي كالورد تزينه  ثمرة لرجن 
ويف نف�س املعنى  تطالعنا ق�ضيدة  ) يرح املحبة ( 

منها  تفوح  اللون  �ضوداء  خال  حبة  املحبوبة   هذه  وجه  يزين  حيث 

رائحة امل�ضك الندية
بها  ي��رد  اخل�ضر  قالها  ق�ضيدة  يف  اأم��ا 

على ق�ضيدة لل�ضاعر خليفه بن ماجد.
م

م

هباوات  هباُء : موؤنت اأَ�ضَهُب اجلمع : �ضَ �ضَ
هب ال�ضهَباُء :  املداما : ُمدام اخَلمر ،  و �ضُ
األذ : اأطيب م�ضُك اخلَتام اآَيات مَن الُقراآن : 

اأَي اأَجَمُل َما ُيخَتَتم به لَيرُتَك اأََثرًا يف اخلَتام
من  جاء  الذي  الكتاب  اخل�ضر   في�ضور 
ن�ضج  قد  و  ماجد  بن  ال�ضاعر خليفة  �ضديقه 
امل�ضك  رائ��ح��ة  منه  تفوح  احل���روف  باأجمل 
منه  تفوح  بل  م�ضك  ك��اأي  لي�س  امل�ضك  وه��ذا 

رائحة م�ضك اخلتام 
 25  ( ولد  �ضامل اجلمري   ال�ضاعر  اأم��ا  
– 12  م 1910 تويف 1991-2-28م (  الذي 

اأثرى الأغنية ال�ضعبية الإماراتية بالعديد من الق�ضائد الرائعة و التي ل 
يزال يرددها الكثري اإىل يومنا فهو ي�ضور ريق املحبوبة الذي تفوح منه  

امل�ضك املختوم ومذاقه بال�ضكر 

ويقال  ُعذوبَة.  َع��ُذَب  وقد  الطعم  َح�َضَن  ُم�ضت�ضاًغا  امل��ذاق    : عذب 
َعذبًا.    ا�ضتَقوه  اإذا  ماءهم،  القوم  وا�ضتعذَب  الأعذبان.  واخلمر:  للريق 

اللما : اإ�ضَمر ا�ضمراًرا ُم�ضَتح�َضًنا. 
م الَفم، ثنَتان من َفوُق وثنَتان من  الَثنايا : الأ�ضناُن الأرَبَعُة يف ُمَقَدّ

اأَ�ضَفَل.
ُة   اليكة : وهو اللوؤلوؤ الذي تكون حباته �ضغرية جدا ، لج البحر : الّلَجّ
وجَلاج.  ��ج،  وجُلَ ُلّج،  اأَمواجه)واجلمع(:  وترّدد  البحر  معظم  ُة«:  »الّلَجّ
ق�ضب  من  وهو  �ضكر   : �ضكر  ال�ضواد،  �ضديُد  ��ة:  ّ جُلَ َعي�َضُه  ك��اأََنّ  ويقال: 
له �ضوق طوال   ، النجيلية  الف�ضيلة  نبات مائي من  ُب  الَق�ضَ و   : ال�ضكر 
، ينمو حول الأنهار ، اأزهاره �ضغرية احلجم ، �ضوقه ُمنت�ضبة م�ضقولة 

ُي�ضتخرج منها ال�ضّكر
ي�ضف اجلمري جمال املحبوبة التي تت�ضم بعذوبة اللما و الأ�ضنان 
التي ت�ضبه حبات اللوؤلوؤ اأما ريق هذه احلبيبة فقد جمعت فيه  �ضروًبا من 

اجلمال حيث تفوح منه رائحة طيبة كامل�ضك  اأما مذاق كال�ضكر  
اإحدى  )دمل��ا(  جزيرة  يف  ،املولود   املزروعي  خمي�س  ال�ضاعر   اأم��ا 
اجلزر التابعة لإمارة اأبو ظبي  1914م تويف �ضنة 1985  فما اأن يتذكر 
تلك املحبوبة حتى تهب رائحة  �ضعرها الطيبة  التي تفوح منه  رائحة  

امل�ضك و الزباد
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َزباد : مادة َعطَرة ُتتَخُذ من �ضنور الزباد
من   وه��و  القمزي  الظفري  بطي  بن  خليفة  بن  �ضامل   لل�ضاعر  و    
اإما وفاته  التا�ضع ع�ضر   اأواخر القرن  اإمارة عجمان املولود يف   �ضعراء 
فقد كانت يف عجمان يف �ضنة 1947ي�ضف �ضعر راأ�س املحبوبة وقد فاحت 

منه  وهي على بعد رائحة امل�ضك و الزباد و اأطياب اأخرى 
م

ال�ضاعر را�ضد بن علي بن مكتوم اآل علي و هو اأحد �ضعراء اأم القيوين 
ولد)  1905 تويف 1988( ، ير�ضم اأي�ضًا �ضورة فواحة العطر لهذه الفاتنة،
م�ضك  من  املحبوبة  ن�ضمات  حتمل   و  تهب  التي  الرائحة  في�ضف   

وعنرب اأما ريقها فهو كالع�ضل  يف حالوته و مذاقه 

اÓÿ�سة 

ال�ضعراء  اأ���ض��ع��ار  يف  عالية  مرتبة  امل�����ض��ك   رائ��ح��ة  احتلت  ول��ق��د 
الإماراتيني ال�ضعبيني، فعطروا بها اأ�ضفى اللحظات ال�ضعرية والإن�ضانية 
التي �ضطروها  و ل خالف اأن قلنا اأن عطر  امل�ضك ذلك العطر الأكرث 
اأ�ضناف الطيب ، فال   ال�ضعراء من بني  ال�ضنة  زكاًء والأكرث ترددًا على 
جند  �ضبق  مما  و  امل�ضك  بهما  ويقرتن  اإل  واجلمال  احلب  يذكر  يكاد 
فيها  �ضور  وقد  الإماراتي  ال�ضعبي  ال�ضعر  يف  وا�ضح  ح�ضور  للم�ضك  اأن 
ال�ضعراء جوانب خمتلفة من جمال املراأة �ضواء يف لونه الأ�ضود اأو رائحته 
الرائحة  و�ضفوا  و  الأ�ضود  بامل�ضك  لونها  ف�ضبهوا حبة اخلال يف  الطيبة 
اأثوابها  برائحة امل�ضك  املراأة و من  الراأ�س  التي تفوح من �ضعر  الطيبة 
ال�ضذية كما �ضبهوا  رائحة ر�ضاب فم املحبوبة  برائحة امل�ضك  وختاًما 
من  مت�ضًعا  منا  حمتاًجا  الن�ضاء  زينة  عن  احلديث  يف  الإ�ضهاب  يظل 

التاأمل والكتابة و اإىل نوع اآخر من اأولوان الطيب يف زينة الن�ضاء 

املراجع :
ال�ضعبي  ال�ضعر  م��ن  ت��راث��ن��ا  امل�����ض��در   -

اجلزء الثاين �س 383 ق�ضيدة حايل نحل 

نف�س امل�ضدر من تراثنا ج2 386

- خم�ضون �ضاعرًا من الإمارات« النا�ضر : 

اأبوظبي : هيئة اأبوظبي للثقافة والرتاث ، 

اأكادميية ال�ضعر �ضنة الن�ضر : 2012

-  ديوان �ضامل بن حممد اجلمري املحقق 

: را�ضد اأحمد املزروعي النا�ضر : اأبوظبي : 

نادي تراث الإمارات �ضنة الن�ضر : 2010.

- دي���وان علي ب��ن اأح��م��د ال��ك��ن��دي امل��رر 

للثقافة  اأبوظبي  : هيئة  اأبوظبي   : النا�ضر 

 : الن�ضر  �ضنة  ال�ضعر  اأكادميية   ، والرتاث 

2011
- ديوان را�ضد اخل�ضر ) 1905-1980( 

لل�ضياحة  اأبوظبي  : هيئة  اأبوظبي  النا�ضر 

والثقافة ، اأكادميية ال�ضعر

- ديوان اأنغام تاأليف را�ضد اخل�ضر النا�ضر عجمان : النادي الوطني 

للثقافة والفنون

الثقافة  دائرة   : ال�ضارقة  النا�ضر  اخل�ضر  را�ضد  تاأليف  �ضفرجل   -

والإعالم.

- ديوان ال�ضاعر خمي�س حممد علي املزروعي املحقق : فالح حنظل 

�ضنة الن�ضر : 2005

الفريوزاآبادى  طاهر  اأبو  الدين  جمد  املوؤلف:  املحيط  القامو�س   -

حتقيق: مكتب حتقيق الرتاث النا�ضر: موؤ�ض�ضة الر�ضالة للطباعة 

والن�ضر والتوزيع، بريوت - لبنان ط: الثامنة، 1426 ه� - 2005 

م عدد الأجزاء: 1

- املعجم الو�ضيط جممع اللغة العربية بالقاهرة، ط اخلام�ضة عام 

ج1   ،2011
-مواقع اإلكرتونية 

www.7awaya.com/about.do حوايا :واحة ال�ضعر ال�ضعبي -

www.adab.com - اأدب .املو�ضوعة العاملية لل�ضعر العربي -

- املجلة دبي الثقافية - يوليو 2007

-- كتاب النبات يف جبال ال�ضراة واحلجاز.

-Ambergris”, www.environment.gov.au, Re“ أ ب ^. - 1
trieved 25-10-2017. Edited.

2 - “Musk”, www.britannica.com, Retrieved 25-10-
2017. Edited.

3 - “Musk”, www.drugs.com, Retrieved 25-10-2017. 
Edited
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Editorial
Impact

Zhang Yiyi a Chinese Author said: “Some peo-
ple are alive even if they are actually dead whilst 
others are dead while they are alive”. I started with 
this quote to highlight two important things.

Firstly, leaving an impact is not limited to a spe-
cific person or group of people, but it is available to 
everyone; whoever reaches this level is the winner 
in life and hereafter. Secondly, so many people pass 
over this plant with no recognition. 

Based on the above we understand the implica-
tions’ of the author’s quote. A person remains alive 
through his impact whereas a dead person is a per-
son who spent the joy of his live away from tender-
ness, creativity, achievements, etc. 

There is no doubt that a person who has strug-
gled in his life to be educated, contemporary, active 
and influential would not aspire to leave an impres-
sion to remain alive or to achieve countless gains.  

There are some people with untrue concept; that 
leaving an impact is limited to creators and scien-
tist only. People from different paths, knowledge 
or careers are qualified to leave this effect. In fact, 
the impact is a noble goal that being cared about 
by only wise, creative, excellent and pioneers peo-
ple. Our wise leadership, who  believes in the first 
place, is our role model in life and achievements. 
We should reflect that by standing as examples in 
loyalty & tenderness. 

This will not be achieved only be words but 
rather by actions.

 
Munther Mohammed bin Shekar Al Zaabi
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Ruler of Ras Al Khaimah receives Ramadan well-wishers

His Highness Sheikh Saud bin 
Saqr Al Qasimi, Supreme Coun-
cil Member and Ruler of Ras Al 
Khaimah, received well-wishers 
who came to greet His Highness on 
the advent of Holy Month of Rama-
dan at Khuzam Majlis. 

In presence of H.H. Sheikh Mo-
hammed bin Saud Al Qasimi, 
Crown Prince of Ras Al Khaimah 
and Chairman of the Executive 
Council. 

H.H. Sheikh Saud received greet-
ings from a delegation from Ras Al 
Khaimah Municipality Department 
(RAK MUN) led by its Director-
General H.E. Munther Mohamed 
bin Shekar, and a number of sen-
ior officials. Greetings were also 
received from Sheikhs, senior offi-
cials, dignitaries, heads of local and 

federal depart-
ments, police 
officers, Emiri 
Guard officers, 
businessmen, 
citizens and ex-
patriates, who 
extended their 
best wishes on 
the occasion 
for H.H. Sheikh 
Saud, the leaders 
and people of UAE. They also ex-
pressed their best wishes for Arab 
and Muslim Nations.

Well-wishers prayed to Allah 
Almighty to maintain good health 
for President His Highness Sheikh 
Khalifa bin Zayed Al Nahyan and 
more prosperity and progress to the 

people of UAE, Arab and Islamic 
nations.

The reception was attended by 
Sheikh Omar bin Saqr Al Qasimi, 
Sheikh Khalid bin Saud Al Qasi-
mi, Chairman of Al Marjan Island 
Company, Sheikh Saqr bin Moham-
med bin Saqr Al Qasimi, Chairman 
of RAK Sports & Cultural Club and 
a number of top officials.
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His Highness Sheikh Saud bin Saqr Al Qasi-
mi, Supreme Council Member and Ruler of Ras 
Al Khaimah, has declared that the UAE Armed 
Forces' Unification Day constitutes a precious and 
grand memory, graciously cherished by all Emira-
tis, thanks to the essential role played by the Armed 
Forces in supporting the country's advancement. 
H.H. Sheikh Saud added that the country's Armed 
Forces are the incubators of bravery, heroism and 
sacrifices.

In the celebration of the 42nd anniversary of 
UAE Armed Forces Unification; H.H. Sheikh Saud 
expressed that: ‘UAE Armed forces are proving - 
while standing steadfast in the face of the enemies 
of the homeland - to be capable of ensuring sta-
bility and peace, saying that the successive victories 
achieved by the country's Armed Forces inside and out-
side the country speak for themselves and bear witness 
to the sublime level of excellence and distinction they 
boast at all levels’.

The statement of H.H. RAK Ruler included ‘When 
we speak today about the anniversary of armed forces 
unification, we must pay tribute to the guidance and 
support of my brother President His Highness Sheikh 
Khalifa bin Zayed Al Nahyan, Supreme Commander 
of the Armed Forces. We must also pay tribute to my 
brother His Highness Sheikh Mohammed bin Zayed 
Al Nahyan, Crown Prince of Abu Dhabi and Deputy 
Supreme Commander of the UAE Armed Forces; who 
translated the vision of the President of the Country, 
and advanced the armed forces into new heights un-
til they turned to be a source of pride for UAE people 
and gained admiration of all countries thanks to their 
rapid and remarkable evolution and advanced capabili-
ties. The heroes of the United Arab Emirates set glori-
ous examples of sacrifice and fought the most difficult 

battles to restore legitimacy in Yemen and protect the 
interests of this sisterly nation.

We recall with great pride the sacrifices of the mar-
tyrs of the Armed Forces who graciously sacrificed 
their lives so that the UAE flag continue to fly high in 
all platforms. These sacrifices demonstrate the cohe-
sion of UAE people and the solidarity they have with 
their wise leadership - an example to be emulated by 
the whole world.

On the 42nd  anniversary of our Armed Forces uni-
fication, I extend my highest congratulations to Presi-
dent His Highness Sheikh Khalifa bin Zayed Al Nahy-
an, Supreme Commander of Armed Forces, to His 
Highness Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum, 
Vice President, Prime Minister and Ruler of Dubai, 
and His Highness Sheikh Mohammed bin Zayed Al 
Nahyan, Crown Prince of Abu Dhabi and Deputy Su-
preme Commander of UAE Armed Forces along with 
their brothers, Rulers of UAE, to our sons in the Armed 
Forces and to the people of the United Arab Emirates, 
praying to Allah Almighty to keep the UAE prosperous 
and glorious."

RAK Ruler: UAE heroes set glorious examples of sacrifice
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His Highness 
Sheikh Saud bin 
Saqr Al Qasimi, 
Supreme Coun-
cil Member and 
Ruler of Ras Al 
Khaimah, was 
awarded an Hon-
orary Doctorate 
in Economics in 
recognition of the 
economic growth 
and achievements 
partaken by His 
Highness within 
the Emirate.

Held at the 
Incheon National 
University (INU), 
the ceremony was attended by HE 
Abdullah Saif Ali Al Noaimi, UAE 
Ambassador to South Korea; HE 
Mohamed Al Noaimi, Chairman of 
Ras Al Khaimah Chamber of Com-
merce and Industry; HE Khalid 
Abdullah Yousef, Board Mem-
ber of RAK Ceramics and Ras Al 
Khaimah Economic Zone Authority 
(RAKEZ) and a number of senior 
officials.

In a word to the crowd of students, 
faculty members and Dr. Dong-
Song Cho, President of Incheon 
National University, His Highness 
the Ruler of Ras Al Khaimah ad-
dressed: "I am honored and filled 
with gratitude to receive such a de-
gree from this prestigious univer-
sity.”

In a speech dedicated to attending 
students, H.H. Sheikh Saud reaf-
firmed: “University is what shapes 
your future. It is therefore necessary 
to focus on yourselves as individu-
als and to work towards making a 
difference in the society. Despite 

the long, arduous journey that can 
be exhausting both mentally and 
physically— the successes and the 
culmination of all of your efforts 
and perseverance will indeed pay 
off.”

"As the UAE was being formed, 
South Korea was on the edge of eco-
nomic prosperity, and both of our 
countries have witnessed major de-
velopments over the past decades," 
His Highness added while pointing 
out that South Korea is present to-
day among the G20 members and is 
a world leader in the fields of elec-
tronics and manufacturing.

"Our beloved country is now a 
stabilizing force in the Arab world 
and stands as a model for others. 
We have utilized our oil to build 
prosperous cities and diversified in-
dustries; while also welcoming peo-
ple from all over the world to join 
us in our vision to achieve a science 
and knowledge-based society that 
embraces its many cultures.”

"We have succeeded in improving 
knowledge and education in Ras 

Al Khaimah through Sheikh Saud 
bin Saqr Al Qasimi Foundation for 
Policy Research. The Foundation’s 
research is vital to understanding 
Emirati society and ensures that the 
society is purposefully engaged in 
order to confirm that they are a part 
of our bright future through work-
ing with us at every step.”

Dr. Dong-Song Cho, President of 
Incheon National University, ex-
pressed his pride of the University’s 
recognition to such an inspiring 
leader that has dedicated his life to 
the development of Ras Al Khaim-
ah, stating:

"The vision of His Highness 
Sheikh Saud bin Saqr Al Qasimi, 
Supreme Council Member and 
Ruler of Ras Al Khaimah, can now 
be clearly perceived throughout 
the UAE along with the changes 
in Ras Al Khaimah stimulated by 
economic development. We highly 
praise his leadership and dedication 
to economic development and com-
munity innovation.”

Incheon National University of South Korea Awards Honorary PhD 
to Ruler of Ras Al Khaimah
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H.H. Sheikh 
Saud bin Saqr 
Al Qasimi, Su-
preme Council 
Member and 
Ruler of Ras Al 
Khaimah, stated 
that the UAE, 
under the leader-
ship of President 
His Highness 
Sheikh Khalifa 
bin Zayed Al 
Nahyan, has ex-
ceeded of the 
stage of wom-
en’s empower-
ment to the stage 
of executive 
leadership by women in the public 
and private sectors, based on the 
foundations that were established 
by the late Sheikh Zayed bin Sultan 
Al Nahyan.

During the launch of the first 
regional conference, titled, "The 
Arab Strategies in Combatting Vio-
lence against Women," which was 
organized by the Aman Centre for 
Women and Children. H.H. Sheikh 
Saud stated that: ‘Emirati women 
are currently enjoying their rights, 
gains and leading roles, as the re-
sult of the wise policies of Presi-
dent His Highness Sheikh Khalifa 
bin Zayed Al Nahyan, His Highness 
Sheikh Mohammed bin Rashid Al 
Maktoum, Vice President, Prime 
Minister and Ruler of Dubai, and 
His Highness Sheikh Mohamed bin 
Zayed Al Nahyan, Crown Prince of 
Abu Dhabi and Deputy Supreme 
Commander of the UAE Armed 
Forces, as well as the country’s 
general policies.’

H.H. RAK Ruler, also praised 

the support of H.H. Sheikha Fatima 
bint Mubarak, Chairwoman of the 
General Women's Union, GWU, 
President of the Supreme Council 
for Motherhood and Childhood, 
and Supreme Chairwoman of the 
Family Development, Foundation, 
FDF, the "Mother of the UAE," for 
Emirati women and Arab women 
and highlighted her leading role in 
supporting the rights of women and 
children, through various regional 
and international organizations.

He added that Sheikha Fatima has 
launched many global initiatives 
that aim to improve the living and 
social conditions of women, with-
out discrimination based on religion 
or race.

In her opening speech, Khadija Al 
Ajel, Director of the Aman Centre, 
said that we are honored by the pres-
ence of H.H. Sheikh Saud, which 
highlights his support for Arab 
and Emirati women to obtain their 
rights, gain equality and achieve 
justice against all forms of violence. 
She also hopes that the conference 

will be the start of further Arab and 
regional efforts to change the nega-
tive stereotypes that prevent Arab 
women from developing. She then 
extended her thanks to the wife of 
H.H. Sheikh Saud, H.H. Sheikha 
Hana bint Jumaa Al Majid, for sup-
porting women and the center

Hessa Essa Buhumaid, Minis-
ter of Community Development, 
stressed that the UAE’s wise lead-
ership has prioritized women to 
achieve overall community devel-
opment, as women are key partners 
in the country’s development while 
adding that the UAE has accom-
plished many related achievements.

The conference was attended 
by H.H. Sheikh Saqr bin Moham-
med bin Saqr Al Qasimi and H.H. 
Sheikha Azza bint Rashid bin Hu-
maid Al Noaimi, President of the 
Hemaya Foundation for Children 
and Women in Ajman, as well as 
many Federal National Council 
members and directors of local and 
federal departments.

UAE has exceeded stage of women’s empowerment
 to executive leadership: RAK Ruler
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His High-
ness Sheikh 
Saud bin Saqr 
Al Qasimi, Su-
preme Council 
Member and 
Ruler of Ras Al 
Khaimah, has 
met leading 
archaeologists 
from China 
who are visit-
ing the emirate 
to uncover de-
tails about the 
ancient ‘Silk 
Road’ trade 
links between 
the Far East 
and the Ara-
bian Gulf.

Ras Al Khaimah’s Antiquities and 
Museums Department is collaborat-
ing with the Beijing’s Palace Muse-
um, and United Kingdoms’ Durham 
University to carry out studies to 
learn more about the Chinese pottery 
discovered in the emirate in recent 
years.

At the moment, a team from the Pal-
ace Museum under the supervision of 
Prof Li Ji, Director of the Archaeol-
ogy Institute at the Palace Museum, 
Professor Wang Guangyao, Deputy 
Director of the Archaeology Institute 
at the Palace Museum, as well as ex-
perts from Durham University, are 
visiting National Museum of Ras Al 
Khaimah to study various pieces of 
Chinese pottery in the Museum’s col-
lection, with a view to excavations in 
the future. Prof Guangyao is the lead-
ing expert in the world on blue and 
white pottery from China.

During the meeting, H.H. Sheikh 
Saud affirmed, "Ras Al Khaimah 
prides itself on its rich history and 
culture. Working with the prestigious 
Palace Museum and Durham Univer-

sity will unearth further discoveries 
and improve our understanding of 
this historic wealth."

"Only by knowing one’s past can 
we look forward with confidence, 
backed by the power of knowledge," 
His Highness RAK Ruler reaffirmed.

Ahmed Al Teneiji, General Man-
ager of Antiquities and Museums 
Department, said, "Ras Al Khaim-
ah is one of few places in the UAE 
where there has been constant human 
habitation for more than 7,000 years. 
Julphar, as it was previously known, 
was a major hub on the old trading 
route from east to west, so it is no 
surprise that a lot of Chinese pottery 
has been discovered here."

"We have some of the richest and 
most varied archaeology in UAE and 
numerous heritage sites are currently 
being investigated," Al Teneiji con-
tinued, adding that the collaboration 
with the Palace Museum and Dur-
ham University will allow for a bet-
ter understanding of the ancient trade 
links between the region and China 
and help to develop a long-term part-
nership for the exchange of learning 
and knowledge.

In addition to Prof Ji and Prof 
Guangyao, the Chinese delegation 
included Prof Lv Chenglong, Head of 
Collection Department, Palace Mu-
seum and four other Palace archae-
ologists, as well as Wang Zhenshan, 
Vice Consul General of the Chinese 
Consulate in Dubai.

The Chinese pottery found in East-
ern Arabia points to very extensive 
trade links, which are known to have 
started between the 3rd century BC 
and the 3rd century AD. Until now, 
little research has been done on the 
trade links between China and this 
region and the pottery’s journey to 
get here. Extensive excavation sites 
in Ras Al Khaimah such as Kush (3rd 
century AD), Al Metaf and Al Nu-
doud (13th to 16th century AD) have 
uncovered many interesting finds but 
they will be revisited to specifically 
better understand the trade activities 
and socio-economic impact of 11 
centuries of trade between China and 
what is now Ras Al Khaimah. The 
ancient trade routes between China 
and the rest of Asia are currently be-
ing reestablished through China’s 
‘Belt and Road’ Initiative.

RAK Ruler meets Beijing's Palace Museum officials
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His Highness Sheikh Saud bin 
Saqr Al Qasimi, Supreme Coun-
cil Member and Ruler of Ras Al 
Khaimah, praised the success of 
the General Command of Ras Al 
Khaimah Police in winning three 
awards, at the 4th Minister of Inte-
rior’s Excellence Awards. 

The awards included the "Best 
Organization in Security Field", 
"Institutional Excellence Catego-
ries" on the level of the national 
police commands, as well as two 
awards in the "Occupational Excel-
lence Categories," which are the 
"Best Non-Commissioned Officers 
in the Field Award," received by 
Chief Warrant Officer Mohammed 
Al Khashabi, and the "Best Un-
known Soldier Award," received by 
Dr. Ali Al Kobani. 

H.H. Sheikh Saud praised the 
winners, at his palace in Saqr bin 
Mohammed City, Major Gen-
eral Ali bin Alwan Al Noaimi, 

Commander-in-Chief of the Ras 
Al Khaimah Police, who was ac-
companied by Brigadier Abdullah 
Khamis Al Hadidi, Deputy Com-
mander-in-Chief, along with gen-
eral managers, senior officers and 
the winners. 

H.H. Sheikh Saud congratulated 
the General Command of Ras Al 
Khaimah Police, represented by its 
Commander-in-Chief, officers, in-
dividuals and other members, for 
their accomplishments, which re-
flect their efforts to improve their 
work and services. Winning the 
awards is a crowning of their ac-
complishments during the previous 
year, which were achieved through 
cooperation and team spirit, he add-
ed. 

H.H. Sheikh Saud highlighted his 
desire to support the General Com-
mand of Ras Al Khaimah Police, 
to continue improving its perfor-
mance, while expressing his confi-

dence in the abilities of its staff to 
achieve its goals. He also instructed 
Ras Al Khaimah Police to continue 
improving its work and training, to 
offer services that will satisfy the 
needs of its customers and strategic 
partners. 

Major General Al Noaimi stressed 
that their accomplishments are due 
to Allah Almighty, as well as the di-
rectives and support of H.H. Sheikh 
Saud, who aims to apply standards 
of quality and excellence in their 
performance, while making them a 
priority among the emirate’s over-
all strategic goals. 

He dedicated the success, awards 
and excellence of Ras Al Khaimah 
Police to H.H. Sheikh Saud, while 
highlighting their desire to achieve 
further excellence, successes and 
awards, which comply with the ad-
vancement, prosperity and stability 
witnessed by the UAE and Ras Al 
Khaimah. 

Saud bin Saqr receives RAK Police Commander-in-Chief, 
winners of Minister of Interior’s Excellence Award
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His Highness Sheikh Saud bin 
Saqr Al Qasimi, Supreme Council 
Member and Ruler of Ras Al Khaim-
ah, honored about 70 Government 
school students at Al Qasimi Foun-
dation ‘College Preparation Program 
2018’ Student Annual Award Cer-
emony. The students received awards 
from His Highness for their efforts in 
improving themselves in a variety of 
subjects as they prepare to enter the 
world of higher education.

H.H. Sheikh Saud affirmed, "It was 
a privilege to be here and see those 
young achievers receive the awards 
they so richly deserve. Those stu-
dents are giving themselves the best 

possible start in life by realizing the 
value of a good education early."

"One of the pillars of success is ed-
ucation - and improving educational 
standards is one of the reasons I set 
up the Al Qasimi Foundation for Pol-
icy Research.The Foundation’s work, 
focusing on education and health, is 
vital to ensure all communities are 
part of the UAE’s bright future." His 
Highness reaffirmed. 

Three student award winners were 
invited to stage during the ceremony 
to share with the audience about their 
progress under the program, while 
Dr. Natasha Ridge, Executive Di-
rector of Sheikh Saud bin Saqr Al 

Qasimi Foundation 
for Policy Research, 
delivered a welcome 
speech.

RAK Chamber 
Theater event also saw 
numerous graduat-
ing Grade 12 students 
being given awards 
by H.H. Sheikh Saud 
before they enjoyed a 
group photo with him.

The 2018 Student 
Annual Award Cer-
emony is the culmina-
tion of more than 120 
Government school 
students taking part 
in two Al Qasimi 
Foundation outreach 
programs – College 
Preparation (for stu-
dents looking to attain 
a higher education 
abroad); and Hands-
on Learning Pilot Pro-
gram.

At the Ceremony, 
varieties of awards 
were given to stu-
dents, some of whom 
won more than one. 
The honors included 
100% Attendance (22 

awards), Most Improved in English 
(4), Best Readers (5) and Most Out-
standing Students (4).

The ceremony was attended by 
Sheikh Mohamed bin Kayed Al 
Qasimi, Chairman of Ras Al Khaim-
ah Department of Economic Devel-
opment; Sheikh Saqr bin Mohammed 
bin Saqr Al Qasimi, Supreme Chair-
man of the RAK Sports and Cultural 
Club; His Excellency Dr. Moham-
med Abdul Latif Khalifa, General 
Manager of Sheikh Saud Bin Saqr 
Al Qasimi Foundation for Policy Re-
search; a number of senior officials 
and parents.

RAK Ruler honors 70 high-achieving government school students
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Saud bin Saqr orders payment of one-month basic salary 
to all RAK government employees and retirees on Zayed Centennial 
In implementation of the direc-

tives of President His Highness 
Sheikh Khalifa bin Zayed Al Nahy-
an, His Highness Sheikh Moham-
med bin Rashid Al Maktoum, the 
Vice President, Prime Minister 
and Ruler of Dubai, and His High-
ness Sheikh Mohamed bin Zayed 
Al Nahyan, Crown Prince of Abu 
Dhabi and Deputy Supreme Com-

mander of the UAE Armed Forces, 
to order the payment of one-month 
salary to all serving and retired gov-
ernment employees, civilians and 
military, as well as beneficiaries of 
social welfare services, H.H. Sheikh 
Saud bin Saqr Al Qasimi, Supreme 
Council Member and Ruler of Ras 
Al Khaimah, has instructed the pay-
ment of one-month basic salary to 

all employees and retired employ-
ees of Ras Al Khaimah government.

H.H. Sheikh Saud hailed the ini-
tiative of President His Highness 
Sheikh Khalifa, which comes in 
line with the late Sheikh Zayed’s 
approach and attention to the Emi-
ratis as this initiative is an occasion 
to recall late Sheikh Zayed’s noble 
values.

His Highness Sheikh Saud bin 
Saqr Al Qasimi, Supreme Coun-
cil Member and Ruler of Ras Al 
Khaimah, received Low Pit Chen, 
Consul-General of Singapore, who 
commended the emirate's develop-
ment under Sheikh Saud's leader-
ship and emphasized his desire to 
work closely in a number of areas.

During the meeting, RAK Ruler 
and the Consul-General discussed 
a variety of topics of mutual inter-
est and committed to improving 

bilateral relations between Ras Al 
Khaimah and Singapore.

H.H. Sheikh Saud said, “Sin-
gapore is a very successful small 
country and one that Ras Al Khaim-
ah can surely learn from. It was a 
pleasure to meet Consul-General 
Chen today and I am keen to work 
with Singapore in more areas."

In turn, Chen said, "I’ve been im-
pressed with the progress made by 
Ras Al Khaimah in recent years and 
I want to advance economic cooper-

ation between here and my country 
during my time as the Consul-Gen-
eral. The UAE and Singapore are 
already cooperating when it comes 
to education and other areas and I 
believe we can expand coordination 
on a number of different areas."

H.E. Saleh Ahmed Al Shal, Ad-
viser to the Ruler of RAK, and H.E. 
Mohammed Ahmed Al Kait, Advis-
er at the Emiri Court, attended the 
meeting.

RAK Ruler receives Singaporean Consul-General
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His Highness Sheikh Saud 
bin Saqr Al Qasimi, Supreme Council 
Member and Ruler of Ras Al Khaimah, has 
issued a law to establish the Ras Al Khaim-
ah Government Media Office, as well as a 
resolution to appoint Hiba Fatani as the of-
fice’s executive director.

According to Law No.5 of 2018, the of-
fice is tasked with improving the Emirate’s 
media performance, based upon profession-
alism, excellence and innovation, as well as 
to promote the stature of local media, high-
light its achievements and meet its develop-
ment goals, while objectively reporting the 
activities that take place in the Emirate.

The law’s articles also stipulate that 
the office must follow the directives of 
His Highness Sheikh Saud and will en-
joy legal, financial and administrative in-
dependence to achieve its objectives and 
terms of reference. Its main headquarters 
must be in Ras Al Khaimah, though it can 
open branches both inside and outside the 
emirate, upon a resolution of the Execu-
tive Council.

The office’s employees are subject to lo-
cal Human Resource Laws. The new law 
shall be in force from the date of its being 
issued and will be published in the Official 
Gazette.

His Highness Sheikh Saud bin 
Saqr Al Qasimi, Supreme Coun-
cil Member and Ruler of Ras Al 
Khaimah, has ordered the release 
of 302 prisoners from the emir-
ate's correctional and punitive es-
tablishments ahead of Holy Month 
of Ramadan and in light of Year 
of Zayed.H.H. Sheikh Saud also 
pledged to pay the financial obliga-

tions of those pardoned.
H.H. Sheikh Mohammed bin 

Saud bin Saqr Al Qasimi, Crown 
Prince of Ras Al Khaimah and 
Chairman of the Executive Coun-
cil, has instructed the Chairman of 
RAK Judicial Council to take nec-
essary measures to implement the 
directives of H.H. RAK Ruler in 
coordination with General Head-

quarters of RAK Police.
H.E. Hassan Saeed Muhaimed, 

Attorney-General of Emirate of Ras 
Al Khaimah, said that the pardon 
reflects His Highness RAK Ruler's 
keenness to offer the pardoned pris-
oners the chance to reintegrate into 
society and bring happiness to the 
families of the released inmates.

RAK Ruler issues law to establish RAK Government Media Office

RAK Ruler pardons 302 prisoners ahead of Ramadan
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Her Highness Sheikha Hana bint Juma Al Majid, 
Wife of H.H. Sheikh Saud bin Saqr Al Qasimi, Supreme 
Council Member and Ruler of Ras Al Khaimah, at-
tended the graduation ceremony of 426 female students 
of the academic year 2017, from the Higher College of 
Technology, HCT, Ras Al Khaimah Women's campus.

Speaking on this occasion, H.H. Sheikha Hana ex-
pressed her happiness to attend the graduation of ‹Year 
of Zayed Batch ‹ and to share with the graduates this 
moment of joy.

"Your graduation coincides with the year of late 
Sheikh Zayed bin Sultan Al Nahyan, the founder of a 
civilized country based on education and knowledge, 
believing that young people are the true wealth of na-
tions and that they are the cornerstone of the nation and 
its renewable energy and the constant engine of innova-
tion and development," Her Highness continued, adding 
that the Founding Father also paved the way for women 
to be educated and obtain the highest academic qualifi-
cations and occupy the highest positions across sectors.

"President His Highness Sheikh Khalifa bin Zayed Al 
Nahyan, His Highness Sheikh Mohammed bin Rashid 
Al Maktoum, Vice President, Prime Minister and Ruler 
of Dubai, His Highness Sheikh Mohamed bin Zayed 

Al Nahyan, Crown Prince of Abu Dhabi and Deputy 
Supreme Commander of the UAE Armed Forces, and 
Their Highnesses, Members of the Supreme Council 
and Rulers of the Emirates, leave no stone unturned to 
secure a better future and a happy life for the coming 
generations and improve the country's status world-
wide," Her Highness added.

H.H. Sheikha Hana also hailed H.H. Sheikh Saud bin 
Saqr Al Qasimi, Supreme Council Member and Ruler of 
Ras Al Khaimah for his unrelenting support for women 
in the emirate and empowering them across fields.

Speaking on behalf of Board of Trustees, Maryam Al 
Hafeeti, First Director of Support Services at HCT, said 
that this batch comprises 426 women, out of 5978 male 
and female graduates who completed this year their 
studies in different academic disciplines.

"You are the a source of pride to your country and 
people and you have to believe in yourselves and serve 
your nation with honesty and professionalism," she con-
cluded.

H.H. Sheikha Hana presented certificates to the grad-
uates at the end of the event.

Wife of RAK Ruler 
attends HCT's graduation ceremony
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RAK Municipality marks strong progress towards the 
development of Green Building Regulations

Ras Al Khaim-
ah Municipality 
Department has 
conducted a sec-
ond workshop to 
seek stakehold-
er feedback on 
proposed green 
building regu-
lations for new 
developments in 
Ras Al Khaimah. 
The workshop 
involved a num-
ber of delegates 
from government 
and private or-
ganizations from concerned sectors 
in the UAE.

 “The Government of Ras Al 
Khaimah is working on a 2040 
strategy for sustainability, with am-
bitious energy and water saving tar-
gets. The implementation of green 
building regulations constitutes one 
of the most important programs in 
the strategy.” H.E. Munther Mo-
hammed bin Shekar Al Zaabi, Di-
rector-General of Ras Al Khaimah 
Municipality Department stated 
during his opening speech at the 
workshop. 

The proposed regulations are ex-
pected to complement the recently 
updated building code of Ras Al 
Khaimah, with specific require-
ments for sustainability.

“Ras Al Khaimah is undergoing 
significant real estate development. 
Through the program, we want to 
ensure that the new buildings em-
bed higher sustainability standards. 
Over the years, a more energy ef-
ficient building stock will reduce 
costs for residents and businesses, 
and therefore contribute to the po-
sitioning of Ras Al Khaimah as a 

competitive destination for 
investments and people”.

Discussion panels took 
place aiming to evaluate 
specific regulatory require-
ments and approaches ad-
dressing different areas of 
sustainability of new build-
ings, including energy and 
water efficiency, renewable 
energy, materials & resources, com-
fort & well-being.

On the same day of the workshop, 
RAK Municipality and Emirates 
Green Building Council (Emir-
atesGBC) signed a memorandum 
of understanding for collaboration 

in the field of sustainability and in 
particular on green buildings.

Saeed Al Abbar, Chairman 
of EmiratesGBC, said: “Ras Al 
Khaimah is witnessing rapid growth 
and expansion, especially in the 
tourism sector, and the Emirate has 
already taken significant steps in 
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Smart Government workshop at RAK Municipality
RAK Municipality Department 

organized an introductory work-
shop to highlight the objectives 
and implementations of smart & E-
Government services in daily life. 

Eng. Aisha Al Kanbooli led the 
workshop discussing several smart 
aspects such as smart city, econo-
my, environment, human & move-
ments.

At the end of the workshop, the 
employees were aware of how to 
introduce the smart services to the 
customers. During the workshop 
a marketing plan for the current 
smart-services was developed.   

A delegation from GWU visits RAK Municipality 
Mr. Ahmed Abdulhadi Al 

Ahmed, Director of Corporate 
Communication Office at Ras 
Al Khaimah Municipality De-
partment received a delegation 
from General Women Union in 
presence of sections heads. 

The delegation explained 
the method of participation 
in UAE Women’s Encyclope-
dia Program, methods of use 
and content inclusion as well 
as responded to questions and 
inquiries about the system. Si-
multaneously, membership of 
Ras Al Khaimah Municipality 
Department has been registered.   

At the end of the meeting, Mr. Ahmed Al Ahmed 
appreciated the visit of GWU delegation. Al Ahmed 
expressed his contentment and the Municipality’s 

keenness on permanent participation in such systems, 
which achieve useful communication and exchange of 
knowledge, experiences and many things that serve the 
process of work, development and achievement. 

promoting sustainable development 
across various sectors through reg-
ulations and awareness campaigns.   
Sustainability is a driving force for 
the Emirate as demonstrated by the 
commitment and leadership of His 
Highness Sheikh Saud Bin Saqr Al 
Qasimi. EmiratesGBC is confident 
that our partnership with Ras Al 

Khaimah Municipality will support 
further collaboration and encourage 
a unified national approach toward 
sustainability, while supporting Ras 
Al Khaimah in meeting its growth 
demands.”

“The MoU with Emirates Green 
Building Council marks an impor-
tant addition to our partnerships. 

We look forward to benefiting from 
their expertise, to ensure that our 
programs in Ras Al Khaimah and in 
particular the green building stand-
ards be continuously enhanced in 
line with the global best practices 
of sustainability”, H.E. Munther 
Mohammed bin Shekar Al Zaabi 
concluded.
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RAK Municipality issues 2018 building permits & specifications & 
organizes a meeting to explain the most important adopted permits  

Over the past two 
decades, Ras Al 
Khaimah Munici-
pality Department 
has witnessed a re-
markable develop-
ment in the field 
of municipal work 
and in reliance on 
modern technology 
to provide the best 
quality services. 
This qualitative de-
velopment reflects 
the real progress 
achieved in reach-
ing the smart gov-
ernment. As one of 
its requirements is to rely on modern 
technologies and electronic services 
that facilitate the procedures of com-
pleting transactions and achieve the 
principle of keeping pace with the 
prosperity witnessed by the emirate.

As the department provided up-
dated technological infrastructure, 
there has been a rapid shift in both 
quantity and quality. The Municipal-
ity utilizes technical development to 
implement its projects and employs 
technology to achieve its develop-
mental goals, whether in construc-
tion sector or in implementation of 
strategies. In addition to enactment 
of laws and legislation as well as to 
reflect the progress and implementa-
tion of modernization and develop-
ment policy.

Buildings regulations and specifi-
cations (Second Edition 2018) was 
issued after full coordination with 
all concerned government agencies 
about the issuance of building per-
mits. The most important thing that 
has been updated in this regulation 
is restructuring of rules according to 
buildings types, which helps to save 
both time and efforts of the dealers.

In addition to avoid neglecting any 
necessary requirements and stand-
ards in designing various buildings. 
Illustrative Engineering drawings 
have been added to facilitate the 
creation and understanding of infor-
mation and data listed in the Regula-
tions. Moreover, for further clarifica-
tion of mentioned data.

Based on the above, in order to 
clarify the highest objective of issu-
ing buildings regulations and speci-
fications. Ras Al Khaimah Munici-
pality Department- Licenses Section 
held a meeting in cooperation with 
consulting offices to discuss and 
explain the most important adopted 
building permits in the new regula-

tion and its application mechanism.
Eng. Mohammed Nazmi led the 

three-day meeting discussing new 
regulation amendments, explaining 
application mechanism and meth-
ods of submitting them highlighting 
all articles and items of the adopted 
regulation. 

Such meetings aim at achieving 
highest excellence quality standards 
in institutional performance through 
direct communication with custom-
ers and investment of expertise and 
efforts of outstanding cadres that are 
responsible for achieving strategic 
objectives of the department with 
high efficiency to improve perfor-
mance and develop career. 
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Prevention & Control Training Course of Poultry diseases
RAK Municipality-

Human Resources Sec-
tion organized a training 
course on prevention 
and control of poultry 
diseases targeting field 
specialists’ staff. 

The lecture was pre-
sented by Dr. Shahira 
Abdel Fattah Mohamed 
Abdel Wahab, Profes-
sor of Viruses, Faculty 
of Veterinary Medicine, 
Suez Canal University. 
Several issues were dis-
cussed, including those 
that occur during different stages in 
poultry production, ways of spread-
ing diseases, methods to limit their 

spread, biosecurity in poultry farms, 
its objectives & applications, as well 
as discussing the most effective pro-
cedures to be taken to prevent bird 

diseases. 
At the end of the workshop, Cer-

tificates of Participation were dis-
tributed to attendees. 

SSPGE discusses main responsibilities 

of Public Health Administration
A delegation from 

the Sheikh Saqr Gov-
ernmental Excellence 
Program (SSPGE) 
headed by Dr. Nasser 
Jabnoun and Dr. Mo-
hamed Metwally, 
occupational health 
expert at Dubai Mu-
nicipality visited 
RAK Municipality- 
Public Health Admin-
istration to discuss the 
strategic objectives, 
initiatives, indicators, 
strategic targets, ser-
vices and basic opera-
tions of the administration.

The meeting was attended by 
Shaima Mohammed Al Taniji, Di-
rector of Public Health Adminis-
tration, Amal Al Ali, Director of 
Corporate Development Office and 

heads of departments from Public 
Health Administration. 

The presentation of Public Health 
Administration included the or-
ganizational structure, services and 
undergoing projects that will be 
completed during 2018. The discus-

sion also addressed ideas for future 
implementation and methods of ex-
changing ideas to enhance and facil-
itate tasks between the two parties. 
SSPGE will send a later report on 
the visit to benefit from its content. 
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RAK Municipality celebrates Hag Al Laila
In order to revive the 

customs and rituals of tra-
ditional occasions and to 
preserve the authentic Emi-
rati traditions, Corporate 
Communications Office at 
Ras Al Khaimah Municipal-
ity Department celebrated 
‘Hag Al Laila’. The celebra-
tion was organized in a tra-
ditional way reflecting the 
genuine traditions inherited 
on celebrating the night of 
mid-Shaaban, which high-
lights the features of the past 
and revive the legacy of the 
ancestors, which strengthen 
the bonds between past and 
present as well as consolidating na-
tional identity in the hearts of the 
nation. 

Hag Al Laila Festivity spread the 

spirit of belonging and loy-
alty to our heritage through 
presenting some heritage 
tools and use them in distrib-
uting traditional treats. 

RAK Municipality Happiness & Positivity 
Team holds ‘My Health is Fine’ event 

Ras Al Khaimah Municipal-
ity Department- Happiness & 
Positivity Team organized an 
event in cooperation with In-
ternational Radiology Centre 
IRC to detect Osteoporosis. 

The event included early 
detection of osteoporosis. Os-
teoporosis is a disease, which 
means “porous bone” where 
the quality of bone are reduced. 
As bones become more porous 
and fragile, the risk of fracture 
of simple tasks such as bend-
ing forward, lifting items or 
even coughing is greatly in-
creased. In most cases, the main 
reason behind osteoporosis is the 
lack of calcium and phosphorus, or 
the deficiency of other minerals in 
the bones. 

The event aims at identifying how 

to early detect diseases in order to 
prevent them and what measures to 
take in order to maintain the integ-
rity of bones and strengthen them in 
order to prevent the emergence of 
osteoporosis. 

A large number of employees at-

tended the event, thus demonstrat-
ing Happiness & Positivity Team 
vision, which is working to enhance 
communication and cooperation 
between Ras Al Khaimah Munici-
pality Department and other bodies 
and institutions.
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